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VOORWOORD 
 

 
 
 
 
Dit verslag bestrijkt de buitengewone zitting 2003 en de gewone zitting 2003-2004. 
 
De verkiezingen van 18 mei 2003 hebben het politieke landschap in onze Assemblee 
gewijzigd en het profiel van de federale regering bepaald. Dankzij de nieuwe kieswet is het 
aantal vrouwelijke verkozenen merkelijk toegenomen. Na de verkiezingen zaten er 54 
vrouwen in onze Assemblee, tegen 36 tijdens de vorige zittingsperiode. Dat is een stijging 
met 12%. Vandaag is meer dan één Kamerlid op drie een vrouw. 
Die evolutie is merkbaar in de meeste democratische landen. De stijging van het aantal 
vrouwelijke parlementsleden is een verheugend verschijnsel, omdat de samenstelling van 
het halfrond de demografische realiteit op die manier beter weerspiegelt, en de 
representativiteit van de eerste instelling van het land daardoor toeneemt. 
 
Het is in dit verband misschien interessant om een zijsprongetje te maken naar de gewest- 
en de Europese verkiezingen, die eveneens, zij het indirect, gevolgen hebben gehad voor de 
samenstelling van onze Assemblee. Via het mechanisme van de opvolgers heeft onze 
Assemblee een twintigtal nieuwe leden ingehaald.  
Ook de Belgen van buitenlandse oorsprong hebben een opgemerkte entree gemaakt in het 
halfrond. 
Onze Kamer is verjongd uit de verkiezingen gekomen: nieuwe, jongere leden vormen de 
garantie voor een nieuwe vitaliteit en nieuwe energie, en die kunnen we gebruiken om de 
uitdagingen waarmee onze samenleving geconfronteerd wordt, aan te gaan. 
 
De globalisering, de werkgelegenheid, de gevaren die onze democratie en onze vrijheden 
bedreigen, … al die punten werden tijdens de voorbije twee zittingen aan de orde gesteld. 
Met die geestkracht heeft onze Kamer getracht de instrumenten in het leven te roepen 
waarmee ze de vinger aan de pols van onze huidige samenleving kan houden. Zo heeft de 
nieuwe Kamer vlak na het begin van het parlementaire jaar een bijzondere commissie 
"Globalisering" ingesteld om een beter inzicht te krijgen in een fenomeen waarvan de 
werkelijke omvang voorlopig niet bekend is, maar waarvan de gevolgen voelbaar zijn in alle 
sociaal-economische sectoren. 
 
De overheid krijgt steeds meer en steeds complexere taken. Het Parlement controleert de 
regering, en die opdracht gaat het Parlement bijzonder ter harte. De Assemblee heeft zich 
meer bepaald aan de hand van interpellaties en mondelinge en schriftelijke vragen met grote 
ijver van die controle-opdracht gekweten, getuige de imposante toename van het aantal 
vragen aan de regering, zowel vanuit de meerderheid als vanuit de oppositie. 
 
Wat het wetgevend werk betreft, moeten we even stilstaan bij enkele teksten. De 
zogenaamde genocidewet werd grondig bijgestuurd. Teneinde de belastingfraude tegen te 
gaan nam de Kamer de wet houdende invoering van eenmalige bevrijdende aangifte aan. 
Op 25 maart nam de Kamer een grondwetsherziening aan, waardoor de afschaffing van de 
doodstraf in België nu een feit is, zoals dat in de meeste Europese landen al het geval was. 
Een harmonisatie van de regelgeving op dat gebied was nodig, en deze maatregel is alvast 
een hart onder de riem van degenen die ijveren voor een wereldwijde afschaffing van de 
doodstraf. 
 





Er werd actie ondernomen om oplossingen aan te reiken voor uiteenlopende problemen: de 
vergrijzing, de financiering van de pensioenen en de sociale zekerheid, de stijgende kosten 
voor de gezondheidszorg, enz. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het familierecht. 
 
Zestig jaar geleden werd ons land bevrijd. De afgelopen twee zittingen werden, net als de 
zitting daarvoor trouwens, gekenmerkt door een reeks belangrijke gebeurtenissen. De oorlog 
in Irak en de strijd tegen het terrorisme drukten zwaar op de internationale betrekkingen. 
 
De Europese Unie telt nu tien lidstaten meer, en dat nieuwe gegeven heeft zijn stempel 
gedrukt op de diplomatieke activiteit van onze Assemblee. De Conventie over de toekomst 
van de Europese Unie heeft haar werkzaamheden afgerond. Het debat over een Europese 
Grondwet is in verscheidene landen begonnen. De burgers moeten terdege geïnformeerd 
worden over waar het precies om gaat, want onverschilligheid is de grootste vijand van de 
Europese integratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om onze werkzaamheden 
toegankelijker te maken voor de pers en de burgers. 
De nationale parlementen moeten de nieuwe taken die hun door het Protocol over de 
subsidiariteit worden toegewezen, onbeschroomd op zich nemen. Elk parlement zal een met 
redenen omkleed advies kunnen uitbrengen waarin het de Europese instellingen uitlegt 
waarom een Europees wetgevingsvoorstel zijns inziens niet in overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel, wat tot een wijziging van het voorstel kan leiden. Er zal in dat verband 
het nodige overleg gepleegd moeten worden tussen het federale Parlement en de gewest- 
en gemeenschapsparlementen, en tussen de nationale parlementen van de EU-lidstaten. De 
nationale parlementen zullen een netwerk dienen te vormen om over het Europese beleid te 
debatteren. Dat netwerk moet overleg over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel 
mogelijk maken. 
 
Het federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en de Conferentie van de 
zeven parlementsvoorzitters, die ik beide voorzit, zullen de modaliteiten voor de toepassing 
van het Protocol onderzoeken, evenals de gevolgen ervan voor de nieuwe activiteiten die 
onze Assemblee met betrekking tot de controle op de Europese besluitvorming wachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Herman 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 AM E N S T E L L I N G  
 
 
De 150 zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers zijn als volgt verdeeld (toestand op 
11.10.2004): 
 
  1. VLD  25 
  2. PS 25 
  3. MR 25 
  4. sp•a- pirit                 23 
  5. CD&V 21 
  6. VB  18 
  7. cdH 7 
  8. Ecolo 4 
  9. N-VA  1 
 10. FN   1 
   
 
 

CD&V

PS

VLD

sp.a-spirit

MR

cdH
FN

VB
ECOLON-VA
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  Hoger niet-universitair 28 
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  Zonder diploma -- 
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  Schepenen 19 
 
  Vrije beroepen 40 
  Onderwijs 28 
  Bedienden 40 
  Ambtenaren 21 
  Zelfstandigen 9 
  Journalisten 3 
  Gepensioneerden -- 
  Zonder 9 
 
 
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 AL F R O N D  
 
 
Aantal vrouwelijke kamerleden 
 
 
1995 – 1996  19 
1996 – 1997  21 
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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
 
B.Z. 2003 
 

13 33 u 21 7 239 2 4 -- -- 

 
2003-
2004 

71 219 u 28 206 816 26 173 33 5 

(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 
2002-2003 
B.Z. 2003 
2003-2004 

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

109 
89 
13 
71 

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 
267 u 11 
 33 u 21 
219 u 28 
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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 
2002-2003 8 oktober 2002 tot 10 april 2003 
B.Z. 2003 5 juni 2003 tot 13 oktober 2003 
2003-2004 14 oktober 2003 tot 11 oktober 2004  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

19
85

-1
98

6

19
86

-1
98

7

19
87

-1
98

8

B.
Z.

19
88

19
88

-1
98

9

19
89

-1
99

0

19
90

-1
99

1

19
91

-1
99

2

B.
Z.

91
-9

2

19
92

-1
99

3

19
93

-1
99

4

19
94

-1
99

5

B.
Z.

19
95

19
95

-1
99

6

19
96

-1
99

7

19
97

-1
99

8

19
98

-1
99

9

B.
Z.

19
99

19
99

-2
00

0

20
00

-2
00

1

20
01

-2
00

2

20
02

-2
00

3

B.
Z.

 20
03

20
03

-2
00

4

Aantal
Duur



Hoofdstuk 1  SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN - 9  
 

1 .2 .2 .  P AR L E M E N T AI 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 

 
B.Z. 2003 
 

 
2 

 
0 u 45 

 
2003-2004 
 

 
15 

 
7 u 30 

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

B.Z. 2003 2003-2004  
 
 
 
 

AANTAL DUUR AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 

18 8 u 19 95 127 u 38 

 
Openbare vergaderingen 
 

52 86 u 12 670 1395 u 12 

 
TOTAAL 
 

70 94 u 31 765 1522 u 50 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

2 -- 72 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

32 -- 289 -- 

Tot besluit van een interpellatie 
ingediende moties 42 -- 342 -- 

 
Hoorzittingen 
 

-- -- 60 -- 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE – BUITENGEWONE ZITTING 2003 

 
 

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  

4 3 u 36   4 

Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt  5 11 u 55   10 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 2 3 u 45   2 
Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden 1 2 u 00    

Commissie voor de Financiën en de Begroting 6 11 u 01    
Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

1 0 u 30    

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

3 2 u 40    

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

4 11 u 25   2 

Commissie voor de Justitie 8 20 u 15   2 
Commissie voor de Landsverdediging 2 2 u 33   2 
Commissie voor de Naturalisaties 1 0 u 30    
Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
werkzaamheden 

     

Parlementaire overlegcommissie   2  0 u 45  
Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het vast comité 
van Toezicht op de politiediensten  

  2 4 u 30  

Commissie voor de Sociale Zaken 3 4 u 20   2 
Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

1 0 u 30    

Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

6 3 u 22    

Verenigde commissies voor het Bedrijfsleven, 
het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Wetenschappelijke en Culturele instellingen, 
de Middenstand en de Landbouw en Sociale 
Zaken 

2 4 u 20   8 

Werkgroep "Evaluatie van de wet van 22 maart 
1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen" 

3  3 u 30    

Vervolgingen   2 1 u 05  
Onderzoek van de geloofsbrieven   12 1 u 59  

TOTAAL 52 86 u 12 18 8 u 19 32 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE – GEWONE ZITTING 2003-2004 
 

 
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  

56 117 u 30   37 

Commissie voor de Binnenlandse zaken, de 
Algemene zaken en het Openbaar Ambt  63 180 u 46   42 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 33 49 u 27 1 1 u 05 14 
Verenigde Commissies voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en het Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden 

     

Commissie voor de Comptabiliteit 4 8 u 45    
Adviescomité voor Europese 
aangelegenheden 5 6 u 25    

Commissie voor de Financiën en de Begroting 77 137 u 45 1 2 u 58 19 
Subcommissie van de commissie voor de 
Financiën belast met het onderzoek van het 
boek van opmerkingen van het Rekenhof 

2 1 u 19    

Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

14 15 u 33    

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

14 26 u 55    

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

60 129 u 03   34 

Commissie voor de Justitie 113 263 u 18 2 12 u 00 26 
Commissie voor de Landsverdediging 21 45 u 03 1 1 u 45 29 
Commissie ad hoc “Legeraankopen”   3 2 u 55  
Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

7 8 u 20    

Commissie voor de Naturalisaties 3 3 u 55 12 18 u 40  
Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
werkzaamheden 

3 3 u 00    

Parlementaire overlegcommissie   15 7 u 30  
Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het vast comité 
van Toezicht op de politiediensten  

1 1 u 50 12 22 u 25  

Commissie voor de Sociale Zaken 70 151 u 57   37 
Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

6 5 u 30 1 0 u 45  

Commissie voor de Verzoekschriften 10 10 u 50 1 0 u 50  
Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

63 144 u 58 1 2 u 15 33 
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COMMISSIES  

 
OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 
 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Verenigde commissies Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden en voor de 
Buitenlandse Betrekkingen   

8 14 u 35 1 0 u 45 1 

Verenigde commissies Landsverdediging en 
Buitenlandse Betrekkingen 

2 2 u 22    

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische aangelegenheden 5 5 u 55    

Globalisering 15 30 u 00    
Verenigde commissies Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 

2 8 u 15    

Verenigde commissies Adviescomité voor 
Europese aangelegenheden, Binnenlandse 
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt , de Buitenlandse Betrekkingen en 
Justitie 

1 2 u 00    

Verenigde commissies Binnenlandse Zaken, 
de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en 
Justitie 

4  9 u 00   7 

Verenigde commissies Bedrijfsleven, het 
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Wetenschappelijke en Culturele instellingen, 
de Middenstand en de Landbouw en 
Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven 

1  2 u 30   10 

Werkgroep “Informatie- en Adviescentrum 
inzake de schadelijke sektarische organisaties” 1 0 u 45 2 1 u 25  

Subcommissie “Familierecht” 5 7 u 30 20 33 u 55  
Vervolgingen   4 2 u 50  
Onderzoek van de geloofsbrieven   6 0 u 30  
Geldigheid van de Europese verkiezingen van 
13 juni 2004   1 1 u 15  

Werkgroep "Evaluatie van de wet van 22 maart 
1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen" 

  1 0 u 45  

Werkgroep van de commissie voor de 
Herziening van de Grondwet belast  
met het onderzoek van voorstellen betreffende 
wetsevaluatie  

  6 7 u 05  

Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds”   2 5 u 20  
Werkgroep “Titel II van de Grondwet”   1 0 u 30  
Werkgroep belast met de opvolging van de 
aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie “sekten” 

1 0 u 11 1 0 u 10  

TOTAAL 670 1395 u 12 95 127 u 38 289 
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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 1 521 u 19   87 161u 53 
2001-2002 814 1 766 u 09 126 228 u 41 
2002-2003 555 1 121 u 20 79 171 u 25 
B.Z. 2003  52      86 u 12 18    8 u 19 
2003-2004 670 1 395 u 12 95 127 u 38 
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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 

 
B.Z. 2003 
 

7 239 2 17 

 
2003-2004 
 

206 816 26 282 

 
(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 
2002-2003 212 221 4 196 61 135 
B.Z. 2003   7   4 -- 241 --   5 
2003-2004 206 173 2 842 38 52 
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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 
  2002-2003  74 
  B.Z. 2003    1 
  2003-2004  30 
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1 .2 .5 .  P U B L I C AT I E  V AN  D E  AAN 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 * 

 
B.Z. 2003 
 

3 3 1 1 

 
2003-2004 
 

143 112 25 20 

 
 
 
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 * 

 
B.Z. 2003 
 

-- -- -- -- 

 
2003-2004 
 

-- -- 2 2 

 

                                                 
∗  Tot 11.10.2004 
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1 .2 .6 .  I N T E R P E L L AT I E S  
 
 
IN DE PLENAIRE VERGADERING  
 
 

 
 

AANTAL 
INGEDIENDE 

INTERPELLATIES 

AANTAL 
AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT 
BESLUIT VAN 

INTERPELLATIES 
INGEDIENDE MOTIES 

AANTAL 
STEMMINGEN 

 
B.Z. 2003 
 

2 -- -- 13 

 
2003-2004 
 

409 10 3 503 

 
 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
B.Z. 2003 
 

32 42 

 
2003-2004 
 

289 342 
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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 
2002-2003 9 159 
B.Z. 2003 -- 32 
2003-2004 10 289 
 
 

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 AG E N  
 
 

 
IN PLENAIRE VERGADERING 

 
IN COMMISSIE-
VERGADERING 

 
 
 
 
 

 
AANTAL MONDELINGE 

VRAGEN 
 

AANTAL SCHRIFTELIJKE 
VRAGEN 

AANTAL MONDELINGE 
VRAGEN 

 
B.Z. 2003 
 

4 454 201 

 
2003-2004 
 

504 2752 2833 
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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 
2002-2003 293 905 
B.Z. 2003    4   454 
2003-2004 504 2 752 
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1 .2 .8 .  N AT U R AL I S AT 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 * 
2002-2003 6 026 4 222 2 165 4 001 ** 
B.Z. 2003 5 039    
2003-2004 12 099 6 716 2 653 5 452 *** 
 

(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 
** waarvan 1039 voorstellen tot verwerping 
*** waarvan 3031 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 TITEL II VAN DE GRONDWET OM ER EEN NIEUW ARTIKEL IN TE VOEGEN 

BETREFFENDE DE AFSCHAFFING VAN DE DOODSTRAF  
 
Doc. 51 0226/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteur : de h. Alfons Borginon 
Aangenomen door de Kamer op 25.03.2004 
 
De wet was al gewijzigd om elke verwijzing naar de doodstraf in het strafrecht weg te laten. 
Het beginsel van de afschaffing van de doodstraf moest alleen nog in de Grondwet worden 
opgenomen. Behalve om de symbolische en normatieve waarde die de Grondwet aan dat 
beginsel geeft, gaat het er vooral om de bereidheid van de lidstaten van de Raad van Europa 
om de doodstraf af te schaffen kenbaar te maken aan de Staten die de doodstraf nog 
uitvoeren.  
 
 
♦ HERZIENING VAN ARTIKEL 44, EERSTE LID, VAN DE GRONDWET, TENEINDE DE KAMERS OP 

DE TWEEDE DINSDAG VAN SEPTEMBER BIJEEN TE ROEPEN.   
 
Doc. 51 0228/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteur : de h. Melchior Wathelet 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2003 
 
Artikel 44 van de Grondwet bepaalt dat de Kamers ieder jaar de tweede dinsdag van oktober 
van rechtswege bijeenkomen. Door de Kamers al de tweede dinsdag van september te laten 
bijeenkomen, strekt deze herziening van de Grondwet ertoe het verschil in de tijd tussen de 
hervatting van de parlementaire werkzaamheden en het tijdstip waarop het sociale en 
economische leven weer op gang komt en waarop de vakanties van scholen en 
universiteiten een einde nemen, weg te werken.  
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♦ HERZIENING VAN ARTIKEL 41 VAN DE GRONDWET  
 
Doc. 51 0468/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteur : de h. Servais Verherstraeten 
Aangenomen door de Kamer op 13.05.2004 
 
Die herziening van artikel 41 van de Grondwet strekt ertoe uitdrukkelijk in de Grondwet te 
bepalen dat de gewesten bevoegd zijn om de bevoegdheden, werkingsregels en de wijze 
van verkiezing van de binnengemeentelijke territoriale organen te regelen. Hetzelfde geldt 
voor wat de volksraadpleging over aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang 
betreft. 
 
 
♦ HERZIENING VAN 9 JULI 2004 VAN HET OPSCHRIFT VAN TITEL III, HOOFDSTUK IV, AFDELING 

I, ONDERAFDELING I, VAN DE GRONDWET.  
 
Doc. 51 0865/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteur : de h. Walter Muls 
Aangenomen door de Kamer op 06.05.2004 
Aangenomen door de Senaat op 17.06.2004 
Belgisch Staatsblad : 13.08.2004 
 
Dit voorstel tot herziening van de Grondwet werd ingediend op eenparig verzoek van  de 
Conferentie van voorzitters van de zeven parlementaire assemblees op gewest- en 
gemeenschapsniveau. Het is de bedoeling de benaming van de raden van de 
gemeenschappen en de gewesten te wijzigen opdat die voortaan, respectievelijk, 
gemeenschapsparlement en gewestparlement zouden worden genoemd. Steeds vaker wordt 
immers de benaming "Parlement" in de mond genomen, veeleer dan de benaming "Raad". 
Het gaat er met andere woorden om het recht aan te passen aan de praktijk.  
 
 
♦ HERZIENING VAN 10 JUNI 2004 VAN ARTIKEL 67 VAN DE GRONDWET 
 
Doc. 51 1081/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der 
Instellingen  
Rapporteur : de h. Alain Courtois 
Aangenomen door de Senaat op 29.04.2004 
Aangenomen door de Kamer op 27.05.2004 
Belgisch Staatsblad : 11.06.2004 
 
Die herziening strekt ertoe artikel 67 van de Grondwet aan te vullen met een nieuw lid, dat 
bepaalt dat als de algehele vernieuwing van de raden niet samenvalt met de vernieuwing 
van de Senaat, de gemeenschapssenatoren die geen zitting meer hebben in hun Raad het 
mandaat van senator behouden tot de opening van de eerste zitting na  de vernieuwing van 
hun Raad. Aldus zullen de gemeenschapssenatoren die niet herverkozen zijn, hun ambt 
behouden tot de installatie van de nieuwe gemeenschapsraden.  
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2.1.1.2. 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 TOT BETEUGELING VAN BEDROG MET DE KILOMETERSTAND VAN VOERTUIGEN 
 
Doc. 51 0710/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 11.03.2004 
Aangenomen door de Senaat op 06.05.2004 
Belgisch Staatsblad : 05.07.2004 
 
Het wetsontwerp herneemt het wetsontwerp 2462 ingediend op 9 april 2003 in de Kamer. 
Naast een reeks definities omvat het ontwerp bepalingen met betrekking tot de manipulatie van 
de kilometerstand, tot de verkoop van tweedehandsvoertuigen, tot de werken die worden 
uitgevoerd aan een voertuig en tot de gecentraliseerde registratie van de kilometergegevens.  
Daarnaast is voorzien dat de koper de mogelijkheid heeft de koop te ontbinden, mocht hij 
vaststellen dat de kilometerstand werd gemanipuleerd. Tevens zijn strafrechtelijke sancties 
voorzien. 
Het ontwerp zou – zoals in Nederland het geval is – het aantal fraudegevallen drastisch moeten 
doen afnemen, afhankelijk van de operationaliteit van de instantie die moet instaan voor de 
centrale verwerking van de kilometergegevens.  
 
 
♦ WETSONTWERP BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP 

VAN CONSUMPTIEGOEDEREN 
 
Doc. 51 0982/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Liesbeth Van der Auwera 
Aangenomen door de Kamer op 27.05.2004 
Aangenomen door de Senaat op 08.07.2004 
 
Dit ontwerp van wet zet in ons Recht de richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garantie voor 
consumptiegoederen om. Deze richtlijn beoogt de ontwikkeling te verzekeren van 
grensoverschrijdende verkopen in de interne markt door te voorzien in een minimale, voor alle 
lidstaten gemeenschappelijke, basis van rechten waarop een consument zich kan beroepen ten 
aanzien van een verkoper in geval van gebrek aan overeenstemming van een goed dat hij heeft 
gekocht. Het voorontwerp verwezenlijkt in hoofdzaak de inwerkingstelling van deze richtlijn door 
de inlassing, in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verkoop, van een 
nieuwe afdeling betreffende de verkopen aan consumenten, dat de verschillende door de 
richtlijn voorziene regels bekrachtigt. Deze nieuwe afdeling van het Burgerlijk Wetboek omschrijft 
aldus het gebrek aan overeenstemming van een verkocht goed en bepaalt de voorwaarden 
waarin de verkoper moet instaan voor zulk een gebrek, meer bepaald door het vaststellen op 
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twee jaar vanaf de levering van het goed van de termijn tijdens dewelke het opduiken van het 
gebrek aan overeenstemming de verantwoordelijkheid van de verkoper meebrengt. Na deze 
termijn van twee jaar, zijn de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen 
gebreken van de verkochte zaak van toepassing.  
Zij omschrijft eveneens de rechten die de consument kan doen gelden tegenover de verkoper in 
geval van gebrek aan overeenstemming, te weten, naast de schadevergoeding, de vervanging 
of de herstelling van het goed, of bij gebrek daaraan, de vermindering van de prijs of de 
ontbinding van het contract. 
 
 
Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE GECOÖRDONEERDE WETTEN OP DE RAAD VAN 

STATE VAN 12 JANUARI 1973 EN VAN 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  

 
Doc. 51 0217/2003-2004 
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 12.02.2004 
 
Het wetsvoorstel dat ter bespreking aan de commissie werd voorgelegd, nam de tekst over 
van het wetsvoorstel Doc. 50 1908 met dezelfde titel dat ingevolge de ontbinding van de 
federale Wetgevende Kamers van 10 april 2003 vervallen was. 
De bovengenoemde wet van 4 juli 1989 regelt onder meer de problematiek van de dotaties 
aan de politieke partijen. 
Het artikel 15ter ervan stipuleert dat de dotatie van een politieke partij kan worden 
ingetrokken wanneer deze vijandig blijkt te staan tegenover de rechten en vrijheden die 
gewaarborgd worden door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en de protocollen daarop die in België van 
kracht zijn. 
De uitvoering van dit artikel bleek echter problematisch omdat de Raad van State van 
oordeel was dat de procedure om de dotatie in te trekken en de wijze waarop betrokkenen 
gehoord dienen te worden, niet door middel van een koninklijk besluit maar bij wet geregeld 
moesten worden. 
Het wetsvoorstel strekte er dan ook toe deze procedures vast te leggen zodat het betrokken 
wetsartikel geen dode letter meer blijft. 
 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN 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 

 
Doc. 51 0251/2003-2004 
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 12.02.2004 
 
Ondanks opeenvolgende wijzigingen van het Kieswetboek die het institutionele landschap in 
niet geringe mate veranderd hebben, dateren de voorwaarden waaraan een politieke partij 
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dient te voldoen om een overheidsdotatie te kunnen genieten, nog uit de tijd van het 
ontstaan van de wet van 4 juli 1989.  Met name het huidig artikel 15 van die wet bepaalt nog 
steeds dat een partij in de beide Wetgevende Kamers vertegenwoordigd moet zijn om voor 
een overheidsdotatie in aanmerking te komen. 
Dit wetsvoorstel beoogt deze wet te wijzigen zodat ook een politieke partij die slechts in één 
van de assemblees vertegenwoordigd is, aanspraak kan maken op een overheidsdotatie. 
 
 
♦ WET VAN 19 MAART 2004 TOT TOEKENNING VAN HET ACTIEF KIESRECHT BIJ DE 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AAN VREEMDELINGEN 
 
Doc. 51 0578/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : mevr. Jacqueline Galant en de h. Dirk Claes 
Aangenomen door de Senaat op 11.12.2003 
Aangenomen door de Kamer op 19.02.2004 
Belgisch Staatsblad : 23.04.2004 
 
Deze wet strekt ertoe aan niet-Europese buitenlandse ingezetenen kiesrecht te verlenen bij 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Zij moeten daartoe minstens vijf jaar ononderbroken in ons land verblijven, een schriftelijke 
aanvraag indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats en een verklaring tekenen 
waarin zij zich ertoe verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te 
leven.  
 
 
♦ WET VAN 2 MAART 2004 HOUDENDE VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN IN DE KIESWETGEVING 
 
Doc. 51 0581/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de hh. André Frédéric en Dirk Claes 
Aangenomen door de Kamer op 22.01.2004 
Aangenomen door de Senaat op 05.02.2004 
Belgisch Staatsblad : 26.03.2004 
 
 
♦ BIJZONDERE WET VAN 2 MAART 2004 HOUDENDE VERSCHILLENDE WIJZIGINGEN VAN DE 

KIESWETGEVING 
 
Doc 51 0584/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de hh. André Frédéric en Dirk Claes 
Aangenomen door de Kamer op 22.01.2004 
Aangenomen door de Senaat op 05.02.2004 
Belgisch Staatsblad : 26.03.2004 
 
De wet van 2 maart 2004 wijzigt 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 en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur. 
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De bijzondere wet wijzigt zowel de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen als de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen. 
Zowel de wet als de bijzondere wet voeren – elk op hun respectievelijk terrein -  de volgende 
wijzigingen in: 
- de herinvoering van de kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, 

de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad; 
- de invoering van een kiesdrempel van 5 % voor de toelating van de lijsten tot de 

zetelverdeling voor de verkiezingen van deze raden, de zes Brusselse leden voor de 
Vlaamse Raad en de Raad voor de Duitstalige Gemeenschap; 

- de verlaging van 21 naar 18 jaar van de verkiesbaarheidsleefdtijd voor de verkiezingen 
van de Gewest- en Gemeenschapsraden en van de leeftijd om te kunnen aangewezen 
worden als lid van een Gewest- of Gemeenschapsregering. 

Daarnaast wijzigt de wet van 2 maart 2004 deze van 19 mei 1994 betreffende de beperking 
en de controle van de verkiezingsuitgaven van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, 
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap omdat - 
ingevolge de herinvoering van de kandidaat-opvolgers - de plafonds voor de 
verkiezingsuitgaven opnieuw vastgelegd dienden te worden. 
 
 
♦ WET VAN 5 MAART 2004 TOT REGELING VAN DE VERDELING TUSSEN DE KIESCOLLEGES 

VAN HET AANTAL IN HET EUROPEES PARLEMENT TE VERKIEZEN BELGISCHE LEDEN 
 
Doc 51 0582/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur: de h. Jan Peeters 
Aangenomen door de Kamer op 22.01.2004 
Aangenomen door de Senaat op 05.02.2004 
Belgisch Staatsblad: 26.03.2004 
 
Deze wet wijzigt de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees 
Parlement ingevolge de vermindering van het aantal zetels van Europees vertegenwoordiger 
waarover België tijdens de volgende zittingsperiode (2004-2009) zal beschikken. 
Van de voortaan 24 zetels wordt er één zetel aan het Duitstalig kiescollege voorbehouden.  
De 23 resterende zetels worden als volgt verdeeld: 14 voor het Nederlandse kiescollege 
(status quo) en 9 voor het Franse kiescollege (- 1). 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET EN WET VAN 7 MEI 2004 

TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 APRIL 1965 BETREFFENDE DE JEUGDBESCHERMING EN 
DE NIEUWE GEMEENTEWET 

 
Doc 51 0837 en 0838/2003-2004 
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 03.04.2004 
Vervallen op 10.04.2003 (ontbinding van de federale Wetgevende Kamers) 
Door de Senaat van caduciteit ontheven op 19.12.2003 
Aangenomen door de Senaat op 19.02.2004 
Aangenomen door de Kamer op 25.03.2004 
Belgisch Staatsblad : 25.06.2004 
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Deze wetgevende teksten willen de gemeenten afdoende middelen ter hand stellen om het 
fenomeen “overlast” te kunnen bestrijden.  Inderdaad, voortaan zullen de gemeenten 
- in bepaalde gevallen zelf kunnen optreden ingevolge het decriminaliseren van Titel X van 

Boek II van het Strafwetboek, enerzijds, en. 
- de mogelijkheid krijgen om op te treden bij overtredingen van de artikelen 327 tot 330, 

398, 448, 461, 463, 526, 537 en 545 van datzelfde Wetboek indien het gerecht geen 
vervolging wenst in te stellen, anderzijds. 

 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
♦ WET VAN 16 JANUARI 2004 HOUDENDE INSTEMMING MET HET VERDRAG TUSSEN HET 

KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE 
HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND, DE 
ITALIAANSE REPUBLIEK, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, HET KONINKRIJK DER 
NEDERLANDEN, DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, DE PORTUGESE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK 
FINLAND, HET KONINKRIJK ZWEDEN, HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË 
EN NOORD-IERLAND (LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE) EN DE TSJECHISCHE 
REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, 
DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE 
REPUBLIEK POLEN, DE REPUBLIEK SLOVENIË, DE SLOWAAKSE REPUBLIEK BETREFFENDE 
DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE 
REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK 
HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK POLEN, DE REPUBLIEK SLOVENIË EN 
DE SLOWAAKSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE UNIE, EN MET DE SLOTAKTE, GEDAAN TE 
ATHENE OP 16 APRIL 2003.  

 
Doc 51 336/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
Rapporteur : de h. Herman Van Rompuy 
Aangenomen door de Kamer op 04.12.2003 
Aangenomen door de Senaat op 23.10.2003 
Belgisch Staatsblad : 15.04.2004 
 
Het betreft de wet dat de ratificatie mogelijk maakt  van het verdrag tot uitbreiding van de 
Europese Unie, met de toetreding van 10 nieuwe lidstaten op 1 mei 2004. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
♦ WET VAN 31 DECEMBER 2003 HOUDENDE INVOERING VAN EEN EENMALIGE BEVRIJDENDE 

AANGIFTE 
 
Doc. 51 353/2003-2004 
Onderzocht in de Commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteurs: de hh. Stef Goris en Carl Devlies 
Aangenomen door de Kamer op 18 december 2003 
Aangenomen door de Senaat op 19 december 2003 
Belgisch Staatsblad 6 januari 2004 (tweede uitgave) 
 
Deze wet beoogt de regularisering door natuurlijke personen van sommen, kapitalen of 
roerende waarden die niet, of die voortspruiten uit inkomsten die evenmin, in een in België 
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verplichte boekhouding werden opgenomen of waarop de in België verschuldigde belasting 
niet werd voldaan. Luidens het bij de Kamer ingediende wetsontwerp moesten die sommen, 
kapitalen of roerende waarden vòòr 1 juni 2003 bij een buitenlandse kredietinstelling of 
buitenlandse beursvennootschap geplaatst worden (zie evenwel infra: amendementen). 
Die regularisering moet gebeuren tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004 door het 
indienen van een eenmalige bevrijdende aangifte.  
Mits betaling van een tarief van 9 of 6 procent naargelang van de besteding van de bedoelde 
sommen, kapitalen of roerende waarden, is de aangever bevrijd van alle fiscale en sociale 
lasten en geniet hij bovendien een strafrechtelijke immuniteit.  
Tijdens de commissiebesprekingen werden bij amendement de volgende wijzigingen aan het 
wetsontwerp aangebracht: 
- Een eerste wijziging betreft de operatoren die bij de regularisatie betrokken mogen zijn. 

Oorspronkelijk ging het alleen om banken en beursvennootschappen, nu betreft het 
ook de verzekeringsondernemingen. 

- Ten tweede is ook de procedure inzake toezicht vereenvoudigd. In plaats van een a 
priori toezicht vanuit de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBFA), volstaat 
een melding door de financiële instelling aan de CBFA. Die zal zich dan tot een 
algemeen toezicht beperken.  

- Ten derde is het toepassingsgebied in belangrijke mate uitgebreid. In een eerste fase 
ging het alleen om een repatriëring van gelden vanuit een bankrekening in het 
buitenland. Uiteindelijk is niet alleen de repatriëring niet meer verplicht, maar is de 
regularisatie ook mogelijk voor andere roerende waarden zonder van een bankrekening 
in België of in het buitenland gebruik te moeten maken.    
 

 
♦  WET VAN 12 JANUARI 2004 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 JANUARI 1993 TOT 

VOORKOMING VAN HET GEBRUIK VAN HET FINANCIËLE STELSEL VOOR HET WITWASSEN VAN 
GELD, DE WET VAN 22 MAART 1993 OP HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE 
KREDIETINSTELLINGEN, EN DE WET VAN 6 APRIL 1995 INZAKE HET STATUUT VAN EN HET 
TOEZICHT OP DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN, DE BEMIDDELAARS EN DE 
BELEGGINGSADVISEURS 

 
DOC 51 383/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur: de heer Eric Massin 
Aangenomen door de Kamer op 18 december 2003 
Aangenomen door de Senaat op 19 december 2003 
Belgisch Staatsblad 23 januari 2004, tweede editie 
 
Deze wet beoogt voornamelijk de omzetting van de bepalingen van de Richtlijn 2001/97/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot wijziging van Richtlijn 
91/308/EEG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld.  
De omzetting wil twee aanvullende doelstellingen realiseren ten opzichte van de voorgaande 
toestand. Ten eerste worden de preventiemaatregelen tegen nieuwe vormen van criminaliteit 
uitgebreid.  
Ten tweede wordt het toepassingsgebied van de witwaswetgeving uitgebreid naar andere 
operatoren (advocaten, handelaars in luxeproducten). 
Ten slotte is in overleg met de procureurs-generaal en de Cel voor financiële 
informatieverwerking een regeling uitgewerkt voor het inwinnen door de CFI van informatie 
bij de rechterlijke overheid.  
 
 
♦ WET VAN 22 DECEMBER 2003 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2004  
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♦  WET VAN 22 DECEMBER 2003 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET 
BEGROTINGSJAAR 2004  

 
DOC 51 324 en 325/2003-2004 
Onderzocht in de Commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur:  de heer Pierre-Yves JEHOLET 
Aangenomen door de Kamer op 17 december 2003 
Belgisch Staatsblad : 29 december 2003 (3e uitgave) en 12 februari 2004  
 
De bespreking in de commissie had voornamelijk betrekking op: 
- de evolutie van kredietoverdrachten; 
- de vergelijking tussen de regering Verhofstadt I en de regering Dehaene II; 
- de evolutie van de fiscale druk; 
- de uitgangspunten inzake economische groei; 
- de reactie van de regering op een studie van de Nationale Bank over de lage lonen; 
- de hergroepering van de middelen voor ontwikkelingssamenwerking; 
- de toepassing van het zogenaamde “ankerprincipe”; 
- de schuld van de sociale huisvestingsmaatschappijen; 
- CREDIBE; 
- nalatigheidsintresten;  
- de voorheffing op sociale uitkeringen, en  
- de compensatie van de vermindering van de lasten op arbeid.  
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht   
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 213 EN 223 VAN HET WETBOEK VAN 

VENNOOTSCHAPPEN 
 
Doc. 51 0735/2003-2004 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Eric Massin 
Aangenomen door de Kamer op 29.04.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
 
Het wetsontwerp legt op dat het minimum te volstorten gedeelte van het maatschappelijk 
kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die maar één 
vennoot kent (de eenpersoons-BVBA of EBVBA) wordt verdubbeld van 6.200 euro naar 
12.400 euro. Met dit oogmerk wordt, na amendering van het wetsontwerp, de draagwijdte 
van de artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen verruimd. De nieuwe 
vereiste geldt voortaan voor  alle EBVBA’s die als dusdanig worden opgericht, maar ook alle 
EBVBA’s die op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe wet bestaan, dienen hun 
kapitaal binnen een jaar vanaf de inwerkingtreding in principe te volstorten ten belope van 
ten minste 12.400 euro, tenzij ze binnen dat jaar worden ontbonden. Indien zij dit niet doen, 
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verplichtingen van de 
vennootschap tot aan het ogenblik van de bekendmaking van de ontbinding of de effectieve 
storting van het kapitaal ten belope van 12.400 euro. 
Om te vermijden dat BVBA’s, met meerdere vennoten, zouden worden opgericht maar na de 
inwerkingtreding van de wet zouden worden omgevormd in EBVBA’s, ten einde de nieuwe 
vereiste te omzeilen, is bepaald dat, indien een BVBA eenhoofdig wordt, het gestorte bedrag 
van het kapitaal binnen één jaar ten minste 12.400 euro moet bereiken, tenzij binnen 
dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of de 
vennootschap wordt ontbonden. Gebeurt dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht 
hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan sinds het 
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eenhoofdig worden van de vennootschap, en dit tot een nieuwe vennoot wordt opgenomen, 
tot de bekendmaking van de ontbinding of tot de werkelijke storting van het kapitaal ten 
belope van 12.400 euro. 
 
 
♦ WET VAN 9 MAART 2004 TOT WIJZIGING VAN DE OVERGANGSREGELING VAN DE WET VAN 7 

MEI 1999 HOUDENDE HET WETBOEK VAN VENNOORSCHAPPEN 
 
Doc. 51 0748/2003-2004 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch 
Recht 
Rapporteur : mevr. Anne Barzin 
Aangenomen door de Kamer op 05.02.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad :  19.03.2004 
 
Het wetsvoorstel tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 
houdende het Wetboek van vennootschappen, van de heer Geert Bourgeois, dat het 
uitgangspunt was voor deze wet, beoogt de datum van 6 februari 2004 die de 
vennootschappen ingevolge de voornoemde wet van 7 mei 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 
augustus 1999) hadden om hun statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen 
aan te passen, naar een latere datum in de toekomst te verschuiven.  Begin 2004 bleek 
immers dat een groot deel van de vennootschappen de aanpassing nog niet hadden 
doorgevoerd om allerlei redenen. Vanuit de sector werd aangedrongen op een verlenging 
van de termijn, hierin gesteund door de Koninklijke federatie van het Belgische notariaat, 
onder meer om een vlot en efficiënt beroep op de Kruispuntbank voor ondernemingen en de 
statutenbank, waarvan de oprichting door de regering werd aangenomen en aangekondigd, 
toe te laten.  Als gevolg van de wet moeten de vennootschappen tegen 1 oktober 2005 hun 
statuten hebben aangepast. 
 
 
♦ ARTIKELEN 388, 389 EN 426 VAN DE PROGRAMMAWET VAN 22 DECEMBER 2003  
 
Doc. 51 0473/2003-2004 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch 
Recht 
Rapporteur :  mevr. Valerie Déom 
Aangenomen door de Kamer op 12.12.2003 
Aangenomen door de Senaat op 19.12. 2003 
Belgisch Staatsblad:  31.12.2003 (erratum 16.01.2004) 
 
De artikelen 331, 332 en 370 van het ontwerp van programmawet werden respectievelijk de 
artikelen 388, 389 en 426 van de door de commissies aangenomen tekst en van de wet.  De 
artikelen 388 en 389 hebben betrekking op de tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 
2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese 
vennootschap. Artikel 426 wijzigt artikel 133, tiende lid, van het Wetboek van 
vennootschappen teneinde een wettelijke basis te creëren voor de invoering van een 
retributie op de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank, ter financiering van 
het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris.  
 
 
♦ ARTIKELEN 81 EN 82 VAN DE PROGRAMMAWET VAN 9 JULI 2004 
 
Doc. 51 1138/2003-2004 
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Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch 
Recht 
Rapporteur : de h. Claude Marinower 
Aangenomen door de Kamer op 10.06.2004 
Aangenomen door de Senaat op 01.07.2004 
Belgisch Staatsblad : 15.07.2004 
 
De artikelen 64 en 65 van het ontwerp van programmawet werden de artikelen 81 en 82 van 
de door de commissies aangenomen tekst (doc 51 1138/025). Deze artikelen strekken tot 
omzetting in Belgisch recht van de artikelen 1 en 2 van de richtlijn 2001/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de richtlijnen 
78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels voor de 
jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen 
evenals van banken en andere financiële instellingen met betrekking tot de wijzigingen die zij 
respectievelijk aanbrengen in artikel 46, § 2, van de richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 
juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en in artikel 36, § 
2, van de richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13  juni 1983 betreffende de 
geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen. 
De doelstelling van de ontworpen bepalingen bestaat in hoofdzaak in het tot stand brengen 
van een betere transparantie wanneer het gebruik van financiële instrumenten door een 
onderneming van die aard is dat het de waardering van haar  activa, passiva, financiële 
positie en resultaat kan beïnvloeden. Om dit te bewerkstelligen zullen verschillende 
elementen betreffende de maatregelen die de ondernemingen treffen teneinde zich te 
beschermen tegen risico’s verbonden aan het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, 
voortaan dienen vermeld te worden in het jaarverslag en het jaarverslag over de 
geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in de artikelen 96 en 119 van het Wetboek van 
vennootschappen. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen 
 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT OPRICHTING VAN EEN PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE 

WETSEVALUATIE  
 
Doc. 51 0029/2003 (buitengewone zitting) 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der  
Instellingen 
Rapporteur : de h. Servais Verherstraeten 
Aangenomen door de Kamer op 22.04.2004 
 
Gelet op de onvolmaaktheid en de ongebreidelde toename van de wetgeving, strekt dat 
wetsvoorstel ertoe een institutionele evaluatie van de vigerende wetten in het leven te 
roepen. Daartoe zou een Parlementair Comité worden opgericht dat tot taak zou hebben de 
moeilijkheden te onderzoeken die rijzen bij de toepassing van de wetten.  
Dat Comité, dat zal samengesteld zijn uit evenveel senatoren als leden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, zal bij wege van een verzoekschrift kunnen worden geadieerd 
door zijn leden, maar ook door de federale administratieve diensten en zelfs door 
particulieren. Het zal uitspraak doen over alle onvolmaaktheden in de wetgeving waarvan het 
in kennis is gesteld via een verzoekschrift, via de inoverwegingneming van de rechtspraak 
van het Arbitragehof, via het door de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en het 
College van procureurs-generaal opgestelde overzicht van de wetten die moeilijkheden bij de 
toepassing of de interpretatie ervan hebben opgeleverd en via de verslagen die derden-
instanties geregeld aan het Parlement toezenden.  
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Het Comité zal verslag uitbrengen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat 
en de terzake bevoegde minister. Bij consensus mag het Comité bij het verslag een voorstel 
van wetgevend initiatief voegen. 
 
 
♦ BIJZONDERE WET VAN 26 JUNI 2004 TOT UITVOERING EN AANVULLING VAN DE BIJZONDERE 

WET VAN 2 MEI 1995 BETREFFENDE DE VERPLICHTING OM EEN LIJST VAN MANDATEN, 
AMBTEN EN BEROEPEN, ALSMEDE EEN VERMOGENSAANGIFTE IN TE DIENEN 

♦ WET VAN 26 JUNI 2004 TOT UITVOERING EN AANVULLING VAN DE WET VAN 2 MEI 1995 
BETREFFENDE DE VERPLICHTING OM EEN LIJST VAN MANDATEN, AMBTEN EN BEROEPEN, 
ALSMEDE EEN VERMOGENSAANGIFTE IN TE DIENEN 

 
Doc. 51 0641 en 0642/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der  
Instellingen 
Rapporteurs : de hh. Jean-Jacques Viseur en Alfons Borginon 
Aangenomen door de Senaat op 13.02.2003 
Aangenomen door de Kamer op 27.05.2004 
Belgisch Staatsblad : 30.06.2004 
 
De wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en 
beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, verplichten een aantal openbare 
mandatarissen ertoe kenbaar te maken welke mandaten, ambten en beroepen zij uitoefenen 
en een vermogensaangifte in een gesloten omslag aan het Rekenhof over te zenden. Wat de 
inhoud betreft, zijn beide wetten gelijkluidend. Enkel hun toepassingsgebied ratione 
personae verschilt. De gewone wet is van toepassing op personen die ambten uitoefenen op 
federaal of plaatselijk vlak en de bijzondere wet geldt voor personen die ambten op 
gewestelijk of gemeenschapsniveau uitoefenen.  
In de wetten van 2 mei 1995 worden echter enkel de algemene beginselen van de nieuwe 
regelgeving geformuleerd. Zij bakenen het toepassingsgebied ratione personae (artikel 1) af 
en stellen de inhoud van de lijst van mandaten en de vermogensaangifte (artikelen 2 en 3) 
en de strafbepalingen vast.  
Voor de uitvoering van die wetten zijn echter meer gedetailleerde regels vereist. De wetgever 
van 1995 had zichzelf ten doel gesteld uitvoering te geven aan de wetten van 2 mei 1995: 
dat verklaart dus de indiening van de bijzondere wet en van de wet tot uitvoering en 
aanvulling van de bijzondere wet en de gewone wet van 2 mei 1995 betreffende de 
verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen. Na een lange parlementaire procedure werden deze 
wetsontwerpen zonder wijzigingen aangenomen. 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 5 AUGUSTUS 2003 
 
Doc. 51 0102/2003 (buitengewone zitting) 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevr. Karine Lalieux 
Aangenomen door de Kamer op 29.07.2003 
Aangenomen door de Senaat op 01.08.2003 
Belgisch Staatsblad : 07.08.2003 
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De machtiging aan de Koning om het juridisch statuut van Belgacom en BIAC, ook wat het 
personeel betreft, te wijzigen, wordt met een jaar verlengd. Hierdoor blijven voor de beide 
overheidsbedrijven alle opties open: de regering heeft geen precieze plannen over de wijze 
waarop zij gebruik wil maken van de machtiging, maar de omstandigheden kunnen dermate 
snel wijzigen dat onverwijld actie moet worden ondernomen. 
De retributie voor de aflevering van de kentekenplaat van een voertuig wordt gehalveerd; 
vanaf 2006 wordt ze volledig afgeschaft. Voor gepersonaliseerde nummerplaten blijft de 
retributie wel bestaan.  
 
 
♦ WET VAN 11 DECEMBER 2003 HOUDENDE OVERNAME DOOR DE BELGISCHE STAAT VAN DE 

WETTELIJKE PENSIOENVERPLICHTINGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK 
RECHT BELGACOM TEN OPZICHTE VAN HAAR STATUTAIR PERSONEEL 

 
Doc. 51 0316/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteurs : de h. François Bellot en mevr. Inge Vervotte 
Aangenomen door de Kamer op 13.11.2003 
Aangenomen door de Senaat op 05.12.2003 
Belgisch Staatsblad : 15.12.2003 
 
Deze wet regelt de overdracht van de wettelijke pensioenverplichtingen ten opzichte van het 
statutair personeel van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom: omdat de 
verplichting om zelf de wettelijke pensioenen van haar personeel uit te betalen Belgacom 
benadeelt ten opzichte van haar concurrenten en een beursgang bemoeilijkt, neemt de 
Belgische Staat vanaf het voor januari 2004 verschuldigde maandbedrag de verplichtingen 
van Belgacom over. In ruil daarvoor betaalt Belgacom en/of haar Pensioenfonds, dat werd 
ontbonden en vereffend, een financiële compensatie van vijf miljard euro aan de Belgische 
staat.  
De begrotingsminister noemde de overdracht een ‘meevaller’. Diegenen die deze overdracht 
niet opportuun achtten, wezen op het feit dat het voordeel van deze eenmalige operatie 
ruimschoots wordt tenietgedaan doordat de Staat wordt opgezadeld met een lange-
termijnverplichting. 
Eurostat, de bevoegde EU-instantie, toetste de operatie op haar budgettaire orthodoxie.  
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 22 DECEMBER 2003 
 
Doc. 51 0473/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Jos Ansoms 
Aangenomen door de Kamer op 12.12.2003 
Aangenomen door de Senaat op 19.12.2003 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2003 
 
De termijn waarbinnen de Koning de wet betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven kan wijzigen, wordt uitgebreid. 
De regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector krijgt de bevoegdheid om 
alle nuttige daden te stellen om de toepassing van de nieuwe Europese richtlijnen voor te 
bereiden. Meer bepaald mag hij in de sector van de elektronische communicatie relevante 
markten definiëren en analyseren. 
In 2004, het jaar van de beursgang van Belgacom, kan geen deelname in de winst 
uitgekeerd worden aan de personeelsleden. 
Dotaties aan de NMBS en de Post kunnen tot twee maand sneller betaald worden. 
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Binnen de NMBS wordt een splitsing doorgevoerd tussen de spoorwegonderneming en de 
infrastructuurbeheerder, waarvan de doelstellingen en opdrachten in de wet omschreven 
worden; een overkoepelende structuur en de eenheid van sociaal overleg worden wel 
gevrijwaard. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd van een kapitaalsverhoging van de NMBS 
vanuit de HST-Fin, die later gefuseerd wordt met de infrastructuurbeheerder. Ten slotte 
wordt de machtiging aan de regering om besluiten te nemen in het kader van het “eerste 
spoorwegpakket” van de EU verlengd. 
Overtallige statutaire personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven kunnen op 
vrijwillige basis ingezet worden in welbepaalde projecten bij een Belgische overheid. 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 9 JULI 2004 
 
Doc. 51 1138/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Ludo Van Campenhout 
Aangenomen door de Kamer op 10.06.2004 
Aangenomen door de Senaat op 01.07.2004 
Belgisch Staatsblad : 15.07.2004 
 
Naast enkele louter technische aanpassingen brengt deze wet de volgende hervormingen tot 
stand :  
- de definitieve overdracht van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven naar 

overheidsdiensten wordt mogelijk. Meer bepaald worden in een eerste fase 195 
personeelsleden van Belgacom ingezet in het project rond de elektronische 
identiteitskaart en in de callcenters; 

- de gevolgen van de structuurhervorming van de NMBS, omschreven in de 
programmawet van 22 december 2003, worden nader bepaald en verfijnd; 

- de Staatswaarborg kan worden toegekend aan De Post, waardoor het bedrijf aanspraak 
kan maken op voordelige leningen van de Europese investeringsbank; 

- de naamloze vennootschap van publiek recht BIAC wordt geprivatiseerd: ze wordt 
omgezet in een naamloze vennootschap van privaatrecht. 

De regelgeving inzake overheidsopdrachten wordt op twee punten gewijzigd:  
- de Post wordt opgenomen in de zogenaamde speciale sectoren (waardoor de 

onderneming op een soepelere manier overheidsopdrachten zal kunnen gunnen); 
- tussen een gunningsbeslissing en de afsluiting van een overeenkomst wordt een 

minimumtermijn van tien dagen ingevoerd voor die opdrachten die behoren tot het 
algemene stelsel en die bepaalde drempels bereiken. 

 
 
♦ WET VAN 9 JULI 2004 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 1139/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. Ludo Van Campenhout 
Aangenomen door de Kamer op 10.06.2004 
Aangenomen door de Senaat op 01.07.2004 
Belgisch Staatsblad : 15.07.2004 
 
Deze wet bepaalt dat de besluiten van de economisch regulerende overheid, die erop toeziet 
dat BIAC haar verplichtingen nakomt, bij het hof van beroep van Brussel kunnen 
aangevochten worden. 
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Commissie voor de Justitie                           
 
 
♦ WET VAN 5 AUGUSTUS 2003 BETREFFENDE ERNSTIGE SCHENDINGEN VAN HET 

INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT 
 
Doc. 51 0103/2003 (buitengewone zitting) 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Stef Goris 
Aangenomen door de Kamer op 29.07.2003 
Aangenomen door de Senaat op 01.08.2003 
Belgisch Staatsblad : 07.08.2003 
 
Het principe van de universele bevoegdheid van de Belgische rechtbanken inzake ernstige 
schendingen van het internationaal humanitair recht werd aangenomen bij de omzetting in 
Belgisch recht van de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en het Aanvullend 
Protocol van 8 juni 1977, wat gebeurde bij de wet van 16 juni 1993. Uit hoofde van dat 
principe zijn de Belgische hoven en rechtbanken hoe dan ook bevoegd om over de in de wet 
bedoelde feiten te oordelen, ook al is er geen band met België. 
Na een eerste herziening bij de wet van 10 februari 1999, waarbij het toepassingsgebied van 
de wet verruimd werd tot volkenmoord en misdaden tegen de menselijkheid zoals 
omschreven in het statuut van het Internationaal Strafhof, werd de wetgeving op 23 april 
2003 een tweede keer gewijzigd, meer bepaald om de wet van 1993 aan te passen aan de 
jongste veranderingen van het internationaal recht, zoals de inwerkingtreding van het statuut 
van het Internationaal Strafhof. 
Bij de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht wordt de wet van 1993 opgeheven. De belangrijkste bepalingen van 
laatstgenoemde wet worden ingevoegd in het gemeen recht (hoofdzakelijk in het 
Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering). Belgische 
rechtscolleges zijn voortaan in drie gevallen bevoegd voor in het buitenland gepleegde 
internationaalrechtelijke misdaden: 
- wanneer de vermoedelijke dader Belg is of zijn hoofdverblijfplaats in België heeft 

(actief personaliteitsbeginsel); 
-  wanneer het slachtoffer Belg is of ten minste drie jaar gewoonlijk in België verblijft  

(passief personaliteitsbeginsel); of 
-  wanneer een regel van internationaal verdrags- of gewoonterecht in die bevoegdheid 

voorziet. 
In het eerste geval kan vervolging worden ingesteld, ook al wordt de verdachte niet 
gevonden op Belgisch grondgebied. Er hoeft geen voorafgaande klacht te worden ingediend 
door het slachtoffer of zijn familie, en burgerlijke partijstelling blijft mogelijk. In het tweede en 
derde geval is burgerlijke partijstelling niet mogelijk en vervolging kan enkel worden ingesteld 
op verzoek van de federale procureur, die de eventuele klachten toetst aan de wettelijke 
criteria. In de beide laatstgenoemde gevallen kan de zaak verwezen worden naar het 
Internationaal Strafhof als de feiten na 30 juni 2002 gepleegd werden.  
De internationaalrechtelijke regels met betrekking tot de immuniteit worden trouwens 
uitdrukkelijk vermeld in de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.  
Zo is strafvervolging uitgesloten ten aanzien van buitenlandse staatshoofden, 
regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken, of personen die door de Belgische 
autoriteiten of een in België gevestigde internationale organisatie officieel uitgenodigd 
werden voor een verblijf op Belgisch grondgebied. Voor zaken waarin reeds een 
onderzoeksdaad gesteld werd, voorziet de wet in een overgangsregeling. 
 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT TOEKENNING AAN DE JOURNALISTEN VAN HET RECHT OM HUN 

INFORMATIEBRONNEN TE VERZWIJGEN 
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Doc. 51 0024/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : de hh. Melchior Wathelet en Tony Van Parys 
Aangenomen door de Kamer op 06.05.2004 
 
De essentie van het aangenomen wetsvoorstel bestaat erin dat een journalist niet kan 
gedwongen worden om in rechte te getuigen wanneer deze getuigenis tot gevolg heeft dat 
de oorsprong van zijn bron erdoor onthuld kan worden. Het wetsvoorstel zelf bevat geen 
definitie van het begrip “informatiebron van de journalist”, omdat dat begrip zo ruim mogelijk 
wordt opgevat. Het is een algemene uitdrukking voor alle wijzen waarop de journalist zijn 
informatie kan verkrijgen. Het gaat daarbij zowel om de manier, de drager, de auteur als de 
inhoud van de informatie.  
De tekst  die door de Kamer werd aangenomen  heeft niet alleen betrekking op 
beroepsjournalisten, van wie overigens mag verondersteld worden dat ze zich houden aan 
de deontologische regels van hun beroepsvereniging, maar ook op free lance journalisten, 
correspondenten, persfotografen, kortom op «  eenieder die informatie verwerkt in de vorm 
van geregelde communicatie aan het publiek ».  
Deze personen kunnen evenwel niet genieten van een onvoorwaardelijke bescherming. Het 
spreekt voor zich dat de wettelijke erkenning van het journalistieke bronnengeheim geen 
beperking inhoudt van de mogelijkheid om een journalist strafrechtelijk  te vervolgen 
wanneer hij op onwettige wijze in het bezit zou gekomen zijn van bepaalde informatie (bijv. 
door diefstal, omkoping van ambtenaren of afluisterpraktijken). In dat geval is de journalist 
geen getuige maar een verdachte. 
Het wetsvoorstel voorziet zelf nog in twee bijkomende uitzonderingen: de bescherming wordt 
opgeheven als de informatie waarover de journalist beschikt  cruciaal is om een  
terroristische daad  te verhinderen of om te voorkomen dat de fysieke integriteit van 
personen ernstig wordt bedreigd. 
Deze uitzonderingen zullen in de praktijk niet vaak voorkomen maar ze zijn zeker 
verantwoord in de mate dat ze verwijzen naar situaties waarbij het bronnengeheim moet 
wijken voor hogere belangen.  
 
 
♦ WET VAN 19 DECEMBER 2003 BETREFFENDE TERRORISTISCHE MISDRIJVEN 
 
Doc. 51 0258/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Walter Muls 
Aangenomen door de Senaat op 05.12.2003 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2003 
Belgisch Staatsblad : 29.12.2003 
 
De wet strekt in de eerste plaats tot de omzetting in Belgisch recht van de verplichtingen die 
voortvloeien uit het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 inzake 
terrorismebestrijding. Met dat kaderbesluit wordt beoogd de strafwetgevingen van de 
lidstaten op elkaar af te stemmen, in die zin dat inzake terrorisme verplichte minimale 
bepalingen inzake tenlastelegging en bestraffing opgelegd worden. 
In Boek II van het Strafwetboek wordt een Titel Iter [artikelen 137 tot 141 (nieuw)] ingevoegd, 
waarin "terroristische misdrijven" en deelname aan de activiteiten van een "terroristische 
groep" omschreven en strafbaar gesteld worden: 
- als terroristisch misdrijf wordt aangemerkt het misdrijf dat door zijn aard of context 

een land of een internationale organisatie ernstig kan schaden en opzettelijk 
gepleegd is met het oogmerk om een bevolking ernstige vrees aan te jagen of om de 
overheid of een internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het 
verrichten of het zich onthouden van een handeling, of om de politieke, 
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constitutionele, economische of sociale basisstructuren van een land of een 
internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Voor de 
omschrijving van de strafbare feiten wordt in de wet verwezen naar een reeks 
gemeenrechtelijke misdrijven waarvoor de strafmaat verzwaard wordt uit hoofde van 
de terroristische aard van het misdrijf, en worden nieuwe feiten als terroristisch 
misdrijf aangemerkt die voordien niet strafbaar gesteld werden in het Strafwetboek en 
die dus enkel bestraft kunnen worden als terroristisch misdrijf; 

-  met terroristische groep wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer 
dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt 
om terroristische misdrijven te plegen. Zowel het leiden als het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische groep worden strafbaar gesteld (evenals het 
verstrekken van gegevens of materiële middelen aan een terroristische groep of het 
in enigerlei vorm financieren van enige activiteit van een terroristische groep, in de 
wetenschap dat die deelname bijdraagt tot het plegen van een misdaad of wanbedrijf 
door de terroristische groep). De wet bepaalt voorts dat een organisatie waarvan het 
feitelijk oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, 
levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend enig ander rechtmatig 
oogmerk nastreeft, als zodanig niet beschouwd kan worden als een terroristische 
groep. Ten slotte zegt de wet nog dat geen enkele bepaling uit Titel Iter gelezen kan 
worden in die zin dat zij een beperking of een belemmering beoogt van rechten of 
fundamentele vrijheden, zoals het stakingsrecht, de vrijheid van vergadering, 
vereniging of meningsuiting, waaronder het recht om, voor de verdediging van de 
eigen belangen, samen met anderen vakbonden op te richten dan wel zich daarbij 
aan te sluiten, evenals het daarmee samenhangende recht van betoging. 

Wat de territoriale bevoegdheid betreft, kan eenieder die een terroristisch misdrijf pleegt 
tegen een Belgische onderdaan of instelling, of tegen een instelling van de Europese Unie of 
van een orgaan opgericht overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap of het Verdrag betreffende de Europese Unie, die in het Rijk is gevestigd, in 
België vervolgd worden. 
De Belgische rechtbanken zijn dus enkel bevoegd als het slachtoffer van het terroristische 
misdrijf de Belgische nationaliteit heeft of als een in België gevestigde Europese instelling 
het doelwit is. 
 
 
♦ WET VAN 19 DECEMBER 2003 BETREFFENDE HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL  
 
Doc. 51 0279/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Claude Marinower 
Aangenomen door de Kamer op 04.12.2003 
Aangenomen door de Senaat op 18.12.2003 
Belgisch Staatsblad : 22.12.2003 
 
De wet strekt ertoe het kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende 
het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten om 
te zetten in Belgisch recht. 
Het kaderbesluit heeft tot doel de formele uitleveringsprocedure in de betrekkingen tussen de 
lidstaten te vervangen door een mechanisme van overlevering op grond van een Europees 
aanhoudingsbevel.  
Met dat mechanisme wordt de procedure voor de arrestatie en overlevering van een persoon 
die door een andere EU-lidstaat gezocht wordt met het oog op de instelling van 
strafvervolging of de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming 
strekkende veiligheidsmaatregel, niet langer op gang gebracht door een verzoek om 
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uitlevering, maar wel door het aanhoudingsbevel zelf, uitgevaardigd door de bevoegde 
gerechtelijke autoriteit van die staat.  
Het zijn dus de gerechtelijke autoriteiten zelf, en niet langer de staten, die in de nieuwe 
regeling over de procedure gaan, en niet langer de uitvoerende macht, maar de gerechtelijke 
overheid is bevoegd voor de beslissing tot overlevering. 
Daarnaast wordt de procedure vereenvoudigd: de twee procedures waarin het gemeen recht 
inzake uitlevering voorziet (aanhouding en overlevering), worden vervangen door één enkele 
fase in het kader van het Europees aanhoudingsbevel, want de rechterlijke beslissing 
volstaat voortaan voor de aanhouding én voor de overlevering van de betrokkene. 
De wet beschrijft het mechanisme van het aanhoudingsbevel en de procedure die moet 
worden gevolgd, en geeft een opsomming van wat er in het aanhoudingsbevel vermeld moet 
worden. Voorts worden de motieven voor de niet-uitvoering van een aanhoudingsbevel 
omschreven, evenals de modaliteiten voor de kennisgeving van de definitieve beslissing over 
de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel aan de betrokkene en aan de 
gerechtelijke overheid waarvan het aanhoudingsbevel uitgaat, de voorschriften voor de 
uitvaardiging van het Europees aanhoudingsbevel door de Belgische autoriteiten, en de 
voorwaarden waaronder België de doortocht op Belgisch grondgebied kan toestaan van een 
persoon die wordt overgeleverd aan een andere EU-lidstaat. 
 
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE HET WETBOEK VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 
 
Doc. 51 1078/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteurs : de dames Valérie Déom en Liesbeth Van der Auwera 
Aangenomen door de Kamer op 24.06.2004 
Aangenomen door de Senaat op 01.07.2004 
Belgisch Staatsblad: 27.07.2004 
 
Dit wetsontwerp stekt tot de invoering van een Wetboek van internationaal privaatrecht dat 
een reeks van beginselen omvat tot regeling van de gevallen van familierecht, van 
verbintenissenrecht en van commercieel recht die met het buitenland en met buitenlands 
recht te maken hebben. Het hedendaags recht kent hierover slechts een klein aantal 
rechtsregels die verspreid, onvolledig en sterk achterhaald zijn.  
Het Wetboek is grotendeels synthetiserend en bevestigend tegenover het bestaande recht 
maar brengt ook vernieuwing in een aantal sectoren waar de rechtspraak niet kon komen tot 
een regeling.  
Het Wetboek doet voorts geen afbreuk aan de toepassing van de internationale verdragen 
die België inzake het internationaal privaatrecht heeft gesloten alsook aan de regelgeving 
van de Europese Unie.  
Inzake een belangrijk discussiepunt, de verstoting, wordt in het Wetboek de principiële 
verwerping ervan vastgelegd. Evenwel, in uitzonderlijke omstandigheden en onder strikte en 
cumulatieve voorwaarden kunnen gevolgen worden gegeven aan een buitenlandse 
verstoting doch enkel wanneer het paar op het ogenblik van de verstoting geen enkele band 
had met België en wanneer de vrouw ermee akkoord gaat dat het huwelijk op deze manier 
wordt ontbonden.  
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
♦ WET VAN 5 FEBRUARI 2004 HOUDENDE EEN SOCIAAL PLAN VOOR DE CONTRACTUELE 

PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE BELGISCHE STRIJDKRACHTEN IN DUITSLAND VAN WIE 
HET CONTRACT WORDT VERBROKEN INGEVOLGE DE TERUGKEER VAN DEZE STRIJDKRACHTEN 
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NAAR BELGIË 
 
Doc. 51 0173/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 11.12.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 27.02.2004 
 
De wet biedt een wettelijke grondslag voor de toekenning van de voordelen die voortvloeien 
uit het sociaal plan dat werd uitgewerkt voor de bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland 
(BSD) werkende contractuele personeelsleden, van wie het contract werd verbroken ten 
gevolge van de terugkeer van die strijdkrachten naar België, en zulks zowel voor 
personeelsleden onder Belgisch contract als voor die onder Duits contract.  
 
 
♦ ARTIKELEN 498 TOT 502 VAN DE PROGRAMMAWET VAN 22 DECEMBER 2003 
 
Doc. 51 0473/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur :  de h. Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Kamer op 12.12.2003 
Aangenomen door de Senaat op 19.12.2003 
Belgisch Staatsblad :  31.12.2003 (erratum 16.01.2004) 
 
De artikelen 432 tot 436 van het ontwerp van programmawet die respectievelijk de artikelen 
498 tot 502 van de door de commissies aangenomen tekst en van de wet werden, hebben 
betrekking op de bezoldiging van de personen die zijn belast met een leeropdracht in de 
Koninklijke Militaire School (KMS). Het Rekenhof had opgemerkt dat de berekening van 
bepaalde pensioenen en de storting van bepaalde bezoldigingen en bijslagen een wettelijke 
grondslag misten, wat de KMS betrof, enerzijds, door de toewijzing van de 
onderwijsbevoegdheid aan de gemeenschappen, en, anderzijds, door de wijziging van een 
reglementaire bepaling naar aanleiding van de politiehervorming. De artikelen beogen de 
wettelijke basis en de rechtszekerheid te waarborgen voor de betrokken personeelsleden.    
 
 
♦ ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004, SECTIE 16 

“LANDSVERDEDIGING”  
♦ WETSONTWERP HOUDENDE DERDE AANPASSING VAN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING 

VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2003  
 
Doc. 51 0325/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2003  
Senaat : het betreft een monocamerale aangelegenheid (artikel 74 van de Grondwet) 
Belgisch Staatsblad: 12.02.2004 (wet van 22.12.2003)  
 
De commissie voor de Landsverdediging bracht op 12 november 2003 advies uit, ten 
behoeve van de commissie voor de Financiën en de begroting, over de algemene 
beleidsnota (doc. 51 0325/002), het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2004, sectie 16 “Landsverdediging” (doc. 51 0325/005 en 006), alsook over 
het wetsontwerp houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
Begrotingsjaar 2003 (doc. 51 0381/001) 
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♦ WET VAN 23 DECEMBER 2003 TOT VASTSTELLING VAN HET LEGERCONTINGENT VOOR HET 

JAAR 2004 
 
Doc. 51 0554/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : zaak zonder verslag (artikel 78, 7, Kamerreglement) 
Aangenomen door de Kamer op 18.12.2003 
Senaat: het betreft een monocamerale aangelegenheid (artikel 74 van de Grondwet) 
Belgisch Staatsblad: 27.01.2004 
 
Deze wet bepaalt  - voor het jaar 2004 - het maximum aantal militairen die op een zelfde dag 
van het jaar gelijktijdig onder de wapens mogen zijn, overeenkomstig artikel 183 van de 
Grondwet, op 43.035. 
 
 
♦ WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 SEPTEMBER 1933 OP DE 

BESCHERMING VAN DE TITELS VAN HOGER ONDERWIJS, WAT DE DOOR DE KONINKLIJKE 
MILITAIRE SCHOOL VERLEENDE ACADEMISCHE GRADEN BETREFT 

 
Doc. 51 1211/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 01.07.2004 
 
Het wetsvoorstel strekt ertoe de Koninklijke Militaire School toe te staan nieuwe 
academische graden te verlenen die in overeenstemming zijn met de op 19 juni 1999 door 
de vertegenwoordigers van 29 Europese landen aangenomen Bolognaverklaring die de 
aanzet vormt van een harmonisatie van het universitair onderwijs.  
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 22 DECEMBER 2003 
 
Doc. 51 0473/2003 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs : de dames Greet van Gool en Annelies Storms 
Aangenomen door de Kamer op 12.12.2003 
Aangenomen door de Senaat op 19.12.2003 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2003 
 
Verscheidene bepalingen van de programmawet van 22 december 2003 hebben betrekking 
op maatschappelijke aangelegenheden. 
- De belangrijkste wijzigingen inzake de tewerkstelling hebben betrekking op de 

voorwaarden waaronder bijdrageverminderingen aan de werkgevers worden toegekend 
(startbaanovereenkomsten, oudere werknemers, langdurig werklozen…). 
Een aantal bepalingen strekt er tevens toe outplacement te bevorderen, en dit door 
middel van een terugbetaling van de kostprijs aan de werkgever en de werknemer in 
herstructurering. 
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Het systeem van de sociale Maribel, dat gestoeld is op artikel 35, § 5, van de wet van 
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers, wordt door het herschrijven van deze bepaling vereenvoudigd. 
Op het stuk van de tewerkstelling voert de programmawet ook een nieuw element in : 
het systeem van de dienstencheques. Via erkende bedrijven die de cheques mogen 
aanvaarden, kan men werklozen voor huishoudelijke hulp inschakelen. Op die manier 
wordt de sector van de huishoudelijke hulp aan de werkingssfeer van de PWA’s 
onttrokken. 
Ten slotte houdt de programmawet een verbetering voor de grensarbeidersregeling in. 

- De programmawet bevat een aanpassing van de financieringsnormen voor de sociale 
zekerheid. Het aandeel van de zogenaamde alternatieve financiering, die uit de BTW-
inkomsten wordt gegenereerd, wordt namelijk uitgebreid. 
Eén hoofdstuk van de wet is aan de betere inning van de bijdragen voor de sociale 
zekerheid gewijd, een ander aan de gemoderniseerde werking van de sociale 
zekerheidsinstellingen. 
Ten slotte wordt de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap gewijzigd, teneinde bepaalde voorwaarden ervan te verduidelijken. 

 
 
♦ WET VAN 4 MAART 2004 HOUDENDE TOEKENNING VAN AANVULLENDE VOORDELEN INZAKE 

RUSTPENSIOEN AAN PERSONEN DIE WERDEN AANGESTELD OM EEN MANAGEMENT- OF 
STAFFUNCTIE UIT TE OEGENEN IN EEN OVERHEIDSDIENST 

 
Doc. 51 0357/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Annelies Storms 
Aangenomen door de Kamer op 08.01.2004 
Aangenomen door de Senaat op 12.02.2004 
Belgisch Staatsblad : 26.03.2004 
 
De wet van 4 maart 2004 roept een sui generis regeling in het leven voor de rustpensioenen 
van de ambtenaren die werden aangesteld om een management- of staffunctie in een 
overheidsdienst uit te oefenen. Die ambtenaren zijn tijdelijk aangesteld in het kader van 
statutaire relaties. Bij de berekening van hun rustpensioen moet de periode tijdens dewelke 
zij een management- of staffunctie hebben uitgeoefend dus in aanmerking worden genomen. 
Ten gunste van de betrokken ambtenaren voert de wet een aanvullend pensioen in, dat via 
het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels wordt gefinancierd, en dit door middel 
van een bijdrage van 1,5 procent van de wedde van de betrokken ambtenaren. 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 9 JULI 2004 
 
Doc. 51 1138/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 10.06.2004 
Aangenomen door de Senaat op 01.07.2004 
Belgisch Staatsblad : 15.07.2004 
 
Het hoofdstuk van de programmawet van 9 juli 2004 dat aan de sociale zekerheid is gewijd, 
betreft de volgende onderwerpen : 
- de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid ; 
- statistische opdrachten van de openbare instellingen van sociale zekerheid ; 
- bescherming van de benaming « sociaal secretariaat » ; 
- het sociaal statuut van de kunstenaars ; 
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- de Kruispuntbank van de sociale zekerheid ; 
- de alternatieve financiering ; 
- de overzeese sociale zekerheid. 
De afdeling « geneesmiddelen » van het hoofdstuk inzake de verplichte verzekering 
geneeskundige verzorging en uitkeringen bevat vier doelstellingen. Ten eerste worden 
duidelijke procedures inzake de medische zuurstof vastgelegd. Ten tweede wordt getracht 
de terugbetaling van geneesmiddelen te rationaliseren. Ten derde wordt beoogd de 
verschillende toepassingsgebieden van de terugbetaling van geneesmiddelen beter op 
elkaar af te stemmen. Ten slotte wordt een aanvullende bijdrage ingevoerd die wordt 
afgehouden van de omzet die de farmaceutische bedrijven in 2003 maakten. 
De overige afdelingen van dit hoofdstuk betreffen respectievelijk de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, de maximumfactuur, het reservefonds, het pensioenkadaster, 
het moederschaps- en adoptieverlof en de verplichte verzekering voor zelfstandigen. Deze 
afdelingen bevatten vooral technische bepalingen. 
De bepalingen inzake de kinderbijslag hebben tot doel de wettelijke samenleving in 
aanmerking te nemen om het recht op kinderbijslag te vestigen. 
Verscheidene bepalingen hebben betrekking op de tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap en wijzigen vooral de invulling van het begrip « huishouden » bij de toepassing 
van de wetgeving. 
De bepalingen inzake Werk en Pensioenen zijn vooral van technische aard en betreffen : 
- het Europees Sociaal Fonds ; 
- de overdracht van bepaalde financieringsopdrachten van het Tewerkstellingsfonds naar 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ; 
- de startbanen ; 
- het tijdskrediet ; 
- de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen ; 
- de dienstencheques ; 
- de inkomensgarantie voor ouderen ; 
- de arbeidsongevallen ; 
- de beroepsziekten ; 
- de beschutte werkplaatsen ; 
- de bouwsector ; 
- het moederschapsverlof ; 
- het adoptieverlof. 
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 11 APRIL 1995 TOT 

INVOERING VAN HET “HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE” 
 
Doc. 51 0159/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 20.11.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Aan koninklijke sanctie onderworpen 
 
Het wetsontwerp strekt tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 11 april 
1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde, wat de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn betreft. In 1995 had de wetgever verzuimd het maatschappelijk 
welzijn te vermelden als prestatie waarop de bepalingen van het handvest van de sociaal 
verzekerde van toepassing zijn. Het wetsontwerp voegt de voorzieningen in verband met het 
maatschappelijk welzijn in.  
 
 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 49 
 

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 5 AUGUSTUS 2003 
 
Doc. 51 0102/2003 (buitengewone zitting) 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Françoise Colinia 
Aangenomen door de Kamer op 29.07.2003 
Geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 07.08.2003 (erratum : 09.09.2003) 
 
De commissie werd belast met de bespreking van een amendement op het ontwerp van 
programmawet dat ertoe strekt de inwerkingtreding van de wet van 26 maart 2003 houdende 
regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een 
kind van minder dan achttien maanden (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2003) te verdagen, 
aangezien de tenuitvoerlegging van deze wet vooraf een aantal koninklijke besluiten vergt. 
De wet treedt bijgevolg in werking op een door de Koning te bepalen datum. 
De commissie heeft voorts een amendement aangenomen dat ertoe strekt de geldigheid van 
artikel 29 van de programmawet (I) van 24 december 2002 te verlengen tot 31 december 
2003. Dit artikel bevat de wettelijke grondslag van de overeenkomst tussen FEDASIL en het 
Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen dat de taak toegewezen 
kreeg het profiel en het traject van niet-begeleide minderjarige asielzoekers vast te stellen. 
 
 
♦ WET VAN 26 AUGUSTUS 2003 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 10 DECEMBER 1997 

HOUDENDE VERBOD OP DE RECLAME VOOR TABAKSPRODUCTEN EN TOT OPRICHTING VAN 
EEN FONDS TER BESTRIJDING VAN HET TABAKSGEBRUIK 

 
Doc. 51 0128/2003 (buitengewone zitting) (overgezonden door de Senaat nrs 3-74/1 tot 5) 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Dominique Tilmans 
Aangenomen door de Kamer op 30.07.2003 
Belgisch Staatsblad : 26.09.2003 
 
Deze wet maakt een beperkte afwijking, nl. tot 31 juli 2005, mogelijk van het reclameverbod 
op tabaksproducten tijdens evenementen en activiteiten op wereldniveau. Dezelfde tekst 
richt een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik op dat een begrotingsfonds vormt in de 
zin van artikel 38 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991. 
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 22 DECEMBER 2003 (ARTIKELEN 133 TOT 214 EN 238 TOT 249) 
 
Doc. 51 0473/2003-2004  
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Anissa Temsamani 
Aangenomen door de Kamer op 12.12.2003 
Geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 31.12.2003 (erratum : 16.01.2004) 
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Deze wet streeft verschillende doelen na: 
 
-  Op het vlak van de volksgezondheid :   

De programmawet voorziet in de wettelijke verankering van de toename van de 
wettelijke reële groeinorm van de uitgaven van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging van 2,5% tot 4,5% en maakt het tevens mogelijk dat belangrijke bedragen 
van de zogenaamde alternatieve financiering, met name het aandeel van de BTW-
ontvangsten dat aan de sociale zekerheid wordt overgedragen, aan de verzekering 
geneeskundige verzorging wordt toegewezen. Op deze wijze zullen onder meer 
staatssubsidies aan ziekenhuizen en aan het Fonds ter bestrijding van het 
tabaksgebruik worden gefinancierd. 
De tekst slaat voorts op een aantal technische aanpassingen en actualiseringen van 
wetgevingen uit diverse domeinen. Rekening houdend met de medische evolutie wordt 
het toepassingsgebied van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en 
transplanteren van organen zo uitgebreid tot de celtransplantaties. Vervolgens worden 
diverse technische aanpassingen aan de wet op de ziekenhuizen en aan het koninklijk 
besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 
aangebracht (de mogelijkheid een apotheek in de luchthaven te vestigen, bepalingen 
ten gunste van de kinesitherapeuten, het elektronisch voorschrijven van 
geneesmiddelen). 
Tot slot wijzigt het wetsontwerp nog de wetgevingen inzake de voedselcontrole, de 
dieren, de planten en de voeding, de wet op de geneesmiddelen en de wet van 6 
augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 

 
-  Op het vlak van de maatschappelijke integratie :  

De wet trekt de gevolgen uit het arrest dat het Arbitragehof op 22 juli 2003 heeft 
gewezen in verband met de materiële hulp aan de illegaal in ons land verblijvende 
asielzoekers wier ouders hun onderhoudsplicht niet kunnen nakomen. Daarnaast breidt 
ze de reikwijdte van de activeringsmaatregelen uit tot de in het vreemdelingenregister 
ingeschreven vreemdelingen, kent de mensen die maatschappelijke hulp aanvragen 
meer rechten toe en legt ze de minimale voorwaarden vast die  in acht genomen 
moeten worden bij het bepalen van de staat van behoeftigheid van iemand die om 
maatschappelijke hulp vraagt. 
Tot slot regelt de tekst nog de problematiek van de niet-begeleide minderjarige 
asielzoekers.  

 
 
♦ WET VAN 18 DECEMBER 2003 TOT INVOERING VAN NIEUWE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN 

DE OORLOGSSLACHTOFFERS DOOR BEMIDDELING VAN HET VETERANENINSTITUUT-
NATIONAAL INSTITUUT VOOR OORLOGSINVALIDEN, OUD-STRIJDERS EN 
OORLOGSSLACHTOFFERS 

 
Doc. 51 0545/2003-2004  
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Catherine Doyen-Fonck 
Aangenomen door de Kamer op 12.12.2003 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 13.02.2004 
 
Deze wet beoogt een situatie te regulariseren die in het leven werd geroepen door de wet 
van 11 april 2003 houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers en 
zodoende te voldoen aan een verzoek van de joodse gemeenschap en de 
zigeunergemeenschap. Daartoe wijzigt ze de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het 
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge 
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Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers alsmede het koninklijk 
besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door 
bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en 
oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene 
categorieën oud-strijders en oorlogsslachtoffers. De wet richt twee nieuwe categorieën van 
gerechtigden van het Instituut in: enerzijds de gedeporteerde joden en zigeuners die 
gedeporteerd werden voor een duur van ten minste 6 maanden gedurende de Oorlog ’40-’45 
tengevolge van de anti-joodse maatregelen, die in België verbleven op 10 mei 1940 en de 
Belgische nationaliteit niet bezaten op die datum, maar ze nadien hebben verworven en ze 
hebben behouden tot 1 januari 2003 en anderzijds de wezen van personen die zijn 
weggevoerd om raciale redenen evenals de volwassenen en de kinderen die, onderworpen 
aan de door de bezettende overheid uitgevaardigde maatregelen van rassenvervolging, 
gedwongen werden in de illegaliteit te leven. Tot slot kunnen de wezen van personen die zijn 
weggevoerd om raciale redenen evenals de volwassenen en de kinderen die, onderworpen 
aan de maatregelen van rassenvervolging, gedwongen werden in de illegaliteit te leven, en 
aan wie een persoonlijke lijfrente gelijk aan vier semesters van de rente van werkweigeraar 
werd toegekend thans aanspraak maken op de terugbetaling van het remgeld dat betrekking 
heeft op de prestaties voor geneeskundige verzorging.  
 
 
♦ WET VAN 7 MEI 2004 INZAKE EXPERIMENTEN OP DE MENSELIJKE PERSOON 
 
Doc. 51 0798/2003-2004  
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Françoise Colinia et de h. Luc Goutry 
Aangenomen door de Kamer op 25.03.2004 
Geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 18.05.2004 
 
Deze wet beoogt de omzetting van de richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 4 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische 
praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik. De tekst gaat echter verder in de zin dat hij alle aspecten van de experimenten op 
de menselijke persoon wil reglementeren. 
De proefneming mag slechts plaatshebben voor zover de persoon die zich ertoe leent (de 
“deelnemer”) zijn voorafgaande en geïnformeerde toestemming heeft gegeven. De wet bevat 
bijzondere bepalingen voor handelingsonbevoegden, minderjarigen of personen die niet in 
staat zijn om in een spoedgeval hun instemming te betuigen. 
Een experiment mag slechts aanvangen nadat een ethische commissie een gunstig advies 
heeft uitgebracht. In het geval van een klinische proef met geneesmiddelen dient de 
bevoegde overheid bovendien een machtiging te hebben verleend. De modaliteiten 
verschillen al naargelang het gaat om monocentrische (op een site) of multicentrische (op 
verschillende sites) experimenten.  
Tot slot is de promotor van de proefneming, zelfs foutloos, aansprakelijk voor de schade die 
de proefpersoon en/of zijn rechthebbenden opliepen en dient hij trouwens alvorens het 
experiment aan te vatten een verzekering af te sluiten die deze aansprakelijkheid dekt. 
 
 
♦ WET VAN 23 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 AUGUSTUS 1986 

BETREFFENDE DE BESCHERMING EN HET WELZIJN VAN DIEREN, WAT BETREFT DE 
ERKENNING VAN HANDELSZAKEN VOOR DIEREN 
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Doc. 51 0734/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Senaat op 22.01.2204 
Aangenomen door de Kamer op 13.05.2004 
 
Deze wet geeft aan de minister de mogelijkheid de erkenning tot uitbating van de houder van 
een handelszaak voor dieren in te trekken. Bovendien  wordt de informatieplicht aan de 
minister van de door de “Dienst Dierenwelzijn” vastgestelde gevallen van dierenmishandeling 
in de wet opgenomen. 
 
 
♦ WET VAN 4 JULI 2004 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 42 VAN DE WET VAN 14 AUGUSTUS 

1986 BETREFFENDE DE BESCHERMING EN HET WELZIJN VAN DIEREN 
 
Doc. 51 0811/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Senaat op 18.02.2004 
Aangenomen door de Kamer op 13.05.2004 
 
Deze wet voorziet in de mogelijkheid dat de “Dienst Dierenwelzijn”,  in geval van een 
gerechtelijke procedure,  de volle eigendom van een mishandeld dier kan geven aan een 
persoon, een dierenasiel, een zoo of een dierenpark, die dan de taak krijgen het dier te 
onderhouden, te huisvesten en een passende verzorging te geven. 
 
 
♦ WET HOUDENDE MAATREGELEN INZAKE GEZONDHEIDSZORG  
 
Doc. 51 1016/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Anissa Temsamani 
Aangenomen door de Kamer op 19.05.2004 
Aangenomen door de Senaat op 10.06.2004 
 
Deze wet heeft als doel het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van  
gezondheidsberoepen te wijzigen. De wijzigingen hebben betrekking op wijze waarop het 
visum van diploma’s kan worden bekomen, de bijzondere beroepstitels van de 
tandheelkunde en de uitoefening van de kinesitherapie.  
Het dragen van de bijzondere beroepstitel van tandheelkundige wordt gekoppeld  aan de 
terugbetaling door het RIZIV en problemen in verband met de contingentering worden 
beperkt.  
Om het viseren van de diploma’s door de provinciale geneeskundige commissies vlotter te 
laten verlopen zal het directoraat generaal Gezondheidsberoepen, Medische bewaking en 
Welzijn op het werk voortaan de elektronische overdracht van diploma’s vanuit de 
universiteiten en de hogescholen organiseren.  
Tenslotte wordt de contingentering van de kinesitherapeuten geregeld.  Deze heeft 
betrekking op de kinesitherapeuten die en over de erkenning van hun beroepstitel en over 
een RIZIV-nummer beschikken. Kinesitherapeuten die enkel over de erkenning van hun 
beroepstitel beschikken kunnen terecht in tewerkstellingsdomeinen  als onderwijs en 
welzijnszorg en kunnen hun beroep in andere EU lidstaten uitoefenen.  
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♦ WET VAN 19 JULI 2004 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 24 JANUARI 1977 BETREFFENDE 

DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN VERBRUIKERS OP HET STUK VAN DE 
VOEDINGSMIDDELEN EN ANDERE PRODUCTEN 

 
Doc. 51 1086/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Karine Jiroflée 
Aangenomen door de Kamer op 10.06.2004 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
 
De wet heeft als doel een aantal maatregelen te nemen teneinde het aantal rokers te 
verminderen en vooral jongeren af te houden van met roken te beginnen.  De wet  bepaalt 
een eerste reeks maatregelen die worden genomen in het kader van de uitvoering van het 
federaal tabaksplan.  
Daarom voorziet de wet in een verbod van verkoop van sigaretten aan jongeren onder de 16 
jaar. Bovendien wordt bepaald dat een aanpassing volgt van distributieapparaten van 
sigaretten om te voorkomen dat jongeren zich op deze wijze sigaretten kunnen  aanschaffen.  
Verder wordt in de mogelijkheid voorzien om beperkingen op te leggen voor de 
onrechtstreekse reclame voor sigaretten. Ten slotte wordt bepaald dat maatregelen zullen 
worden genomen om het maskeren van gezondheidsboodschappen op sigarettenpakjes te 
verhinderen.  
 
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 9 JULI 2004 
 
Doc. 51 1138/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Hilde Dierickx 
Aangenomen door de Kamer op 10.06.2004 
Aangenomen door de Senaat op 16.06.2004 
Belgisch Staatsblad : 15.07.2004 
 
Deze wet beoogt verschillende objectieven :  
 
-  Op het gebied van de maatschappelijke integratie :  

Naar aanleiding van het arrest van het Arbitragehof van 14 januari 2004, wijzigt de 
programmawet artikel 14 van de wet van 26 mei 2002, betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie,  gedeeltelijk om een ongelijkheid weg te werken. De 
categorieën van alleenstaanden met verhoogde tussenkomst en van 
éénoudergezinnen worden vervangen door één enkele categorie van aanvragers met 
gezinnen ten laste. Deze categorie zal voortaan een bedrag uitgekeerd krijgen waarbij 
wordt rekening gehouden met de stijgende kost voortvloeiend uit de het ten laste 
nemen van personen.  
Bovendien voorziet de programmawet in de mogelijkheid van   een versoepeling van de 
verplichting voor de OCMW’s om de maatschappelijke hulp van ouderen die in een 
rusthuis verblijven terug te vorderen. De wet bepaalt dat het OCMW, met het akkoord 
van de gemeente, kan afzien van de terugvordering van de kinderen van de sommen 
die het OCMW heeft betaald voor de ouderen.  
Bovendien wijzigt de wet artikel 2 , §5 van de wet van 2 april 1965, betreffende het ten 
laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
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Welzijn, om een einde te stellen aan de rechtsweigeringen waarvan de illegalen vaak 
het slachtoffer zijn. De programmawet bepaalt dat het OCMW waar de aanvraag voor 
dringende medische hulp door een persoon die illegaal in België verblijft wordt 
ingediend bevoegd is om deze aanvraag te behandelen. Het gaat om de categorie van 
personen die een asielaanvraag hebben ingediend en waarvan de aanvraag definitief 
werd afgewezen.  Deze personen verblijven dan in feite illegaal in het land.  

 
-  Op het gebied van de volksgezondheid : 

De wet wijzigt een aantal bepalingen van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de 
uitoefening van gezondheidsberoepen. Zo krijgt de Koning de mogelijkheid te bepalen 
welke activiteiten wel of niet onder  de uitoefening van de gezondheidsberoepen vallen. 
Verder wordt de mogelijkheid geboden aan de Koning activiteiten die  een gevaar 
kunnen vormen voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld piercing, te reglementeren. Er 
wordt ook vastgelegd  om een wettelijke basis te creëren voor pathologieregisters zoals 
bijvoorbeeld het kankerregister.   
De terbeschikkingstelling van somatische celtherapie wordt, wegens de specifieke aard 
ervan,  voorbehouden aan erkende weefselbanken. De procedure voor de aanvraag tot 
openen, overbrengen of fuseren van voor het publiek opengestelde apotheken wordt 
versoepeld. Daartoe wordt de beroepscommissie afgeschaft. De programmawet 
voorziet verder in een wijziging van de manier waarop de ziekenhuistekorten worden 
vastgesteld.  
Een Agentschap voor de oproepen tot hulpdiensten wordt  gecreëerd bij de 
programmawet.  Het Agentschap wordt opgericht bij de minister van Binnenlandse 
Zaken en bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het is een openbare 
instelling met rechtspersoonlijkheid behorend tot de instellingen zoals bedoeld in de 
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut. Het agentschap heeft als opdracht het beheer van het eenvormig oproepstelsel  
van de oproepen tot de telefoonnummers  112, 100 en 101 voor dringend 
geneeskundige hulpverleningen, brandweerdiensten en politie te verenigen.  
Tenslotte voorziet de programmawet in een aantal bepalingen met betrekking tot de 
veiligheid van de voedselketen. Zo worden regels over de vleeskeuring en vleeshandel 
gewijzigd, evenals de productnormen ter bevordering van duurzame productie – en 
consumptiepatronen en de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. 
Er worden nog wijzigingen aangebracht aan specifieke wetgevingen zoals onder meer 
de wet van 22 februari 2001, houdende de organisatie en de controle die worden 
verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen, de wet 
houdende de goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in 
bedreigde in het wild levende dier-en plantensoorten, de wet betreffende het 
dierenwelzijn, de wet betreffende de uitoefening van de  dierengeneeskunde en het 
gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische of 
productiestimulerende werking.  

 
 
♦ WET HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 10 DECEMBER 

2003 TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DE FRANSE 
GEMEENSCHAP, DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, HET VLAAMS 
GEWEST, HET WAALSE GEWEST, HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST, VOOR DE 
SAMENWERKING IN DE BELEIDSDOMEINEN MILIEU EN GEZONDHEID 

 
Doc. 51 1116/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Maya Detiège 
Aangenomen door de Senaat op 06.05.2004 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 55 
 

Aangenomen door de Kamer op 01.07.2004 
 
De wet verleent instemming met het samenwerkingsakkoord dat werd afgesloten op 10 
december 2003 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen  om de 
samenwerking in de beleidsdomeinen van gezondheid en leefmilieu te regelen.  
 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 22 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE DE 

RECHTEN VAN DE PATIENT DOOR DE INVOEGING DAARIN VAN HET VOOR EENIEDER 
GELDEND RECHT OM OP PIJNBESTRIJDING GERICHTE ZORG TOEGEDIEND TE KRIJGEN, 
ALSMEDE VAN KONINKLIJK BELSUIT NR. 28 VAN 10 NOVEMBER 1967 BETREFFENDE DE 
UITOEFENING VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 

 
Doc. 51 0551/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Karine Jiroflée 
Aangenomen door de Kamer op 01.07.2004 
 
Het wetsontwerp beoogt de pijnbestrijding vast te leggen in de wet van 22 augustus 2002 
betreffende de rechten van de patiënt als in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van gezondheidsberoepen.  
 
 
 
2.1.2.  WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIES 
 
 
 VASTE COMMISSIES EN SUBCOMMISSIES 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale 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 vergunning van handelsvestigingen, stuk nr. 1035/1-

2003/2004; 
Bijgevolg verviel het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 29 juni 
1975 betreffende de handelsvestigingen, stuk nr. 549/1-2003/2004; 

 
- voorstel van resolutie betreffende het standpunt van de Belgische regering betreffende 

diensten op de interne markt, stuk nr. 1204/1-2003/2004; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot 

bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, met betrekking tot de vrijstelling 
voor bijkomend personeel, stuk nr. 1118/1-2003/2004; 
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- wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, stuk nr. 
710/1-2003/2004; 

 
- wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van 

consumptiegoederen, stuk nr. 982/1-2003/2004.  
 
Daarnaast heeft de commissie de bespreking aangevat van volgende wetsvoorstellen en –
ontwerpen : 
- wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 

2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van 
het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, stuk nr. 1137/1-
2003/2004; 

 
- samengevoegde wetsvoorstellen : 

- wetsvoorstel (mevr. Anne Barzin c.s.) betreffende de informatiedoorstroming, in 
de precontractuele fase, over contracten waarbij een persoon aan een andere 
persoon het recht verleent om een handelsactiviteit uit te oefenen, stuk nr. 265/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Jan Peeters c.s.) tot regeling van de 
franchiseovereenkomst, stuk nr. 361/1-2003/2004;  

- wetsvoorstel (mevr. Trees Pieters c.s.) betreffende de franchiseovereenkomst, 
stuk nr. 747/1-2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heer Alain Mathot c.s.) tot regeling van franchising, ter 
verbetering van de handelspraktijken in die sector, stuk nr. 924/1-2003/2004;  

 
- wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) betreffende de aanvullende verzekering voor 

gezondheidsverzorging, stuk nr. 266/1-2003/2004; 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen : 

- wetsvoorstel (de heer Pierre-Yves Jeholet) tot wijziging van de wet van 29 juni 
1983 betreffende de leerplicht teneinde de leerplicht op vijfjarige leeftijd in te 
stellen, stuk nr. 654/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevr. Hilde Claes c.s.) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 
betreffende de leerplicht, wat de aanvang van de leerplicht betreft, stuk nr. 814-
2003/2004; 

 
- wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine c.s.) tot erkenning en bescherming van het 

beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, stuk nr. 
799/1-2003/2004;  

 
- wetsvoorstel (mevr. Magda De Meyer) tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 

betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, betreffende de verkopen aan de consument gesloten buiten de 
onderneming van de verkoper, stuk nr. 123/1-2003 (B.Z.); 

 
- samengevoegde wetsvoorstellen 

- wetsvoorstel (mevr. Magda De Meyer c.s.) tot aanvulling van de wet van 22 
januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, met een 
artikel 2ter, betreffende de controle op de banktarieven en het gratis maken van 
bepaalde verrichtingen, stuk nr. 489/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevr. Joëlle Milquet c.s.) houdende reglementering van de 
banktarieven, stuk nr. 572/1-2003/2004; 
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- wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine c.s.) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 
72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een 
overlevingspensioen betreft, stuk nr. 207/1-2003 (B.Z.); 

 
- wetsvoorstel (mevr. Karine Lalieux) tot reglementering van de boekenprijs, stuk nr. 

579/1-2003/2004; 
 
 
Hoorzittingen 
 
In het kader van de bespreking van de wetsvoorstellen nrs 489/1-2003/2004 en 572/1-
2003/2004 betreffende de reglementering van banktarieven, werden hoorzittingen gehouden 
met vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging der Banken en Testaankoop. 
 
Op 18 februari 2004 werden, in het kader van de bespreking van het wetsvoorstel (mevr. 
Karine Lalieux) tot reglementering van de boekenprijs, stuk nr. 579/1-2003/2004, de 
volgende instanties gehoord : 
- “Boek be” (de heer Paul Van Lil, directeur); 
- “Association des Editeurs belges” (de h. Bernard Gérard, directeur); 
- “Vlaamse Uitgeversvereniging” (mevr. Hilde Van Laere, directeur); 
- “Fédération belge des libraires” – Librairie “A Livre ouvert” (mevr. Limauge); 
- “Standaard Boekhandel” (de h. Frans Schotte, gedelegeerd bestuurder); 
- “Association européenne des librairies” (de h. Philippe Goffe, voorzitter); 
- “Vlaamse Boekverkopersbond” (de h. Luc Tessens); 
- “Unizo” (de heren Luc Ardies en Michiel Verhamme); 
- de heer Benoît Peeters (auteur van stripverhalen); 
- “Test-Aankoop” (de heer Ivo Mechels en de heer Jean-Philippe Ducart); 
- “FNAC-België” (de heer Guido Van Wambeke, directeur); 
- “FEDIS” (de heer Peter Haegeman, hoofd Economisch Departement). 
 
Op 2 en 9 maart, heeft de commissie in het kader van de bespreking van het wetsvoorstel tot 
wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument, betreffende de verkopen aan de consument gesloten buiten 
de onderneming van de verkoper, stuk nr. 123/1-2003 (B.Z.), hoorzittingen georganiseerd 
met vertegenwoordigers van de Dienst Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, van 
de marketingsector en van Testaankoop.  
 
Op 4 mei 2004 heeft de commissie in het kader van de bespreking van het wetsvoorstel 
(mevr. Simonne Creyf) betreffende de aanvullende verzekering voor gezondheidsverzorging, 
stuk nr. 266/1-2003 (B.Z.), de volgende personen gehoord : 
- de heer Dhondt en mevr. Hannes (Assuralia); 
- Prof. H. Claassens (KUL); 
- mevr. Fierens (“LA LUSS”); 
- de heer Dessein (Landsbond Christelijke Mutualiteiten); 
- mevr. Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform); 
- de heer Stevens (KUL). 
 
Op 11 mei 2004 heeft de commissie in het kader van de bespreking van het wetsontwerp 
betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, stuk 
nr. 982/1-2003/2004 hoorzittingen georganiseerd met vertegenwoordigers van Test-
Aankoop, VBO, Fedis, “Cash Converter” en “Troc International”. 
 
Op 25 mei 2004 heeft de commissie in het kader van de bespreking van het wetsontwerp 
betreffende de vergunning van handelsvestigingen, stuk nr. 1035/1-2003/2004, hoorzittingen 
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gehouden met vertegenwoordigers van UNIZO, FEBELHOUT, “Union des Classes 
moyennes”, “Commission nationale de la distribution” en FEDIS. 
 
Op 22 juni 2004 heeft de commissie, in het kader van het wetsontwerp houdende de 
omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij, stuk nr. 1137/1-2003/2004, volgende hoorzittingen 
georganiseerd : 
 
-  Auteur(verenigingen) – Beheersmaatschappijen 

-  VRT; 
-  BAVP; 
-  Geschreven pers; 
-  IFPI (muziekindustrie); 
-  Vlaamse Filmproducentenbond; 
-  SABAM, AUVIBEL, REPROBEL, SOFAM, ARTHENA,SACD-SCAM. 

-  Consumenten en werkgevers 
-  OIVO en Testaankoop; 
-  VBO en AGORIA. 

-  Telecom-Kabel-Internet 
 -  “Platform Telecom Operators en Service Providers; 
 -  ISPA; 
 -  “Business software AllIiance”. 
-  Gespecialiseerde advocaten 
 -  de heer Alain Berenboom; 
 -   mevr. Carine Doutrelepont. 
-  Culturele sector 
 -  Koninklijk Filmarchief; 
 -  Bibliotheken; 
 -  “Cultuurnet Vlaanderen”; 
 -  VLIR. 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en van de 
parlementaire controle, heeft de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt onderstaande wetsontwerpen en –voorstellen aangenomen: 
 
- ontwerp van programmawet (art. 35 en 38), stuk nr. 0102/1-2003 (B.Z.); 
- wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een 

aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, stuk nr. 0174/1-
2003 (B.Z.); 

- wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een 
aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, stuk nr. 0175/1-
2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens en mevrouw Muriel Gerkens) tot wijziging van 
de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van 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, stuk nr. 0217/1-2003/2004.  Bijgevolg verviel het wetsvoorstel 
(de heren Raymond Langendries, Joseph Arens en Jean-Jacques Viseur) tot wijziging 
van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle 
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de 
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financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, tot vaststelling van de 
voor de afdeling administratie van de Raad van State te volgen procedure, stuk nr. 
0156/1-2003 (B.Z.);  

- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezingen van de federale kamers, de financiering et de open boekhouding van de 
politieke partijen, stuk nr. 0251/1-2003 (B.Z.); 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, stuk nr. 
0314/1-2003/2004; 

- ontwerp van programmawet (art. 343 tot 369, 425 tot 428 en 442), stuk nr. 0473/1-
2003/2004; 

- ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (art. 22 tot 24), stuk nr. 0474/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Willy Cortois en André Frédéric) tot wijziging van de wet van 22 
maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, stuk nr. 0502/1-2003/2004; 

- wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen 
aan vreemdelingen, stuk nr. 0578/1-2003/2004. Door de goedkeuring van dit 
wetsontwerp vervielen de volgende wetsvoorstellen: 
-  wetsvoorstel (de heer Claude Eerdekens c.s.) tot toekenning van het actief en 

passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de 
buitenlandse onderdanen, stuk nr. 0076/1-2003 (B.Z.) ; 

- wetsvoorstel (de heer Philippe Monfils) tot wijziging van de gemeentekieswet, 
gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen 
kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de 
Europese Unie zijn, stuk nr. 0197/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de dames Marie Nagy en Zoé Genot) betreffende de uitbreiding 
van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en 
districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in België 
verblijven, stuk nr. 0261/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heren Willy Cortois, Filip Anthuenis en Claude Marinower) 
houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van 
stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in België verblijvende niet-Europese 
Unie onderdanen, stuk nr. 0400/1-2003/2004; 

-  wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving, stuk nr. 0581/1-
2003/2004; 

-  wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het 
Europees Parlement te verkiezen Belgische leden, stuk nr. 0582/1-2003/2004; 

-  ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten, stuk nr. 0583/1-
2003/2004; 

-  ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, 
stuk nr. 0584/1-2003/2004; 

-  wetsvoorstel (mevrouw Greet Van Gool en de heer Patrick Lansens) tot wijziging van 
het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met 
een beperkte mobiliteit, stuk nr. 0704/1-2003/2004; 

-  wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de 
bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor 
meergemeentezones, stuk nr. 0733/1-2003/2004; 

-  wetsvoorstel (de heren Hendrik Daems, Claude Eerdekens, Daniel Bacquelaine, Dirk 
Van der Maelen, Pieter De Crem en Raymond Langendries) tot wijziging van de wet 
van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 
voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de wet van 23 maart 1989 
betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van het Kieswetboek, stuk 
nr. 0825/1-2003/2004; 
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-  wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, stuk nr. 0837/1-2003/2004; 
-  wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 

en de nieuwe gemeentewet, stuk nr. 0838/1-2003/2004; 
-  wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van 

het Europese Parlement, stuk nr. 0840/1-2003/2004; 
-  voorstel van bijzondere wet (de heren Hendrik Daems, André Frédéric, Daniel 

Bacquelaine, Philippe De Coene en Pieter De Crem) tot wijziging van de artikelen 6, § 
1, VIII, 4°, eerste lid, en 31, § 5, eerste lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 
met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de controlebevoegdheid van de 
Raden inzake verkiezingsuitgaven en inzake de voor het publiek bestemde 
mededelingen en voorlichtingscampagnes te verduidelijken, stuk nr. 0897/1-2003/2004; 

- wetsontwerp tot aanpassing van verschillende kieswetten aan de verlaging van de 
verkiesbaarheidsleeftijd voor de Gewest- en Gemeenschapsraden, stuk nr. 0941/1-
2003/2004; 

- ontwerp van programmawet (art. 46 en 47, 75 tot 82), stuk nr. 1138/1-2003/2004; 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
stuk nr. 1201/1-2003/2004; 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, stuk nr. 1202/1-2003/2004. 

 
 
Daarentegen heeft de commissie onderstaande wetsvoorstellen verworpen: 
-  wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) houdende invoering van een verbod van 

dubbele kandidaatstelling bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement 
met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de 
Waalse Gewestraad, of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, stuk nr. 0183/1-2003 
(B.Z.); 

-  voorstel van bijzondere wet (de heer Servais Verherstraeten) houdende invoering van 
een verbod van dubbele kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de 
Gewestraden met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het 
Europees Parlement, stuk nr. 0184/1-2003 (B.Z.); 

-  wetsvoorstel (mevrouw Marie Nagy) tot wijziging van artikel 16 van de wet van 22 
december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, stuk nr. 0785/1-
2003/2004. 

 
Tijdens de commissievergadering van 5 november 2003 had de commissie een 
gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, de heer 
Patrick Dewael, en een delegatie van de begeleidingscommissie van de politiehervorming op 
lokaal niveau, over het tussentijds verslag van deze commissie. 
 
Op 3 maart 2004 heeft de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken uitleg 
gegeven over de ordening van de kieslijsten. 
 
Een debat over de strijd tegen het terrorisme werd op 18 maart 2004 gevoerd tijdens een 
gemeenschappelijke vergadering met het federaal adviescomité voor Europese 
aangelegenheden, de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor 
de Justitie. 
 
Tijdens haar vergadering van 24 maart 2004, heeft de commissie de invoering van de 
elektronische identiteitskaart geëvalueerd, stuk nr. 1094/1-2003/2004. 
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De commissie heeft tijdens gemeenschappelijke vergaderingen met de commissie voor de 
Justitie op 21 april, 5 mei en 2 juni 2004, een gedachtewisseling gehad met de ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken over het nationaal veiligheidsplan en de kadernota over 
integrale veiligheid, stuk nr. 1235/1-2003/2004. 
 
Tijdens haar vergadering van 30 juni 2004, had de commissie een gedachtewisseling met 
professor emeritus Etienne Vermeersch over het tussentijds verslag van de commissie 
belast met de evaluatie van de instructies inzake de verwijdering. 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure heeft de commissie 
heel wat ontwerpen onderzocht houdende instemming met Overeenkomsten die door de 
Senaat werden overgezonden. Hiervan moeten we vooral het Verdrag tot uitbreiding van de 
Europese Unie met 10 nieuwe lidstaten (stuk nr. 0336/1-2003/2004) onthouden. 
 
De commissie heeft meerdere debatten gehouden over de toestand in Midden-Afrika: een 
debat met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de evolutie van 
de toestand; een gedachtewisseling (op een gemeenschappelijke vergadering met de 
commissie voor de Landsverdediging) met de ministers van Buitenlandse Zaken en 
Landsverdediging over het zenden van Belgische militairen naar de DRC; een bespreking 
van de nota over de ontwikkelingssamenwerking met Midden-Afrika die werd voorgesteld 
door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
 
De commissie heeft tevens met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken 
een debat gevoerd over de transatlantische verhoudingen. 
 
Na de aanslagen in Madrid heeft ze, op een gemeenschappelijke vergadering met de 
commissies voor de Binnenlandse Zaken en voor de Justitie en het Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden, de eerste minister gehoord over de bestrijding van het 
terrorisme. 
 
Met de eerste minister en de regering heeft de commissie de Belgische houding naar 
aanleiding van de verschillende Europese toppen besproken. Ze heeft overigens een 
voorstel van resolutie (stuk nr. 0501/1-2003/2004) goedgekeurd om de bewegingsruimte van 
de regering op de Intergouvernementele Conferentie (IGC) vast te leggen. 
 
De commissie heeft bovendien nog heel wat vragen en interpellaties gehoord over de 
belangrijkste problemen uit de internationale actualiteit. 
 
Voor de jaarlijkse bijeenkomst van  de commissie voor de Mensenrechten van de Verenigde 
Naties heeft ze een delegatie van Amnesty International gehoord. 
 
Ze heeft ook een hoorzitting gehouden over de crisis in de koffiesector. 
 
Daarnaast heeft ze van gedachten gewisseld met de volgende bezoekers: 
- een parlementaire delegatie uit Congo onder leiding van de heer Olivier Kamitatu Etsu, 

voorzitter van de Nationale Assemblee van de Democratische Republiek Congo; 
- een parlementaire delegatie uit Libanon; 
- de heer Rogielo Pfirter, directeur-generaal van de Organisatie voor het verbod van 

chemische wapens; 
- een parlementaire delegatie uit Liberia; 
- een parlementaire delegatie uit Libië; 
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- een parlementaire delegatie uit Polen; 
- een parlementaire delegatie uit Tsjechië; 
- de heer Moamar El Khadafi; 
- een parlementaire delegatie uit Kroatië onder leiding van de heer Vladimir Seks, 

voorzitter van het Kroatische parlement. 
 
Tot slot heeft een delegatie van de commissie Turkije bezocht op uitnodiging van de 
commissie voor Buitenlandse Zaken van de Grote Nationale Turkse Assemblee. 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
In het kader van de bespreking van het wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige 
bevrijdende aangifte (stuk nr. 0353/001-2003/2004) heeft de commissie op 10 november 
2003 een hoorzitting gehouden met : 
- de heer Jean Rogge, Algemeen adviseur bij de Beroepsvereniging der 

verzekeringsondernemingen (BVVO); 
- de heer Guido Ravoet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van het 

Financiewezen (Febelfin); 
- de heer Paul Van Welden, voorzitter van de Belgische Vereniging van Zelfstandige 

Bankagenten (BZB); 
- de heer Jean Spreutels, voorzitter van de Cel voor financiële informatieverwerking 

(CFI); 
- de heer Axel Haelterman, professor fiscaal recht bij de Katholieke Universiteit Leuven; 
- de heer Thierry Afschrift, professor fiscaal recht bij de Université libre de Belgique; 
- de heer Eddy Wymeersch, voorzitter van de Commissie voor het Bank- en 

Financiewezen. 
 
Een gedeelte van de commissievergadering van 12 november 2003 was gewijd aan een 
gedachtewisseling met de heren Pierre-Yves Monette en Herman Wuyts, federale 
ombudsmannen, over de algemene aanbevelingen betreffende fiscale zaken in het 
jaarverslag 2002 van het College van federale ombudsmannen. 
 
Op 6 januari en 10 februari 2004 vond een gedachtewisseling plaats met de minister van 
Financiën en de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen 
fiscale fraude over het plan ter bestrijding van fiscale fraude. 
 
Op 2 en 17 maart 2004 vond een gedachtewisseling plaats met de heer Jean-Claude Laes, 
Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, over de COPERFIN-hervorming. 
 
In het kader van de bespreking van een reeks wetsvoorstellen en een voorstel van resolutie 
over de horeca-problematiek vonden op 27 januari, 17 februari en 4 mei  2004 hoorzittingen  
plaats met respectievelijk: 

- de heren Jan De Haes (Ho.Re.Ca Vlaanderen) Georges Neefs (Ho.Re.Ca. Brussel) en 
Henri Doumont (Ho.Re.Ca Wallonie); 

- de heer Paul De Keersmaeker, voorzitter van het Horeca-platform en professor Dr. 
Jacques Vilrokx (Vrije Universiteit Brussel ); 

- de minister van Werk en Pensioenen. 
 
Op 2 april 2004 organiseerde de commissie een hoorzitting over de Tobin-taks met: 

- de heer Lieven Denys, hoogleraar Europees en Internationaal belastingrecht (Vrije 
Universiteit Brussel); 
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- de heer Jacques Gossart, secretaris-generaal van de wetenschappelijke raad van 
ATTAC en lid van de door de President van de Franse Republiek ingestelde werkgroep 
die nieuwe internationale belastingen moet voorstellen; 

- de heer Philippe Grégoire, hoogleraar aan de “Université Catholique de Louvain” 
(afdeling financieel beheer); 

- de heer Serge Bertholomé, hoofd van de dienst “studiën” van de Nationale Bank van 
België.  

 
Op 22 juni 2004 werd een hoorzitting georganiseerd over vennootschapsbelasting en KMO 
met: 
- de heer Jean Baeten, fiscaal adviseur bij het VBO; 
- de heer Philippe Muyters, gedelegeerd bestuurder van VOKA - Vlaams Economisch 

Verbond; 
- de heer Jean de Lame, secretaris-generaal van de “Union wallonne des entreprises”; 
- de heer Jan Bortier, directeur van de studiedienst van UNIZO; 
- de heer Pierre Colin, secretaris-generaal van de “Union des classes moyennes”; 
- de heer Raymond Krockaert, past-voorzitter van het Instituut van de Accountants en de 

Belastingconsulenten; 
- de heer Jacques Autenne, hoogleraar fiscaal recht bij de UCL; 
- de heer Axel Haelterman, hoogleraar fiscaal recht bij de KUL en 
- de heer Jan Verhoeye, accountant en docent aan het departement 

handelswetenschappen en bestuurskunde van de Hogeschool Gent.  
 
Ten slotte heeft de commissie op 3 februari en 18 mei 2004 een gedachtewisseling 
gehouden over Europese aangelegenheden (agenda en verslag van ECOFIN-raden). 
 
De commissie heeft bovendien volgende wetsontwerpen goedgekeurd: 
- het ontwerp van programmawet (artikelen 1 tot 25), stuk nr. 0102/1-2003 (B.Z.);  

Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heer Yves Leterme c.s.) tot wijziging van de 
gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur en de 
programmawet van 8 april 2003 (stuk nr. 0091/1-2003 (B.Z.) zonder voorwerp; 

- het wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming 
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 
maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 
april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, stuk nr. 0383/1-2003/2004; 

- het  wetsontwerp betreffende de bijdrage van België aan de negende 
wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds, stuk 
nr. 0304/1-2003/2004;  

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse 
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese economische 
gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen, die deel uitmaken van het 
financieringsstelsel van het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor Landbouw, 
alsmede van de landbouwheffingen en douanerechten, van de belasting op de 
toegevoegde waarde en van bepaalde accijnzen, stuk nr. 0334/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4°, van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, stuk nr. 0352/001-2003/2004;  

- het wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij, door de commissie 
gesplitst in stuk nr. 0369/1 en 610/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 1992, stuk nr. 0386/001-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 
algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 
“Muntfonds” van het jaar 2000, stuk nr. 0387/1-2003/2004;  
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- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 
algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer 
“Muntfonds” van het jaar 2001, stuk nr. 0430/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, stuk nr. 0431/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 1993, stuk nr. 0440/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, stuk nr.  
0353/1-2003/2004;  

- het ontwerp van programmawet (artikelen 255 tot 317, 340, 341 en 408), stuk nr. 
0473/1-2003/2004; 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de h. Carl Devlies) tot wijziging van de wet van 22 juli 
1993 tot instelling van een bijdrage op de energie tot vrijwaring van het 
concurrentievermogen en de werkgelegenheid, tot invoeging van een verlaagd tarief 
inzake bijdrage op de energie voor gasolie voor verwarming extra (stuk nr. 0284/1-
2003/2004) zonder voorwerp; 

- het wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het 
begrotingsjaar 2003, stuk nr. 0382/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van 
het begrotingsjaar 2003, stuk nr. 0381/1-2003/2004; 

- de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, stuk nr. 0324/1-2003/2004; 
- het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, stuk nr. 

0325/1-2003/2004; 
- het wetsontwerp tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van 

de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, stuk nr. 0766/1-
2003/2004;  
Bijgevolg vervalt het wetsvoorstel van de h. Pierre Lano (stuk nr. 0374/1-2003/2004) 
dat hetzelfde voorwerp heeft.   

- het wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij – geamendeerd door 
de Senaat – stuk nr. 0610/3-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de 
bescherming tegen valsemunterij – Geamendeerd door de Senaat – stuk nr. 0369/6-
2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de restaurantkosten, stuk nr. 0906/1-
2003/2004;  
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts, Francis 
Van den Eynde, Guy D’Haeseleer, Jan Mortelmans, Luc Sevenhans en mevrouw 
Marleen Govaerts) tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 (stuk nr. 0152/1-2003/2004) zonder voorwerp;  

- het wetsontwerp tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op het 
vlak van het pensioensparen, stuk nr. 0859/1-2003/2004;  

- het wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles, stuk nr. 0909/1-2003/2004;  

- het wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van 
de CBFA, van de wet van … betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de 
financiële transacties en de financiële markten, stuk nr. 0910/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 
juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op 
inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing, stuk nr. 
0923/1-2003/2004; 
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- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 
algemeen bestuur van de Staat en van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer 
“Muntfonds” en “fed+” van het jaar 2002, stuk nr. 0884/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp met betrekking tot de bijdrage van België aan de dertiende 
wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale 
Ontwikkelingsassociatie, stuk nr. 0918/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 
december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van 
de bedrijfsvoorheffing, stuk nr. 1005/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de 
jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel 
gelijkgestelde taksen, stuk nr. 1033/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, stuk nr. 1053/1-2003/2004; 

- het ontwerp van programmawet (artikelen 1 tot 34), stuk nr. 1138/1-2003/2004; 
- het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (artikelen 4 en 5), stuk nr. 1139/1-

2003/2004; 
- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

teneinde de omzetting van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 
2003 (2003/49/EG) betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake 
uitkeringen van interest en royalty’s tussen verbonden ondernemingen van 
verschillende lidstaten te verwezenlijken, stuk nr. 1075/1-2003/2004;  

- het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 
de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen 
in fiscale zaken, stuk nr. 1079/1-2003/2004); 

- het wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 
openbaar nut van het jaar 1994, stuk nr. 1080/1-2003/2004); 

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse 
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde 
bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, stuk nr. 1087/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting 
van het begrotingsjaar 2004, stuk nr. 1063/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het 
begrotingsjaar 2004, stuk nr. 1064/1-2003/2004; 

- het ontwerp van domaniale wet, stuk nr. 1119/1-2003/2004; 
- het wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 132 en 143 van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 inzake de tenlasteneming van bepaalde personen ouder 
dan 65 jaar, stuk nr. 1140/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 138 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde rekening te houden met doodgeboren kinderen bij 
de vaststelling van de personen ten laste, stuk nr. 1141/001-2003/2004; 
Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) houdende wijziging van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot opheffing van het verschil in 
fiscale behandeling tussen de belastingplichtige wiens levend geboren kind 
onmiddellijk na de geboorte overleden is en de belastingplichtige wiens kind 
doodgeboren is (stuk nr. 0422/1-2003/2004) zonder voorwerp; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrek van opvangkosten van kinderen die de 
leeftijd van 12 jaar niet hebben, stuk nr. 1142/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp inzonderheid tot wijziging, betreffende insolventieprocedures, van de 
wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op verzekeringsondernemingen, 
stuk nr. 1157/1-2003/2004; 
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- het wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles – Geamendeerd door de Senaat , stuk nr. 0909/8-2003/2004; 

- het wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van … betreffende 
bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, stuk nr. 0910/4-
2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene 
regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de 
controles daarop, stuk nr. 1169/-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 14524 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde het rationeel energieverbruik in woningen nog 
meer aan te moedigen, stuk nr. 1196/1-2003/2004; 

- het wetsontwerp tot wijziging van artikel 196, §2, van het Wetboek van de inkomsten 
belastingen 1992, stuk nr. 1197/1-2003/2004; 

 
De commissie heeft eveneens volgende wetsvoorstellen aangenomen: 
- het wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen en de dames Anne-Marie Baeke en 

Annemie Roppe) tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, stuk nr. 0540/1-
2003/2004; 

- het wetsvoorstel (de heren Philippe Monfils, Pierre-Yves Jeholet, Alain Mathot, Stef 
Goris, Hendrik Daems en de dames Valérie Déom, Annemie Roppe en Anne-Marie 
Baeke) tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de  audiovisuele productie, stuk 
nr. 0730/1-2003/2004; 

- het wetsvoorstel (de heren Dirk Van der Maelen, Geert Lambert, Jacques Chabot, 
Gérard Gobert , Jean-Jacques Viseur en de dames Karine Lalieux en Nahima Lanjri) tot 
invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten, stuk 
nr. 0088/1-2003 (B.Z.); 

 
Ze heeft daarentegen het volgende wetsvoorstel verworpen: 
- het wetsvoorstel (de heer Carl Devlies) tot wijziging van artikel 14524 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verhogen van het bedrag van de 
belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen, stuk nr. 0294/1-2003/2004. 

 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting belast met het 
onderzoek van de boeken van opmerkingen van het Rekenhof 
 
 
Op 20 januari 2004 heeft de Subcommissie een gedachtewisseling gehouden met de vice-
eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en een afgevaardigde van 
het Rekenhof over de stand van zaken aangaande de interne auditcellen. 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen  
 
 
De commissie heeft het ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, stuk nr. 
1081/1-2003/2004, aangenomen. 
 
De commissie heeft tevens de volgende voorstellen tot herziening van de Grondwet 
aangenomen: 
- voorstel tot herziening (de heer Olivier Maingain) van artikel 14 van de Grondwet met 

het oog op de afschaffing van de doodstraf, stuk nr. 0226/1-2003/2004. Bijgevolg 
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kwam het voorstel tot herziening (de heer Geert Bourgeois) van artikel 14 van de 
Grondwet, stuk nr. 0541/1-2003/2004 te vervallen; 

- voorstel tot herziening (de heren Daniel Bacquelaine en Olivier Chastel) van artikel 44, 
eerste lid, van de Grondwet teneinde de Kamers op de tweede dinsdag van september 
bijeen te roepen, stuk nr. 0228/1-2003/2004. Bijgevolg vervielen het voorstel tot 
herziening (mevrouw Hilde Vautmans en de heren Hendrik Daems, Willy Cortois en 
Bart Tommelein) van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, nr. 0360/1-2003/2004, het 
voorstel tot herziening (de heer Gerolf Annemans) van artikel 44, eerste lid, van de 
Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken, stuk nr. 
0458/1-2003/2004, en het voorstel tot wijziging (de heer Gerolf Annemans) van artikel 
40 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers teneinde het 
parlementair zomerreces te beperken tot vier weken, stuk nr. 0459/1-2003/2004; 

- voorstel tot herziening (de heer Alfons Borginon c.s.) van artikel 41 van de Grondwet, 
stuk nr. 0468/1-2003/2004; 

- voorstel tot herziening (de heer Herman De Croo) van het opschrift van titel III, 
hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet, stuk nr. 0865/1-2003/2004. 

 
De commissie heeft de volgende wetsontwerpen en –voorstellen aangenomen: 
- ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 

mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, 
alsmede een vermogensaangifte in te dienen, stuk nr. 0641/1-2003/2004; 

- wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de 
verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen, stuk nr. 0642/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Daniel Bacquelaine) tot oprichting van een Parlementair Comité 
belast met de wetsevaluatie, stuk nr. 0029/1-2003 (B.Z.). Bijgevolg vervielen het  
voorstel (de heer Jean-Jacques Viseur) tot invoeging in het Reglement van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers van een artikel 76bis houdende oprichting van een 
«dienst wetgevingstechniek», stuk nr. 0096/1-2003 (B.Z.), het wetsvoorstel (de heer 
Geert Bourgeois) betreffende de medewerking van het Hof van Cassatie aan de 
wetsevaluatie, stuk 0546/1-2003/2004 en het wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) 
tot oprichting van een Raad voor wetgeving, stuk nr. 0547/1-2003/2004; 

- Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VIII, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, stuk nr. 1221/1-2003/2004.  

 
De commissie heeft de volgende wetsvoorstellen verworpen: 
- voorstel van bijzondere wet (de heren Servais Verherstraeten en Dirk Claes) houdende 

de beëindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de 
Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, stuk 
nr. 0347/1-2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten en Dirk Claes) houdende de 
beëindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de 
verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, stuk nr. 0348/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten en Dirk Claes) tot wijziging van artikel 
233 van het Kieswetboek houdende de beëindiging van het mandaat van 
volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator of gecoöpteerd senator ten 
gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, stuk nr. 0349/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten en Dirk Claes) houdende de 
beëindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten 
gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee, stuk nr. 0363/1-
2003/2004;   

- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) ter versterking van de democratie en de 
politieke geloofwaardigheid na verkiezingen, stuk nr. 0055/1-2003 (B. Z.) 
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Tenslotte heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende voorstellen : 
- wetsvoorstel (de heren Karel De Gucht en Rik Daems) houdende organisatie van een 

volksraadpleging over het gedrag tot instelling van een grondwet voor Europa, stuk nr. 
0281/1-2003/2004; 

- voorstel van resolutie (mevrouw Marie Nagy) betreffende het organiseren van een 
volksraadpleging over het ontwerp van Europese Grondwet, stuk nr. 0297/1-
2003/2004; 

- voorstel van resolutie (mevrouw Els Van Weert en de heer Geert Lambert) tot 
organisatie van een volksraadpleging over de toekomstige Europese Grondwet, stuk 
nr. 0317/1-2003/2004; 

- voorstel (de heer Herman De Croo) tot wijziging van de terminologie van de Grondwet, 
stuk nr. 1326/1-2003/2004. 

 
Tijdens haar vergadering van 12 november 2003 besliste de commissie voor de Herziening 
van de Grondwet in haar schoot een werkgroep op te richten, die zich over voorstellen 
inzake de wetsevaluatie zou buigen. Deze werkgroep vergaderde zes keer onder het 
voorzitterschap van de heer Thierry Giet. De werkzaamheden van deze werkgroep leidden 
tot de goedkeuring van een amendement op het geheel van het wetsvoorstel (de heer Daniel 
Bacquelaine) tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, stuk 
nr. 0029/009 en 010-2003 (B. Z.). 
 
Tijdens haar vergadering van 12 mei 2004 besliste de commissie een werkgroep op te 
richten die met het onderzoek van titel II van de Grondwet werd belast. Die werkgroep wordt 
voorgezeten door de heer de Donnea. 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven  
 
 
-  Gedachtewisselingen en hoorzittingen  

-  In het raam van de algemene bespreking van het wetsontwerp houdende overname 
door de Belgische staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze 
vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel 
(stuk nr. 0316/1-2003-2004) had op 5 november 2003 een gedachtewisseling plaats 
met de heer Didier Bellens, President en CEO van Belgacom.   

-  Op 19 november 2003 vond over de toekomst van het overheidsbedrijf De Post een 
gedachtewisseling plaats met de vice-eerste minister en minister van Begroting en 
Overheidsbedrijven en met de heer Johnny Thijs, gedelegeerd bestuurder van De 
Post (stuk nr. 0658/1-2003/2004). 

-  In het kader van de bespreking van de samengevoegde voorstellen van wet en 
resolutie met betrekking tot cruise control en intelligente snelheidsaanpassing 
besliste de commissie hoorzittingen te houden over de technische mogelijkheden 
van toekomstige systemen van cruise control en/of ISA om uit te maken of de 
nadelen van de systemen die nu op de markt zijn kunnen weggewerkt worden. Op 
5 maart 2004 hebben de volgende sprekers deelgenomen aan het debat in de 
commissie: de hh. Nicolas Lemaire en Johan Van Vooren (Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid), de h. Michel Martens (FEBIAC), de h. Philippe Degraef en 
mevr. Isabelle De Maegt (FEBETRA), de h. Lode Verkinderen (SAV) en de h. 
Philippe Jacqmain (Volvo Trucks). Op 12 maart 2004 werden de volgende 
personen gehoord: de hh. Jean-Manuel Page en Johan Van Vooren (Belgisch 
Instituut voor de Verkeersveiligheid), de h. Johan De Mol (Universiteit Gent) en de 
h. Johan Verlaak (Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek).   

-  Op 15 maart 2004 hield de commissie hoorzittingen met de vertegenwoordigers van 
de piloten over de veiligheidsaspecten van het plan tot spreiding en tot beperking 
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van de lawaaihinder rond Zaventem. De volgende sprekers kwamen aan bod: de h. 
Pierre Ghyoot (secretaris-generaal van de Belgian Cockpit Association), de h. 
Philippe Denoulet (boordcommandant-deskundige van dezelfde organisatie), de h. 
Jean-Pierre Ghosez (hoofdpiloot-instructeur bij Virgin), de h. Arnold Broes (training 
manager bij SN Brussels), de h. Koen Verhavert (ingenieur-deskundige bij Virgin-
Express), de h. Bernard Alloo (directeur-generaal operaties van Belgocontrol), de h. 
Paul Van Dyck (directeur milieu van BIAC), de h. Hugo Raes (hoofd vluchtoperaties 
van Thomas Cook), de h. Erik Van Nuffel (directeur-generaal van het Bestuur der 
luchtvaart) en de h. Richard Taverniers (verantwoordelijke van de cel onderzoek 
voor ongevallen van het Bestuur der luchtvaart).  

-  In het kader van de bespreking van de voorstellen van resolutie betreffende de 
universele dienstverlening inzake telecommunicatie organiseerde de commissie 
hoorzittingen met de volgende sprekers: de h. Eric Van Heesvelde (Belgisch 
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), de hh. Jean-Marie Schepens en 
Georges Denef (Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie), mevr. Catherine 
Maheux (Verbond van Belgische Ondernemingen), de hh. Jean Scaillet, Ben 
Coremans en Pierre Motoulle (vertegenwoordigers van de representatieve 
vakbonden ACOD, ACV en VSOA), de h. Patrice d’Oultremont (Belgacom), de h. 
Luk De Groote (Proximus), de h. Paul-Marie Dessart (Mobistar), de h. Walter Van 
Wolputte (De Post), de h. Luc Van Fleteren en mevr. Colette Van Ooteghem 
(Platform Telecom Operators & Service Providers), de hh. Jean-Marc Vekeman en 
Luc Tuerlinckx (Ombudsdienst voor Telecommunicatie), de h. Alain Anckaer (Test 
Aankoop), de h. Adriaan Meirsman (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de 
Verbruikersorganisaties) en de h. Wouter Devroe (KU Leuven). 

-  Debatten 
-  Op 21 januari 2004 voerde de commissie een debat met de eerste minister over de 

toekomst van de luchthaven van Brussel-Nationaal. 
-  Op 8 maart 2004 ging de commissie met de minister van Mobiliteit en Sociale 

Economie in debat over de lawaaihinder rond de luchthaven van Zaventem. 
-  Op 10 maart 2004 vond een debat met de minister van Mobiliteit en Sociale 

Economie plaats over de op 1 maart 2004 in werking getreden wet van 7 februari 
2003 inzake verkeer. 

-  Bezoeken  
-  Op 23 januari 2004 bezocht de commissie, op uitnodiging van FEBIAC, het 

internationaal auto- en motosalon van Brussel. Het begeleid bezoek werd gevolgd 
door een lunch en een informeel gesprek over mobiliteitsvraagstukken met 
directieleden van FEBIAC. 

-  Op 28 januari 2004 bezocht de commissie de maatschappelijke zetel van Belgacom 
voor een infosessie over het overheidsbedrijf, dat aan de vooravond van de 
beursgang stond.  

-  Om de problematiek van geluidsoverlast ten gevolge van luchtvaartverkeer 
grondiger te bestuderen, bracht de commissie op 30 januari 2004 een werkbezoek 
aan Belgocontrol (de regulator van het luchtvaartverkeer), BIAC (de uitbater van de 
luchthaven van Brussel-Nationaal) en de militaire luchthaven van Melsbroek. 

-  Op 5 mei 2004 vond  in de maatschappelijke zetel van De Post een werklunch 
plaats. Gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs gaf toelichting bij drie belangrijke 
projecten van De Post: de reorganisatie van de uitreiking door middel van het 
softwareprogramma Georoute, de herstructurering van de nieuwe sorteercentra en 
de start van nieuwe initiatieven met betrekking tot het distributienetwerk. 
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Commissie voor de Justitie 
 
 
Aangenomen wetsontwerpen en –voorstellen : 
 
- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot toekenning aan de journalisten van het 

recht om hun informatiebronnen te verzwijgen, stuk nr. 0024-2003 (B.Z.); 
Samengevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain en mevr. Martine Payfa) tot toekenning 

aan de journalisten van het recht op geheimhouding van hun informatiebronnen, 
stuk nr. 0111-2003 (B.Z.); 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 0102-2003 (B.Z.); 
- wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het humanitair recht, stuk nr. 0103-

2003 (B.Z.); 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 

betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, stuk nr. 0026-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 
betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal 
humanitair recht, stuk nr. 0056-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heren Gerolf Annemans, Bart Laeremans en mevr. Gerda Van 
Steenberge) tot afschaffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de 
bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, stuk 
nr. 0087-2003 (B.Z.); 

- wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven, stuk nr. 0258-2003 (B.Z.); 
- wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel, stuk nr. 0279-2003/2004; 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 627, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, stuk nr. 

0303-2003/2004; 
- ontwerp van programmawet, stuk nr. 0473-2003/2004.  

Toegevoegd wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Thierry Giet) houdende wijziging van artikel 216bis van het 

Gerechtelijk Wetboek, wat de toegevoegde magistraten betreft, stuk nr. 0441-
2003/2004;.  

- wetsvoorstel (de heren Jean-Jacques Viseur, Thierry Giet en mevr. Anne Barzin) 
tot wijziging van artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de wraking 
van magistraten, stuk nr. 0456-2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, teneinde de rechters in sociale zaken en in handelszaken de 
mogelijkheid te bieden zitting te hebben tot na de leeftijd van zevenenzestig jaar, 
stuk nr. 0497-2003/2004;.  

- ontwerp van wet houdende diverse bepalingen, stuk nr. 0474-2003/2004; 
- wetsontwerp betreffende de samenwerking met het internationaal strafgerechtshof en 

de internationale straftribunalen, stuk nr. 0564-2003/2004;  
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 

inrichting en tot tijdelijke toelating tot de benoeming van magistraten in overtal, stuk nr. 
0596-2003/2004;  

- wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie, stuk nr. 0613-
2003/2004;  

- wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, stuk nr. 0633-
2003/2004;  

- wetsontwerp betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden, stuk nr. 0636-2003/2004; 
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- wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan 
sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer 
die bedragen op een bankrekening zijn gestort, stuk nr. 0639-2003/2004; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (mevr. Karine Lalieux en de heer Charles Picqué) houdende 

wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de in de artikelen 1409, 1409bis 
en 1410 van dat Wetboek opgenomen beperkingen en uitsluitingen toepasbaar 
te maken op de bedragen die op een bankrekening zijn ingelegd en houdende 
verbod voor de kredietinstellingen om binnen de perken van die bedragen over te 
gaan tot elke verrichting van schuldvergelijking, schuldvernieuwing of betaling 
van een schuldvordering die ze jegens hun cliënten zouden hebben, stuk nr. 
0344-2003/2004;  

- wetsvoorstel (mevr. Greta D’Hondt, de heer Servais Verherstraeten en mevr. 
Nahima Lanjri) 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, stuk nr. 0645-2003/2004;  

- wetsontwerp tot herinvoering in de wet van 24 februari 1921 betreffende het 
verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope 
stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van stoffen die kunnen gebruikt worden 
voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen van de 
bevoegdheid van officieren van gerechtelijk politie om 's nachts alle plaatsen te 
betreden en te doorzoeken zonder voorafgaande toelating van de politierechtbank, 
stuk nr. 0768-2003/2004; 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel (de heer Filip De Man) tot herinvoering in de wet van 24 februari 

1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van 
verdovende middelen en psychotrope stoffen van de bevoegdheid om 's nachts 
alle plaatsen te betreden en te doorzoeken zonder voorafgaande toelating van de 
politierechtbank, stuk nr. 0769-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Jean-Pierre Malmendier) tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 
houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke 
sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd 
tegen schadelijke sektarische organisaties, stuk nr. 0790-2003/2004; 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering, stuk nr. 
0863-2003/2004; 

- wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 
februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige 
vormen van criminaliteit te versterken, stuk nr. 0915/1-2003/2004; 

- wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 
betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de 
kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C 
en E, stuk nr. 1017/1-2003/2004; 

- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen 
van een onschendbaarheid van tenuitvoerlegging ten overstaan van buitenlandse 
cultuurgoederen die in België voor het publiek vertoond worden, stuk nr. 1051/1-
2003/2004; 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek, stuk nr. 
1054/1-2003/2004; 

- wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, stuk nr. 1078/1-
200/2001; 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 1138/1-2003/2004; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen, stuk nr. 1139/1-2003/2004;  



72 - BEVOEGDHEDEN  Hoofdstuk 2 
 

- wetsvoorstel (de heren Richard Fournaux en Thierry Giet, mevr. Joëlle Milquet, de 
heren Tony Van Parys en Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek in verband met de bemiddeling, stuk nr. 0327/1-2003/2004. 

 Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heren Alain Courtois, Olivier Maingain en Daniel Bacquelaine en 

mevr. Anne Barzin) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een 
bemiddelingsprocedure in te voegen, stuk nr. 0694/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevr. Marie-Christine Marghem en de heren Olivier Maingain, Alain 
Courtois en de heer Daniel Bacquelaine en mevr. Anne Barzin) tot aanvulling van 
het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de 
buitengerechtelijke bemiddeling, stuk nr. 0669/1-2003/2004. 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 Ventose jaar XI op het notarisambt, stuk 
nr. 1205/1-2000/2001; 

- wetsontwerp tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid, stuk nr. 1238/1-
2000/2001; 

- wetsvoorstel (de heren Thierry Giet, Tony Van Parys, Hendrik Daems, Daniel 
Bacquelaine en Dirk Van der Maelen) tot oprichting van een Commissie belast met de 
hernieuwing van de organen van de Islamitische eredienst, stuk nr. 1275/1-2000/2001. 

 
Adviezen : 
 
- ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 (advies aan de 

commissie Financiën en Begroting), Sectie 12- Justitie en derde aanpassing van de 
Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2003 - Sectie 12 - Justitie, stuk nr. 
0324-2003/2004; 

- wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van 
het begrotingsjaar 2004, stuk nr. 1063/1-2003/2004.  

 
Aangenomen voorstel van besluit : 
 
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep, 
stuk nr. 0771/1-2003/2004. 
 
Europese aangelegenheden : 
 
18 maart 2004, gemeenschappelijke vergadering met het Federaal Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden + de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt + de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen + 
Commissie voor de Justitie:  debat over de strijd tegen het terrorisme 
 
Andere activiteiten : 
 
- bezoek aan de Hoge Raad voor de Justitie 30 september 2003; 
- hoorzitting met de Hoge Raad voor de Justitie over het jaarverslag 2003 – 10 oktober 

2003; 
- hoorzitting met het Hof van Cassatie over het jaarverslag 2003/4 februari 2003; 
- 17 februari 2004 : verenigde vergadering van de commissies voor de Justitie van de 

Kamer en van de Senaat over het proces van Aarlen; 
- 11 februari 2004 : vergadering met de commissie voor de Justitie van de Senaat; 

Verslag inzake de jaarstatistiek van het openbaar ministerie “ (les statistiques annuelles 
du ministère public)( vergadering met het college van PG’s); 

- bezoeken aan de gevangenissen van Ittre en Mons (19 januari 2004); 
- Leuven hulpgevangenis en Leuven Centrale gevangenis (30 januari 2004); 
- voorstel van besluit (toepassing van artikel 106bis, § 1 eerste lid van het Gerechtelijk 

Wetboek), stuk nr. 0771/001 en 2-2003/2004); 
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- 3 maart 2004 : Voorstelling van het Phenixproject door de h. Y. Verougstraete, 
voorzitter in het Hof van Cassatie, de h. Bourlet, voorzitter van het directiecomité van 
de FOD-Justitie en de h. Minnaert, directeur bij de FOD-Justitie  en gedachtewisseling 
met de leden; 

- 23 maart 2004 : bezoek aan de gevangenis van Vught; 
- Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007 en Kadernota Integrale Veiligheid. 

Gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Justitie en met de vice-
eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. (WGP- art. 4). : 21 april 2004, 2 
juni 2004, stuk nr. 1235/1-2003/2004; 

- 30 juni 2004 : Gedachtewisseling met de heer Alain Bourlet, voorzitter van het 
directiecomité over het “Geïntegreerd management- en operationeel plan van de 
Federale Overheidsdienst”. 

 
 
Subcommissie van de commissie voor de Justitie belast met het “Familierecht” 
 
 
Wetsvoorstellen die sine die werden verdaagd : 
 
wetsvoorstel (de heren Yves Leterme en Geert Bourgeois) tot wijziging van de artikelen 55 
en 56 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte van geboorte, stuk nr. 308-
2003/2004. 
Naar aanleiding van een onderhoud met de heer Vincent Van Quickenborne, 
staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister, 
en met de heer Peter Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, 
toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven, heeft de subcommissie 
beslist om in afwachting van hun initiatieven terzake de bespreking van dit wetsvoorstel op te 
schorten. 
 
Wetsvoorstellen waarvan de bespreking werd gestart doch niet beëindigd 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- wetsvoorstel (de heren Olivier Maingain en Eric Libert en mevr. Martine Payfa) tot 

wijziging van artikel 319, § 3 en §4, van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het door het 
Arbitragehof vastgestelde discriminerende karakter ervan weg te werken, stuk nr. 209-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevr. Marie-Christine Marghem) tot opheffing van artikel 335, § 3, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 338-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) tot wijziging van artikel 332 van het Burgerlijk 
Wetboek om de termijn waarbinnen de echtgenoot het vaderschap kan betwisten, te 
verlengen, stuk nr. 0495-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Thierry Giet, mevr. Karine Lalieux, mevr. Valérie Déom, de heer 
André Perpète en mevr. Annick Saudoyer) tot wijziging van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de 
gevolgen ervan, stuk nr. 0597-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevr. Marie-Christine Marghem, de heren Guy Swennen, Olivier 
Maingain en mevr. Valérie Déom) tot wijziging van artikel 321 van het Burgerlijk 
Wetboek, teneinde een door het Arbitragehof aangestipte vorm van discriminatie weg 
te werken, stuk nr. 0701-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel 313 van het Burgerlijk 
Wetboek, stuk nr. 0707-2003/2004. 
Het wetsvoorstel stuk nr. 0597-2003/2004 dient als basis van bespreking.  De 
subcommissie heeft de volgende personen gehoord: 
-  professor Jehanne Sosson (UCL); 
-  professor Johan Gerlo (UG); 
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-  meester Didier Pire (Ulg); 
-  professor Alain-Charles Van Geysel (ULB); 
-  professor Patrick Senaeve (KUL); 
-  professor Frederik Swennen (UA); 
-  de heer Herman Vandensteen, vertegenwoordiger van de VLAVABBS (Vlaamse 

Vereniging van ambtenaren en beambten van de burgerlijke stand); 
-  de heer Eddy Meulders, voorzitter van de VLAVABBS; 
-  de heer Georges Vanherbergen, adviseur bij de Dienst Burgerlijke Stand van de 

Stad Brussel; 
-  vertegenwoordigers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. 

 
Andere activiteiten 
 
Gedachtewisseling met mevrouw Isabelle Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en 
Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale zaken en 
Volksgezondheid over de Staten-Generaal van het Gezin. 
 
Werkgroep informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties 
 
Het informatie-en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties bestaat uit 
twaalf leden en twaalf plaatsvervangers.  
Ze werden benoemd op 29 april 1999, voor een (eenmaal vernieuwbare) termijn van vier 
jaar. 
 
Naar aanleiding van de vernieuwing van de mandaten is gebleken dat de voorwaarden om 
voor een aanstelling in aanmerking te komen te hoog gegrepen waren, aangezien zich 
slechts een beperkt aantal kandidaten heeft aangemeld. 
 
De Conferentie van de voorzitters besliste op 8 oktober 2003 om een werkgroep te belasten 
met een onderzoek naar de noodzakelijke wetswijzigingen. De werkgroep bestond uit vijf 
leden van de Kamer, een lid van het kabinet van de minister van Justitie en twee 
afgevaardigden van respectievelijk het Informatie-en adviescentrum en van de FOD Justitie. 
Deze werkgroep heeft onder het voorzitterschap van de heer Jean-Pierre Malmendier 
vergaderd op 18 november 2003, 20 januari en 3 februari 2004.  
 
Tijdens de eerste vergadering werd overeenstemming bereikt over de aard van de 
noodzakelijke wetswijzigingen. De vertegenwoordiger van de minister van Justitie en de 
afgevaardigde van de FOD-Justitie werden belast met het opstellen van een tekst.  
 
Deze tekst werd besproken tijdens de vergadering van 20 januari.  De werkgroep heeft 
vervolgens op 3 februari 2004 de tekst goedgekeurd die als wetsvoorstel werd ingediend. 
 
De wet tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie-en 
adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve 
coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties is verschenen in 
het Staatsblad van 30 april 2004. 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
-  De commissie voor de Landsverdediging bracht op 12 november 2003 advies uit, ten 

behoeve van de commissie voor de Financiën en de begroting, over de algemene 
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beleidsnota (stuk nr. 0325/002-2003/2004), het ontwerp van algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, sectie 16 “Landsverdediging” (stuk nr. 
0325/005 en 006-2003/2004), alsook over het wetsontwerp houdende derde 
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 (stuk nr. 
0381/001-2003/2004). 

-  Het wetsvoorstel houdende een sociaal plan voor de contractuele personeelsleden in 
dienst bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland van wie het contract wordt verbroken 
ingevolge de terugkeer van deze strijdkrachten naar België (stuk nr. 0173/001-2003 
(B.Z.)) van de heren Jean-Pol Henry en Philippe Monfils werd op 26 november 2003 in 
de commissie besproken en aangenomen. Het werd als wet van 5 februari 2004, met 
hetzelfde opschrift, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004. 
Deze wet vormt de wettelijke grondslag voor de toekenning van de voordelen die 
voortvloeien uit het sociaal plan dat werd uitgewerkt voor de bij de Belgische 
strijdkrachten in Duitsland (BSD) werkende contractuele personeelsleden, van wie het 
contract werd verbroken ten gevolge van de terugkeer van die strijdkrachten naar 
België, en zulks zowel voor personeelsleden onder Belgisch contract als voor die onder 
Duits contract.  

- De artikelen 432 tot 436 van het ontwerp van programmawet (stuk nr. 0473/001-
2003/2004) werden op 3 december 2003 in de commissie besproken en aangenomen. 
De gehele programmawet werd door de Kamer op 12 december 2003 aangenomen en 
door de Senaat op 19 december 2003. De programmawet van 22 december 2003 werd 
in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2003 (erratum 16 januari 2004) 
bekendgemaakt 
De artikelen 432 tot 436 van het ontwerp van programmawet die respectievelijk de 
artikelen 498 tot 502 van de door de commissies aangenomen tekst en van de wet 
werden, hebben betrekking op de bezoldiging van de personen die zijn belast met een 
leeropdracht in de Koninklijke Militaire School (KMS). De desbetreffende artikelen 
creëren een wettelijke basis hiervoor en waarborgen de rechtszekerheid voor de 
betrokken personeelsleden wat de berekening van bepaalde pensioenen en de storting 
van bepaalde bezoldigingen en bijslagen betreft. 

- Op 16 december 2003 werd in de commissie het wetsontwerp tot vaststelling van het 
legercontingent voor het jaar 2004 (stuk nr. 0554/001-2003/2004) aangenomen, dat 
later als de wet van 23 december 2003 met hetzelfde opschrift werd bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2004.  Deze wet bepaalt het maximum aantal 
militairen die op een zelfde dag van het jaar gelijktijdig onder de wapens mogen zijn, 
overeenkomstig artikel 183 van de Grondwet, voor het jaar 2004, op 43.035. 

-  De commissie nam op 30 juni 2004 het door de heer Jean-Pol Henry c.s. ingediend 
wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van 
de titels van hoger onderwijs, wat de door de Koninklijke Militaire School verleende 
academische graden betreft (stuk nr. 1211/1-2003/2004) eenparig aan, dat vervolgens 
door de Kamer op 1 juli 2004, eveneens eenparig, werd aangenomen.  Ingevolge het 
wetsvoorstel worden de door de Koninklijke Militaire School uitgereikte academische 
graden aangepast aan de Bolognaverklaring van 19 juni 1999. 

 
Andere activiteiten 
-  Op 3 december 2003 werd het Stuurplan voor defensie (stuk nr. 573/001-2003/2004) 

aan de commissie voor de Landsverdediging voorgesteld door de heer Guy 
Verhofstadt, eerste minister, en de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging.  

-  Het stuurplan schetst het kader en het tijdsbestek (tot in 2015) waarin de 
herstructurering van de Krijgsmacht verloopt en biedt een overzicht van de 
maatregelen die hiertoe op het gebied van personeel, organisatie en materieel zullen 
worden getroffen. Het kadert volledig in de nieuwe geopolitieke context waarbij nood is 
aan een kleinere, flexibelere, mobielere, beter uitgeruste en sneller inzetbare 
Krijgsmacht die onderdeel uitmaakt zowel van de Navo als van de Europese defensie 
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in opbouw.  Over het stuurplan werd uitvoerig gedebatteerd in de commissie op 17 
december 2003 (stuk nr. 573/002-2003/2004).  

-  Op 4 februari 2004 bracht de commissie een bezoek aan het Koninklijk hoger instituut 
voor defensie (KHID) en de Koninklijke militaire school (KMS). 

-  Op 12 februari 2004 werd de heer Jerzy Smajdzinski, minister van defensie van Polen, 
in de commissie ontvangen. Hij had er een onderhoud met de leden van de commissie 
meer in het bijzonder betreffende de uitbreiding van de Navo en de EU. 

-  Een delegatie van de commissie voor defensie van het parlement van Tsjechië werd in 
de verenigde commissies voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de 
Landsverdediging op 17 februari 2004 ontvangen. 

-  Een delegatie van de commissie bracht op 17 en 24 maart 2004 een bezoek aan het 
militair ziekenhuis te Neder-over-Heembeek waar zij de voornaamste betrokkenen 
hoorde in verband met de crisis bij de leiding van het brandwondencentrum van het 
ziekenhuis.  Op 5 mei 2004 hoorde zij de voorzitter van de door de minister aangeduide 
ad hoc commissie belast met de analyse van de feiten ten laste gelegd van het 
diensthoofd van het brandwondencentrum. 

-  De minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, heeft de commissie 
regelmatig een overzicht gegeven over de buitenlandse operaties van Belgische 
troepen, meer in het bijzonder in de Balkan-regio, Afghanistan en Congo. Op 24 
november 2003 werd in dit kader in de verenigde commissies voor de Buitenlandse 
betrekkingen en de Landsverdediging een actualiteitsdebat over de het optreden in 
Congo gehouden. 

 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht  
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
Aangenomen wetsvoorstel en wetsontwerpen : 
-  De artikelen 331, 332 en 370 van het ontwerp van programmawet (stuk nr. 0473/1-

2003/2004) werden op 2 december 2003 in de commissie besproken en aangenomen. 
De gehele programmawet werd door de Kamer op 12 december 2003 aangenomen en 
door de Senaat op 19 december 2003. De programmawet van 22 december 2003 werd 
in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2003 (erratum 16 januari 2004) 
bekendgemaakt. 
De artikelen 331, 332 en 370 van het ontwerp van programmawet werden 
respectievelijk de artikelen 388, 389 en 426 van de door de commissies aangenomen 
tekst en de wet. De artikelen 388 en 389 hebben betrekking op de tenuitvoerlegging 
van verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het 
statuut van de Europese vennootschap.  Artikel 370 wijzigt artikel 133, tiende lid, van 
het Wetboek van vennootschappen teneinde een wettelijke basis te creëren voor de 
invoering van een retributie op de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale 
Bank, ter financiering van het Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van 
de commissaris.  

-  Het wetsvoorstel tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 
houdende het Wetboek van vennootschappen van de heer Geert Bourgeois (stuk nr. 
0748/1-2003/2004) werd door de commissie, na amendering, aangenomen op 3 
februari 2004 en door de Kamer op 5 februari 2004. Het wetsontwerp dat niet werd 
geëvoceerd door de Senaat, werd vervolgens als de wet van 9 maart 2004 tot wijziging 
van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van 
vennootschappen (Belgisch Staatsblad van 19 maart 2004) afgekondigd. 
De wet beoogt de datum van 6 februari 2004 die de vennootschappen ingevolge de 
voornoemde wet van 7 mei 1999 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1999) hadden 
om hun statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen aan te passen, naar 
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een later tijdstip in de toekomst te verschuiven. Dit was noodzakelijk omdat begin 2004 
een groot deel van de vennootschappen de aanpassing nog niet hadden doorgevoerd 
om allerlei redenen. Als gevolg van de wet moeten de vennootschappen tegen 1 
oktober 2005 hun statuten hebben aangepast. 

-  Het wetsontwerp tot wijziging van artikel 223 van het wetboek van vennootschappen 
(stuk nr. 0735/1–2003/2004) werd op 20 april 2004 in de commissie besproken en, na 
amendering, door de commissie aangenomen. Het werd vervolgens als wetsontwerp 
tot wijziging van de artikelen 213 en 223 van het wetboek van vennootschappen op 29 
april 2004 door de Kamer aangenomen. Het werd niet geëvoceerd door de Senaat.   

-  Het wetsontwerp legt op dat het minimum te volstorten gedeelte van het 
maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid die maar één vennoot kent (de eenpersoons-BVBA of EBVBA) wordt 
verdubbeld van 6.200 euro naar 12.400 euro. De wet past daartoe de artikelen 213 en 
223 van het Wetboek van vennootschappen in bovenvermelde zin aan en voert 
eveneens een specifieke overgangsregeling in. 
De artikelen 64 en 65 van het ontwerp van programmawet (stuk nr. 1138/1-2003/2004) 
werden op 25 mei 2004 in de commissie besproken en aangenomen en vervolgens 
door  de Kamer op 10 juni 2004 aangenomen. 
De artikelen 64 en 65 van het ontwerp van programmawet die de artikelen 81 en 82 
van de door de commissies aangenomen tekst werden, strekken tot omzetting in 
Belgisch recht van de artikelen 1 en 2 van de richtlijn 2001/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de richtlijnen 
78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderingsregels 
voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen evenals van banken en andere financiële instellingen met 
betrekking tot de wijzigingen die zij respectievelijk aanbrengen in artikel 46, § 2, van de 
richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van 
bepaalde vennootschapsvormen en in artikel 36, § 2, van de richtlijn 83/349/EEG van 
de Raad van 13  juni 1983 betreffende de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen.  

 
Onderzochte wetsvoorstellen en -ontwerp 
-  Het wetsontwerp 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 
(stuk nr. 0638/1-2003/2004) werd in de commissie besproken op 27 januari, 20 april, 22 
en 29 juni en 6 juli 2004. 
Het betreft een bij de wet van 8 december 2003 houdende opheffing van het verval van 
sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van 
de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 19 december 2003) van verval ontheven 
wetsontwerp dat werd overgezonden door de Senaat tijdens de 50ste zittingsperiode. 
Het wetsontwerp vindt zijn oorsprong in het 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 van de heer Bourgeois (stuk nr. 50 1201/001 tot 015-
2000/2001) dat reeds in 2002 voor de eerste maal in de commissie werd besproken en, 
na amendering, werd aangenomen op 4 juli 2002, waarna het door de Kamer op 25 
september 2002 werd aangenomen. Het werd nadien door de Senaat geëvoceerd en, 
na grondige wijziging, aangenomen op 3 april 2003 en vervolgens opnieuw naar de 
Kamer verzonden nog voor het einde van de 50ste zittingsperiode. Het werd echter niet 
meer opnieuw besproken door de commissie tijdens de 50ste zittingsperiode. 
De Raad van State heeft op 26 februari 2004 advies (stuk nr. 0638/3-2003/2004) 
uitgebracht over de tekst van het wetsontwerp en de amendementen nrs. 1 tot 6 van de 
heer Bourgeois (stuk nr. 0638/002-2003/2004). 
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De commissie heeft op 22 juni 2004 een hoorzitting gehouden met vertegenwoordigers 
van de Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS)(Union professionnelle du 
secteur immobilier (UPSI)), de  Confederatie Bouw (Confédération de la construction), 
de Federatie van algemene bouwaannemers (FABA)(Fédération des entrepreneurs 
généraux de la construction (FEGC)), de Vlaamse Confederatie Bouw en de Bouwunie.  
Op 22 juni waren er hoorzittingen met Test-Aankoop, de Orde van architecten, het 
Nationaal architectenverbond (NAV), de Koninklijke federatie van het Belgische 
notariaat en prof. dr. Alain Verbeke (KUL).  Het Vlaams overleg ruimtelijke ordening en 
huisvesting (Vloro) en de vzw “Bâtir en sécurité” kwamen aan bod op 6 juli 2004. 
Het wetsontwerp beoogt 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 of de verbintenis waarbij hij zich bij 
de aankoop van een bouwgrond verbindt, tot het laten bouwen van een huis, ten 
aanzien van de verkoper van de grond of een door hem aangewezen of aan te wijzen 
derde.  

-  Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen  met het oog op 
een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden van 
de heer Jean-Jacques Viseur (stuk nr. 0060/1-2003 (S.E.) werd op 3 februari 2004 in 
de commissie besproken. 

 De hoofddoelstelling van het wetsvoorstel bestaat in het tegengaan van misbruiken van 
de huidige vereffeningsprocedure bij vennootschappen.   Het wetsvoorstel stelt het 
stelsel van de vereffening niet in vraag maar beoogt deze voldoende omkaderd en 
transparant te laten verlopen meer in het bijzonder door de overmaking van een 
vereffeningsdossier aan de rechtbank van koophandel opdat die zo goed mogelijk haar 
controle kan uitoefenen en snel kan optreden ten aanzien van de vereffenaar. De 
beslissing tot vereffening wordt immers vaak uitsluitend genomen om een faillissement 
af te wenden, met het oog op tegeldemaking van de goederen, zonder enige 
rechterlijke controle. Het wetsvoorstel strekt ertoe de artikelen 184, 190 en 196 van het 
Wetboek van vennootschappen  te wijzigen en ditzelfde wetboek aan te vullen met de 
artikelen 189bis en 195bis. 

-  Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van 
artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de 
openbare overnameaanbiedingen ingediend door mevrouw Anne Barzin en de heren 
Guy Hove, Georges Lenssen, Melchior Wathelet, en Pierre Lano (stuk nr. 0427/1-
2003/2004), waaraan wetsvoorstel stuk nr. 0621/1-2003/2004 (met dezelfde inhoud) 
werd toegevoegd, werd op 3 en 17 februari, 2 en 9 maart en 20 april 2004 in de 
commissie besproken. 
Op 17 februari 2004 heeft de commissie vertegenwoordigers gehoord van de 
Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA), de Belgische 
vereniging van de instellingen van collectieve belegging (BVICB), Euronext Brussels, 
Test-Aankoop, de Unie van zelfstandige ondernemers (Unizo) en het Instituut voor de 
Bestuurders (prof. dr. Lut Van den Berghe). Op 2 maart 2004 heeft zij het Verbond van 
Belgische ondernemingen (VBO) gehoord alsook prof. dr. Xavier Dieux (Faculteit van 
de rechtsgeleerdheid, Université libre de Bruxelles), prof. dr. Marc Deloof (Departement 
accounting en financiering, Faculteit toegepaste economische wetenschappen, 
Universiteit Antwerpen), prof. dr. Koen Byttebier (Vakgroep economisch recht, Faculteit 
van de rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Brussel) en de heer Hans Willems 
(Studiecentrum voor onderneming en beurs, Faculteit letteren en wijsbegeerte, 
Universiteit Antwerpen). 
De doelstelling van het wetsvoorstel bestaat erin een stelsel van aandelen met 
meervoudig stemrecht in het Belgisch vennootschapsrecht in te voeren.  Het nieuw 
voorgesteld stelsel gaat uit van een realistische en pragmatische benadering van de 
werking van de algemene vergaderingen en de noodzakelijke toegang tot de 
kapitaalmarkten.  Hiertoe wordt voorgesteld de artikelen 463, 541 en 596, van het 
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Wetboek van vennootschappen te wijzigen alsook hetzelfde wetboek aan te vullen met 
de artikelen  482bis, 560bis en 594bis, en tenslotte ook artikel 1 van de wet van 2 
maart 1989  op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze 
genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 
overnameaanbiedingen, te wijzigen.   

-  Het wetsvoorstel  tot aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek  
betreffende de aannemings- en de onderaannemingsovereenkomst (stuk nr. 0809/001-
2003/2004) van de heer Servais Verherstraeten werd op 11 mei 2004 in de commissie 
besproken. Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1798, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn 
opdrachtgever (stuk nr. 0706/1-2003/2004) van de heer Alfons Borginon werd 
toegevoegd aan het eerste voorstel en ook besproken op 11 mei 2004. 
Tijdens de 50ste zittingsperiode werd ook reeds een wetsvoorstel tot aanvulling van de 
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aannemings- en de 
onderaannemingsovereenkomst (stuk nr. 50 0050/1-1999 (B.Z.) uitvoerig besproken in 
de commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch recht en werd 
er in eerste lezing een tekst aangenomen die samen met een reeks amendementen op 
die tekst aan het advies van de Raad van State werd onderworpen (cf. doc 50 0050/1-
8-1999 (B.Z.). De bespreking werd echter tijdens die zittingsperiode niet afgerond, 
vandaar het wetsvoorstel van de heer Verherstraeten.  
De doelstelling van wetsvoorstel stuk nr. 0809/1-2003/2004 bestaat erin een oplossing 
te bieden voor de problematiek van de cascadefaillissementen binnen de 
aannemingssector. Door de insolvabiliteit van hoofdaannemers zijn reeds herhaaldelijk 
ook hun onderaannemers ten onder gegaan met alle negatieve sociale en 
economische gevolgen vandien op het vlak van werkgelegenheid en voor de 
schuldvorderingen van de fiscus en deze inzake sociale zekerheid. De indiener van het 
wetsvoorstel werkt een juridisch sluitende regeling uit voor de uitoefening van de 
rechtstreekse vordering die de onderaannemer heeft tegen de bouwheer ten belope 
van de bedragen die de bouwheer nog verschuldigd is aan de hoofdaannemer (cf. 
artikel 1798 Burgerlijk Wetboek). 
Wetsvoorstel stuk nr. 0706/1-2003/2004 van de heer Borginon heeft ook betrekking op 
de problematiek van de rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de 
bouwheer. De bedoeling van het wetsvoorstel bestaat erin de bepalingen van, 
enerzijds, de huidige tekst van artikel 1798, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en, 
anderzijds, artikel 20, 12°, van de Hypotheekwet, met elkaar in overeenstemming te 
brengen door in artikel 1798, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek een bepaling in te 
voegen dat de rechtstreekse vordering beperkt is tot de schuldvorderingen die verband 
houden met de werken op de bouwplaats en dit zoals ze door de bouwheer aan de 
hoofdaannemer en daarna aan de onderaannemer werden toegewezen. 

- De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft de voorzitter van de commissie 
laten weten dat een pluralistische commissie onder het beschermheerschap van het 
VBO tijdens het jaar 2004 de wijziging van de wetgeving op het gerechtelijk akkoord 
onderzoekt en tegen het einde van dat jaar zijn conclusies zal neerleggen met het oog 
op een hervorming van de wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord in 2005. 

 
 
Commissie voor de Sociale Zaken  
 
 
De commissie voor de Sociale Zaken heeft zich tijdens een groot aantal vergaderingen over 
het vraagstuk van de vergrijzing van de bevolking en de implicaties ervan gebogen. Tussen 
maart en juli 2004 hoorde zij verscheidene deskundigen op het stuk van de demografie en 
de economie, evenals vertegenwoordigers van de sociale partners en van instellingen uit de 
gezondheidssector. Met de hulp van twee academische deskundigen, de professoren Bea 
Cantillon (UA) en Alain Jousten (Ulg), kwam de commissie tot een reeks conclusies en 
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beleidsaanbevelingen voor de toekomst. Het verslag van haar werkzaamheden is terug te 
vinden in het verslag « De vergrijzing van de samenleving: de uitdagingen inzake 
werkgelegenheid en financiering van de sociale zekerheid en de pensioenen » (doc. nr. 
1325/001-2003/2004) en in de « Vaststellingen en aanbevelingen inzake het 
vergrijzingsvraagstuk in België » (doc. nr. 1325/002-2003/2004). 
 
Het verslag en de aanbevelingen werden op 15 september 2004 in de plenaire vergadering 
besproken. 
 
Op 7 juli 2004 stelde de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, 
mevrouw Kathleen Van Brempt, het evaluatieverslag voor van de wet betreffende de 
bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit 
verslag werd vervolgens in de commissie besproken. 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing  
 
 
Gedachtewisselingen 
- Op 3 februari 2004 heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het 

federaal plan ter bestrijding van het tabaksgebruik voorgesteld. Na afloop van de 
voorstelling vond een gedachtewisseling plaats tijdens dewelke de commissieleden 
hun opmerkingen en vragen aan de minister kenbaar hebben gemaakt. 

- Op 10 februari 2004 heeft de commissie zich tijdens een vergadering met gesloten 
deuren gebogen over het plan voor de preventie van epidemieën dat door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid werd opgesteld. 

- Op 21 april 2004 heeft de minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame 
Ontwikkeling het akkoord over de verdeling van de inspanningen om de uitstoot van de 
broeikasgassen terug te dringen evenals de door de federale overheid afgekondigde 
maatregelen om deze uitstoot terug te dringen voorgesteld. Na de uiteenzetting volgde 
een gedachtewisseling. 

- Tijdens haar vergaderingen op 11 en 18 mei 2004 heeft de commissie de door de 
commissieleden voorgestelde studieonderwerpen voor het jaarprogramma 2005 van 
het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg onderzocht. 

 
Hoorzittingen 
- Op 13 januari 2004 heeft de commissie voor de Volksgezondheid hoorzittingen 

gehouden over de medische aansprakelijkheid en de therapeutische risico’s. Bij die 
gelegenheid werden patiëntenverenigingen, geneesheren, vertegenwoordigers van de 
ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen evenals deskundigen in medisch 
recht gehoord. 

 De volgende personen werden gehoord: 
-  de heer Jean Rodriguez, VZW « Erreurs médicales » ; 
-  mevrouw Ilse Weeghmans, Vlaams Patiëntenplatform; 
-  de heer Jean-Luc Fagnart, advocaat; 
-  de heer Thierry Vansweevelt, professor, medisch aansprakelijkheidsrecht, UIA, 

Antwerpen; 
-  de heer Herman Nys, professor, KUL; 
-  mevrouw Catherine Delforge, Faculté de droit de l’UCL, centre du droit des 

obligations ; 
-  de heer Marc Bolland, secretaris-generaal, Ethias; 
-  de heer Jean Rogge, Belgische Vereniging van Verzekeringsondernemingen 

(Assuralia); 
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-  de heer Dirk Ramaekers, algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg; 

-  dr. Michel Masson, ondervoorzitter van de BVAS; 
-  dr. Marc Moens, secretaris-generaal van het Verbond der Belgische 

Beroepsverenigingen van Geneesheren-specialisten. 
-  de heer Philippe Boxho, professor, Institut de médecine légale, ULG ; 
-  dr. Christian de Landsheere, medisch directeur van het ziekenhuis La Citadelle in 

Luik; 
-  de heer Eric Houtevels, hoofd van de juridische dienst van de Landsbond der 

Christelijke Mutualiteiten; 
-  mevrouw Viviane Pirlot, juriste bij de studiedienst van het Nationaal Verbond van 

Socialistische Mutualiteiten; 
-  de heer Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale 

Mutualiteiten; 
Het verslag van deze hoorzittingen werd als een parlementair stuk gepubliceerd (zie 
stuk nr. 1052/001). 

- In het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie met betrekking tot het 
organiseren van een wetenschappelijk prospectief onderzoek inzake de besluitvorming 
en medische zorghandelingen bij het levenseinde heeft de commissie op 17 februari 
2004 Wim Distelmans, voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie 
inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, (zie stuk 
nr. 51 375/003) gehoord. 

- In het kader van de opstelling van het onderzoeksprogramma 2005 van het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft de commissie op 11 mei 2004 de 
heren Dirk Ramaekers, algemeen directeur, en Jean-Pierre Closon, adjunct-algemeen 
directeur van het Kenniscentrum, gehoord. 

 
Studiereis 
Naast Azië werd ook Canada (en meer bepaald de streek van Toronto) sterk door SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndrome) getroffen. De Canadese autoriteiten moesten zeer 
snel reageren om de opflakkerende epidemie de kop in te drukken en werden met tal van 
moeilijkheden geconfronteerd. In het licht daarvan heeft een delegatie van de commissie 
voor de Volksgezondheid (de heren Yvan Mayeur en Luc Goutry en de dames Yolande 
Avontroodt en Dominique Tilmans) Toronto en Ottawa bezocht om er de bij de crisis 
betrokken actoren te ontmoeten, met hen van gedachten te wisselen over hun ervaringen en 
daar de nodige lering uit te trekken. Die zending heeft de delegatie eveneens de kans 
geboden een beter inzicht te verwerven in het Canadese stelsel van de gezondheidszorg en 
stelde haar in staat het probleem van de vergrijzing aan te kaarten. De minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft zich bij de parlementaire zending aangesloten. Het 
verslag van de zending werd als een brochure en een bijlage bij het verslag van het voorstel 
van resolutie betreffende de preventie en behandeling van menselijke epidemieën in ons 
land (SARS, griep) gepubliceerd (zie stuk nr. 0817/3-2003/2004). 
 
 
 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. 
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Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering van de 
politieke partijen en voor de dotatie aan 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; 
- sedert 2001 : de Benoemingscommissies voor het notariaat; 
- sedert 2003 : de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die, 

ingevolge een op 16 januari 2003 aangenomen wet, een orgaan is dat ressorteert 
onder de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

 
De commissie voor de Comptabiliteit, die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de 
Kamer, vergaderde op 4, 19 en 25 november 2003. 
 
 
Rekenhof  
 
 
De rekeningen 2002 van het Rekenhof werden gesloten met een boni van 2,929 miljoen €. 
 
Beslist werd de stijging van de kredieten voor het begrotingsjaar 2004 die ten opzichte van 
2003 (44,0424 – 38,442 =) 5,6004 miljoen € bedraagt, te financieren met het boni van de 
rekeningen van 2002 (2,929 miljoen €) en de eigen ontvangsten (0,294 miljoen €).  
 
De begrotingsaanpassing 2003 vereiste geen herziening van de dotatie op de 
Rijksbegroting. 
 
 
Comité P  
 
 
De begroting van Comité P voor het jaar 2004 bedraagt 8,958 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2004 werd een dotatie van 7,844 miljoen € uitgetrokken. 
 
Het boni van de rekeningen 2002 van Comité P werd vastgesteld op 1,113 miljoen €.  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2004. 
 
De begrotingsaanpassing 2003 vereiste een vermindering van de boni 2002 met 125.000 €. 
 
 
Comité I  
 
 
De begroting van Comité I voor het jaar 2004 werd vastgesteld op 2,480 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2004 is een dotatie van 2,202 miljoen euro uitgetrokken. 
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Het boni van de rekeningen 2002 van Comité I werd vastgesteld op 0,278 miljoen €.  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2004. 
 
 
Federale ombudsmannen  
 
 
De begroting van de federale ombudsmannen voor het jaar 2004 werd vastgesteld op 3,330 
miljoen €; op de Rijksbegroting 2004 is een dotatie van 3,019 miljoen € uitgetrokken. 
 
Op de rekeningen 2002 van het College van de federale ombudsmannen werd een boni van 
0,313 miljoen € genoteerd (saldo na begrotingsaanpassing 2003).  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2004. 
 
 
Hoge Raad voor Justitie  
 
 
De door de Hoge Raad voor de Justitie gevraagde kredieten voor het jaar 2004 bedragen 
5,7283 miljoen €, waarvan 5,036 miljoen euro is ingeschreven op de Rijksbegroting 2004.  
 
Op de rekeningen 2002 van de Hoge Raad voor Justitie werd een boni van 0,6919 miljoen € 
genoteerd (saldo na begrotingsaanpassing 2003). 
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2004. 
 
 
Arbitragehof 
 
 
De begroting van het Arbitragehof voor het jaar 2004 werd vastgesteld op 7,406 miljoen € 
(tegenover 6,477 miljoen € + 0,24 miljoen € in 2003); op de Rijksbegroting 2004 is een 
dotatie van 6,717 miljoen € uitgetrokken.  
 
Het gecumuleerd begrotingssaldo van het Arbitragehof op 31 december 2002 (of de reserve) 
is vastgesteld op 1,5697 miljoen €. De commissie voor de Comptabiliteit besliste dat door het 
aanrekenen van 688.500 € op de reserve dit de reserve, na aanrekening van het negatief 
saldo 2002 van 67.643 €, brengt op 881.393 €. 
 
 
Benoemingscommissie voor het notariaat 
 
 
De gevraagde kredieten voor 2004 bedragen 0,4837 miljoen €, exclusief de kosten ten laste 
van de Nationale Kamer van notarissen. Ten opzichte van 2003 is dat een daling van (0,504 
– 0,4837 =) 0,0203 miljoen €. 
 
Het boni 2002 is door het Rekenhof vastgesteld op 203.353 €. In de dotatie Rijksbegroting 
2004 werd een bedrag ingeschreven van 0,280 miljoen €. 
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Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
 
In de dotatie rijksbegroting 2004 werd een bedrag ingeschreven van 4,749 miljoen €. De 
commissie voor de Comptabiliteit heeft aan de begrotingsvoorstellen van dit nieuw 
parlementair orgaan drie vergaderingen gewijd. Na een aanpassing van het oorspronkelijk 
voorstel bedragen de gevraagde kredieten 3,958 miljoen €. De commissie voor de 
Comptabiliteit heeft eenparig voorgesteld dat op de rijksbegroting voor het begrotingsjaar 
2004 een dotatie van 3,286 miljoen € wordt uitgetrokken. 
 
De totale begroting van de privacy-commissie (3,958 miljoen €) zal worden gefinancierd 
enerzijds vanuit voormelde dotatie en anderzijds vanuit het saldo van het vroegere 
ontvangsten van de privacy-commissie ten bedrage van 672.000 €. Bovendien wordt de 
uitgavenbegroting van de FOD Justitie onder afdeling 62.1 “privacy-commissie” verminderd 
met 140.000 €. 
 
 
 
Commissie voor de Legeraankopen 
 
 
De commissie voor de Legeraankopen bezit een controlerecht bij aankoopprocedures van 
het ministerie van Landsverdediging, meer in het bijzonder wat de materieelaankopen 
betreft. Zij oefent dit controlerecht uit volgens de bepalingen die werden vastgelegd in een 
administratief protocol dat op 15 september 1997 tussen de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de minister van Landsverdediging werd gesloten.  
Ingevolge dit protocol dient de minister van Landsverdediging de belangrijkste geplande 
aankopen, 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 periode 2003-2004 besprak zij aankoopdossiers met betrekking tot de infrarood 
detectiesystemen voor C-130 vliegtuigen, de modernisering van de Falcon 20 vliegtuigen, de 
midlife update van de M-109 houwitsers, de vrachtwagens 8 ton, de multipurpose protected 
vehicles (MPPV) en de voertuigen 4X4. 
 
 
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 (IPU), teneinde een permanente dialoog tussen de 
wetgevende macht, de uitvoerende macht en de samenleving tot stand te brengen. 
 
Elke fractie, zowel van de Kamer als van de Senaat, die collectief lid is van de Belgische 
groep van de IPU, heeft een vast lid en een plaatsvervanger in die commissie. 
 
Mevr. Laloy (PS-Senaat) werd op 8 oktober 2003 als voorzitter aangewezen door het Bureau 
van de Belgische groep van de IPU.  
 
Een delegatie van de commissie woonde van 15 tot 17 maart 2004 een seminarie bij, 
georganiseerd door de IPU en het United Nations Development Program (UNDP), met als 
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titel “Het parlement als hoeder van de rechten van de mens” (voor het verslag van deze 
zending, zie “Parlementaire mededelingen, nr. 35”). 
 
Gedurende de gewone zitting 2003-2004 heeft de commissie voorts een hoorzitting 
gehouden met leden van de “National Council of Resistance of Iran” (15 juni 2004). 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
 
Tijdens de vergadering van 30 juli 2003 werd de heer Guy Hove benoemd tot voorzitter van 
de commissie voor de Naturalisaties. 
 
Op 15 oktober 2003 heeft de commissie bij loting de leden van de diverse kamers 
aangewezen. 
 
De commissie heeft de vergaderingen van 23 oktober 2003 en 13 november 2003 gewijd 
aan de bespreking van de algemene criteria voor de beoordeling van de 
naturalisatieaanvragen. Op 10 februari 2004 heeft ze de herziene tekst inzake de criteria 
goedgekeurd. 
 
Op 15 januari 2004 is de commissie bijeengekomen om zich uit te spreken over de 
opmerkingen die enkele van haar leden in het kader van het voorstel van akten van 
naturalisaties hadden gemaakt over een aantal dossiers waarover de commissie een gunstig 
advies had uitgebracht en die ter stemming in de plenaire vergadering van de Kamer waren 
voorgelegd. De commissie heeft de opmerkingen verworpen omdat ze geen nieuw licht op 
de dossiers wierpen en bijgevolg niet relevant waren.  
 
De commissieleden hebben de naturalisatieaanvragen besproken op 10 december 2003, 17 
februari 2004 en 3 juni 2004. 
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden op 15 januari, 1 april 2004 en 8 juli 
2004 door de Kamer in plenaire vergadering aangenomen. 
 
De respectieve publicaties in het Belgisch Staatsblad vonden plaats op 26 februari en 3 juni 
2004. 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens de buitengewone zitting 2003 2 maal en tijdens 
de gewone zitting 2003-2004 13 maal bijeengekomen. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft zij 39 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 3 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 3 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 is tijdens deze zitting geen formeel bevoegdheidsconflict aanhangig gemaakt 
(toepassing van artikel 11 van de wet van 6 april 1995). Ze heeft zich wél 4 maal uitgesproken 
over de te volgen wetgevingsprocedure. 
 
De overlegcommissie heeft tot slot 5 maal 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. 
 
 
Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité 
van toezicht op de politiediensten (Comité P) 
 
 
De vergaderingen van de bijzondere commissie gaan door met gesloten deuren. 
 
De bijzondere commissie is tijdens de zittingen 2003 en 2003-2004 veertien maal 
samengekomen. 
 
Dit gebeurde tien maal samen met de Commissie belast met de begeleiding van het Vast 
Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Senaat. 
 
Tijdens deze gemeenschappelijke vergaderingen werden – met toepassing van artikel 66bis, 
§3, 1°, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 
inlichtingendiensten - de activiteitenverslagen over 2002 en 2003 van zowel het Vast Comité 
van Toezicht op de Politiediensten als van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- 
en Veiligheidsdiensten besproken. 
 
Daarnaast hebben de commissies zich gebogen over de procedure ter behandeling van 
vertrouwelijke documenten en gegevens die door het Vast Comité van Toezicht op de 
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ter behandeling worden overgezonden. 
 
Ten slotte werd een aantal door het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en 
Veiligheidsdiensten ingediende dossiers onderzocht. 
 
Viermaal vergaderde de bijzondere commissie apart. 
 
Er werd een procedure vastgelegd volgens welke vertrouwelijke gegevens en documenten 
die door het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten worden overgezonden, voortaan 
behandeld zullen worden. 
 
Daarnaast besprak de commissie de verslagen van de verschillende toezichtsonderzoeken 
die haar in uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de bovengenoemde wet van 18 juli 1991 
door dit comité werden overgezonden. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden  
 
 
De bijzondere commissie heeft tijdens de gewone zitting 2003-2004 driemaal vergaderd. 
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Zij besprak :  
- een voorstel (de hh. Daniel Bacquelaine en Olivier Chastel) tot wijziging van artikel 75 van 

het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde ervoor te zorgen 
dat de volksvertegenwoordigers kunnen beschikken over een gecoördineerde versie van 
de in de commissies ter bespreking voorliggende wetgeving, Stuk nr. 483/1-1999/2000; 

 
- twee samengevoegde voorstellen  

- het wetsvoorstel (de hh. Daniel Bacquelaine en Olivier Chastel) tot wijziging van 
artikel 132 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers teneinde 
de regeling aan te passen die geldt inzake de moties die tot besluit van 
interpellaties in commissie worden ingediend, stuk nr. 485/1-1999/2000; 

- het wetsvoorstel (de hh. Jan Mortelmans, Koen Bultinck en Guy D’Haeseleer) tot 
wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tot 
afschaffing van de eenvoudige motie, stuk nr. 508/1-1999/2000; 

 
- een voorstel (de h. Jean-Jacques Viseur) tot wijziging van het Reglement van de Kamer 

van volksvertegenwoordigers, teneinde in titel III een hoofdstuk IVbis in te voegen met 
betrekking tot een systematische analyse van de arresten van het Arbitragehof door de 
vaste commissies, Stuk nr. 101/1-1999 (B.Z.). 

 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen  
 
 
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn : 
 
- controle op de naleving door de politieke partijen en de kandidaten van de wettelijke 

bepalingen inzake beperking van de verkiezingsuitgaven en herkomst van de 
geldmiddelen voor de verkiezingen van de federale Kamers en het Europees 
Parlement; 

- controle op de naleving door politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke 
mandatarissen van de registratieplicht inzake giften van 125 euro en meer, verricht 
door natuurlijke personen; 

- toezicht op de officiële mededelingen van de federale overheid; 
- onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen 

en hun componenten: 
- 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 eerste opdracht : 
- de controle verricht, onder meer op grond van het verplichte advies van het Rekenhof, 

van de verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus over de 
verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen van de politieke partijen en 
de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers op 18 mei 
2003. 
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met betrekking tot haar tweede opdracht : 
- de controle verricht van de geregistreerde giften van 125 euro en meer die in 2002 en 

2003 werden gedaan door natuurlijke personen aan politieke partijen en hun 
componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen; 

 
met betrekking tot haar derde opdracht : 
- talrijke adviezen uitgebracht na onderzoek van de synthesenota’s ingediend met 

toepassing van artikel 4bis van 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; 

- een gedachtewisseling gevoerd over eventuele wetswijzigingen teneinde de 
voorlichtingsinitiatieven van de Voorzitters van de Gemeenschaps- en 
Gewestparlementen te onttrekken aan de toetsingsbevoegheid van de federale 
Controlecommissie. 

 
met betrekking tot haar vierde opdracht : 
- de tien financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 

componenten voor het boekjaar 2002 (stuk nr. 21/1 tot 3-2003 (B.Z.) onderzocht en 
goedgekeurd, ná voorafgaandelijk het verplichte advies van het Rekenhof te hebben 
ingewonnen; 

- een gedachtewisseling gevoerd over de interpretatie en de eventuele versoepeling van 
de toekenningsvoorwaarden betreffende de parlementaire dotatie voor politieke 
partijen. 

 
De Controlecommissie heeft verder, met het oog op de verkiezingen van het Europees 
Parlement, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap op 13 juni 2004 :  
- in haar schoot een werkgroep opgericht, die drie wetsvoorstellen heeft uitgewerkt : 

- het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 6, § 1, VIII, 4°, 
eerste lid, en 31, § 5, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen en van artikel 22, § 5, eerste en tweede lid, van de 
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, 
teneinde de controlebevoegdheid van de Raden inzake verkiezingsuitgaven en 
inzake de voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes 
te verduidelijken (cf. Belgisch Staatsblad, 7 mei 2004); 

- twee wetsvoorstellen tot wijziging van de wetten van 19 mei 1994 houdende de 
regeling inzake verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van respectievelijk het 
Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (cf. Belgisch 
Staatsblad, 7 mei 2004); 

- de gecoördineerde teksten van de voormelde wetten van 19 mei 1994 gepubliceerd 
(stuk nr. 1046/1-2003/2004). 

- twee protocolakkoorden afgesloten met de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 
die sinds 2002, ieder wat hem betreft, bevoegd zijn voor de controle van de 
verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen.  Deze akkoorden d.d. 11 maart 
2004 hadden betrekking op : 
-  de uniforme interpretatie van het toetsingscriterium bij de controle van de 

mededelingen van de parlementsvoorzitters en van de regeringsmededelingen 
tijdens de sperperiode van drie maanden vóór de verkiezingen van 13 juni 2004; 

- de uniforme interpretatie van de voormelde wetten van 19 mei 1994 inzake 
verkiezingsuitgaven op grond van het op 9 april 2003 door de federale 
Controlecommissie gepubliceerde vademecum voor de federale verkiezingen 
van 18 mei 2003 (stuk nr. 2461/1-2003/2004). 
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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 Antwerpen geformuleerde verzoek tot het verkrijgen van het grondwettelijk 
verlof teneinde de Procureur des Konings te Antwerpen toe te laten de raadkamer te 
vorderen om te beslissen over de regeling van de procedure en de buitenvervolgingstelling 
van het betrokken lid te vorderen, onontvankelijk te verklaren.  Er werd hiervoor verwezen 
naar de brief d.d. 3 juni 1998 van de 7 assembleevoorzitters aan de minister van Justitie 
m.b.t. de praktische toepassing van artikel 59 van de Grondwet (stuk nr. 0426/1-2003/2004). 
 
Inzake het tweede dossier werd eveneens voorgesteld het door de procureur-generaal bij het 
Hof van beroep te Luik geformuleerde verzoek tot opheffing van de parlementaire 
onschendbaarheid van het betrokken lid onontvankelijk te verklaren.  Ook voor dit advies 
werd verwezen naar de voormelde brief d.d. 3 juni 1998 van de 7 assembleevoorzitters aan 
de minister van Justitie m.b.t. de praktische toepassing van artikel 59 van de Grondwet, 
inzonderheid wat betreft het tijdstip waarop het verzoek tot opheffing van de parlementaire 
onschendbaarheid moet worden ingediend (stuk nr. 0712/1-2003/2004). 
 
Een derde dossier wordt momenteel onderzocht. 
 
 
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 29 verzoekschriften die haar tijdens de bijzondere 
zitting 2003 werden overgezonden.  
Daarnaast heeft zij een onderzoek gewijd aan 38 verzoekschriften die haar werden 
voorgelegd in de loop van de zitting 2003-2004.  
 
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 31 maart 2004 overhandigde het College van Federale ombudsmannen zijn jaarverslag 
2003 voor de periode van 1 januari tot 31 december 2003. Dit jaarverslag werd naar de 
commissie verzonden. Bij de bespreking ervan werden enkel  de door de ombudsmannen 
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geformuleerde algemene aanbevelingen behandeld. Het verslag hiervan is terug te vinden in 
stuk nr. 1239/1-2003/2004. 
 
De commissie heeft beslist na te gaan wat de stand van zake is voor elkeen van de 
aanbevelingen.  Indien nodig zal de ombudspromotor, van de commissie onder wiens 
bevoegdheid de aanbeveling valt, een wetsvoorstel uitwerken dat ter ondertekening zal 
worden voorgelegd aan leden van de commissie voor de verzoekschriften.  
 
De opvolging van de verzoekschriften en de aanbevelingen van het College van federale 
ombudsmannen.  
 
Het reglement van de Kamer werd aangepast om 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.   
 
Het nieuwe artikel 24, al 7, bepaalt dat elke vaste commissie éénmaal per kwartaal een 
vergadering wijdt aan het onderzoek van de werkzaamheden van het College van federale 
ombudsmannen zoals de jaarverslagen, de tussentijdse verslagen evenals de aanbevelingen 
die door de commissie voor de verzoekschriften  zijn overgezonden en aan de 
verzoekschriften die door de commissie voor de verzoekschriften werden overgezonden. 
 
Artikel 38 bepaalt dat iedere vaste commissie een ombudspromotor aanwijst die tot taak 
heeft binnen de vaste commissies de behandeling op te volgen van de werkzaamheden van 
het College van federale ombudsmannen die onder haar bevoegdheid vallen  evenals de 
verzoekschriften die door de commissie voor de Verzoekschriften werden overgezonden. 
Elke vaste commissie heeft een ombudspromotor aangewezen. 
 
Artikel 26, al 3 voorziet reeds in de mogelijkheid voor commissies om gezamenlijk te 
vergaderen zodat daarvoor geen reglementswijziging nodig was. 
 
 
 
 
 ADVIESCOMITÉS 
 
 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
 
 
Zie hoofdstuk 6. 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie  
 
 
Tijdens zijn gemeenschappelijke vergadering met het Adviescomité voor gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen van de Senaat op 5 november 2003 had het Adviescomité voor 
Maatschappelijke Emancipatie een gedachtewisseling met mevrouw Marie Arena, minister 
van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. 
De vertegenwoordigers van de belangrijkste vrouwenorganisaties waren op deze 
vergadering uitgenodigd. 
 
Tijdens zijn vergadering van 19 november 2003 had het Adviescomité een 
gedachtewisseling over de aangekondigde thema’s van de jaarlijkse conferentie van het 
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netwerk van parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van de parlementen 
van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement. 
 
Onder het voorzitterschap van mevrouw Pierrette Cahay-André (MR), ondervoorzitter van 
het Adviescomité, nam een delegatie van het Adviescomité op 21 november 2003 in Rome 
deel aan de jaarlijkse conferentie van het netwerk van parlementaire commissies bevoegd 
voor gelijke kansen van de parlementen van de EU-lidstaten en van het Europees 
Parlement. 
 
Tijdens de vergadering van 14 januari 2004 legde mevrouw Cahay-André het verslag van de 
deelname van de Belgische delegatie aan de conferentie van Rome voor aan de leden van 
het Adviescomité. 
 
Tijdens zijn vergadering van 28 januari 2004 had het Adviescomité een gedachtewisseling 
met mevrouw Olga Zrihen (PS), Belgisch lid van het Europees Parlement, over de 
genderdimensie in het vooruitzicht van de Europese verkiezingen en de toetreding van tien 
nieuwe lidstaten tot de EU. 
 
Op 24 maart 2004 werd het Adviescomité door de vzw Amazone uitgenodigd om haar 
trefcentrum te bezoeken; naar aanleiding van het bezoek hadden de leden een 
gedachtewisseling met de directieleden van de belangrijkste vrouwenorganisaties. 
 
Op 6 april 2004 nam een delegatie van het Adviescomité in Brussel deel aan de 
buitengewone conferentie van het netwerk van parlementaire commissies voor gelijke 
kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie. 
 
Na afloop van de Staten-Generaal van het Gezin had het Adviescomité een 
gedachtewisseling met mevrouw Isabelle Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en 
Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 
 
Tijdens zijn vergadering van 11 mei 2004 hoorde het Adviescomité een toelichting door de 
professoren Johan Erauw (RUG) en Marc Fallon (UCL) over artikel 57 van het wetsontwerp 
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, betreffende de buitenlandse 
ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man. 
 
Op 7 juli 2004 had het Adviescomité een gedachtewisseling met mevrouw Myriam Van 
Vaerenbergh, voorzitter van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. 
 
 
Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden 
 
 
- De heer François Bellot (MR), Eerste Ondervoorzitter van het Adviescomité voor 

Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken, heeft op maandag 27 en 28 
oktober 2003 deelgenomen aan de jaarlijkse EPTA-Conferentie die dit jaar te Bern 
plaats had. 
“EPTA” staat voor “European Parliamentary Technology Assessment Network” en is 
het netwerk van organisatie die werden opgezet om hun Parlement advies te 
verschaffen over de mogelijke sociale economische en ecologische 
gevolgen/implicaties van ontwikkelingen in wetenschap en technologie.  De Conferentie 
had dit jaar als thema “Research involving human beings” (wetenschappelijk onderzoek 
waarbij menselijke wezens zijn betrokken) en was grotendeels gewijd aan de 
bespreking van Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 
april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
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bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede 
klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34). 
 

- Op 19 november 2003 hield het Adviescomité een hoorzitting met de heer Philippe 
Mettens, Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid.  Naast een voorstelling van de POD werden de diverse mogelijke 
samenwerkingsmodaliteiten met het Adviescomité toegelicht. 

 
- Op 17 december 2003 besliste het Adviescomité op basis van een aantal voorstellen 

om zijn activiteiten rond de volgende krachtlijnen in te richten : 
- Ruimtevaart; 
- GGO’s; 
- Energie. 
- Biomedische uitdagingen. 

 
- Op 14 januari en 10 februari 2004 hield het Adviescomité hoorzittingen over de 

ruimtevaartproblematiek met de volgende genodigden : 
- Kolonel Vlieger-Ir Frank De Winne, ESA-Astronaut; 
- Prof. Johan Martens, Centrum Oppervlaktechemie, KUL; 
- Dr. Nathalie Pattijn, Departement Fysiologie & Fysiopathologie, Medische School, 

 VUB; 
- Hoorzitting met de heer Jean-Pol Poncelet, Directeur Strategie en Externe 

 Relaties van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) : “Een Europeaan op 
 Mars in 2030 ?”. 

 
- Op 8 maart 2004 organiseerde het Adviescomité, in samenwerking met het 

Observatorium van de rechten op het Internet, een parlementair internetforum rond de 
volgende thema’s : 
-  de bescherming van de minderjarigen on line; 
-  wetgeving en e-government. 

 
 
 
2.1.3.  RAAD VAN STATE 
 
 
Ieder voorontwerp van 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 2003-2004 werd 19 keer advies gevraagd aan de Raad van State. 
Het betrof 21 wetsvoorstellen, 8 wetsontwerpen en diverse amendementen. 
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2.1.4.  ARBITRAGEHOF 
 
 
Als twee derde van de leden van de Assemblee dat vragen, kan de voorzitter van de Kamer 
een beroep tot vernietiging van een wet, een decreet of een ordonnantie instellen bij het 
Arbitragehof, wegens schending van : 
-  de regels die bij of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor de bepaling van de 

respectieve bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; 
-  de artikelen van titel II ("De Belgen en hun rechten") en de artikelen 170, 172 en 191 van 

de Grondwet. 
 
Tijdens de buitengewone zitting 2003 en de gewone zitting 2003-2004 heeft de voorzitter van 
de Kamer geen beroep tot vernietiging bij het Arbitragehof ingesteld. 
 
De voorzitter van de Kamer kan, binnen 45 dagen na ontvangst van de kennisgeving van 
een beroep tot vernietiging of een beslissing tot verwijzing, ook een memorie zenden aan het 
Arbitragehof. Dat is tijdens de buitengewone zitting 2003 en de gewone zitting 2003-2004 
niet gebeurd. 
 
Ten behoeve van de conferentie van voorzitters en de commissievoorzitters stelt de 
Juridische Dienst wekelijks nota's op over de arresten van het Arbitragehof waarbij 
wetsbepalingen nietig of ongrondwettelijk verklaard worden. Deze nota's worden eveneens 
gepubliceerd op de website van de Kamer en in de "Parlementaire Mededelingen" 
 
 
 
 
 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 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 woordoor 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 vastgelegd bedrag (artikel 44 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit 
gecoördineerd op 17 juli 1991). 

 Tijdens de gewone zitting 2003/2004 heeft het Hof drie opmerkingen van dit type aan het 
Parlement voorgelegd. Zij werd 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 heeft geen enkele beraadslaging aanleiding 
gegeven tot een uiteenzetting van het Hof. 
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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 (een Nederlandstalige en een Franstalige), die optreden als 
College, hebben als opdracht individuele klachten te onderzoeken 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 2003 werd op 31 maart 2004 door de federale ombudsmannen 
H.Wuyts en P.-Y. Monette aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
voorgesteld en aan de pers. De commissie voor de Verzoekschriften heeft zich in 
aanwezigheid van beide federale ombudsmannen op 12 mei 2004 gebogen over de 
algemene aanbevelingen van het College.  
 
 
Het Jaarverslag 2003 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot 31 december 2003. Dit 
achtste jaarverslag bestaat traditiegetrouw uit drie delen: algemene beschouwingen, 
onderzoek van de dossiers en aanbevelingen. Het kan geraadpleegd worden op de site 
www.federaalombudsman.be.  
 
 
Bij het overhandigen van het Jaarverslag 2003 van het College van de federale 
ombudsmannen hebben de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de heer 
H. De Croo, en de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften gewezen op de 
verbetering van de opvolging door de Kamer van de aanbevelingen van de federale 
ombudsmannen, overeenkomstig de recente wijzigingen van het reglement van de Kamer :  
 
- het aanstellen van een Kamerlid als ‘ombudspromotor’ in elke vaste commissie;  
- de onderwerpen voorgelegd door het College aan de commissie voor de 

Verzoekschriften om de drie maanden ambtshalve op de agenda te plaatsen van de 
vaste commissie;  

- het organiseren van thematische vergaderingen van de commissie voor de 
Verzoekschriften met de verschillende vaste commissies. 

 
 
In het Jaarverslag 2003 heeft het College van de federale ombudsmannen vier algemene 
aanbevelingen geformuleerd, die respectievelijk betrekking hebben op:  
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- de behandelingstermijn van de in België ingediende dossiers voorgelegd aan de dienst 
Vreemdelingenzaken; 

- de slechte werking van de directie-generaal Uitkeringen aan Personen met een 
Handicap; 

- het bezwaarschrift; 
- de collectieve schuldenregeling. 
 
De federale ombudsmannen gaan eveneens voort om hun instelling bekend te maken, zoals 
met conferenties, deelneming aan vormingsactiviteiten, de maandelijkse permanenties 
(Antwerpen, Henegouwen, Luxemburg, Oost- en West-Vlaanderen en Limburg), publicaties, 
de voorbereiding van een portaalsite en de deelname aan colloquia en dergelijke. 
 
Het totale aantal dossiers dat in 2003 werd behandeld, bedraagt 5.749, waarvan 5 dossiers 
ingediend in 1998, 18 in 1999, 51 in 2000, 434 in 2001, 1.144 in 2002 en tenslotte 4.097 in 
2003, met inbegrip van 1.357 informatievragen. Als referentieperiode is hier telkens het 
kalenderjaar genomen. 
 
Het percentage van de nieuwe Nederlandstalige klachten bedraagt 51,9 %, van de 
Franstalige 46,7 % en van de Duitstalige en andere 1,4 %.   
 
Van de 5.749 dossiers waren er 846 onontvankelijk. Er werden er 217 doorverwezen naar de 
ombudsmannen van de gemeenschappen en de gewesten, naar bemiddelingsorganen of 
naar de instellingen die de betwiste beslissingen namen, wanneer deze (nog) niet over een 
ombudsman beschikten. In totaal werden 1.357 informatievragen behandeld. Verder werden 
3.329 klachten of verzoeken tot bemiddeling ten gronde behandeld. Er werden 2.278 
dossiers afgesloten (d.i.een stijging van ongeveer 13 % ten opzichte van 2002). 
 
Het percentage van de nieuwe klachten en bemiddelingsverzoeken die in 2003 werden 
behandeld bedroeg 50,6 % Nederlandstalige, 47,9 % Franstalige en 1,5 % Duits- of 
anderstalige. 
 
De verdeling van de ontvankelijke dossiers per administratie of parastatale is vergelijkbaar 
met vorig jaar; koploper blijft, zij het met een nieuwe procentuele vermindering van 5,4 %, de 
FOD Financiën (26,9 %). De verklaring hiervoor werd reeds vermeld in de vorige verslagen 
(de grootste federale overheidsdienst, het niet populair zijn van belastingen…). Het aantal 
klachten en vragen tot bemiddeling inzake de toegang van vreemdelingen tot het 
grondgebied bleef toenemen. Het aantal klachten betreffende sociale materies nam 
eveneens toe. De onderzochte problemen en de bezorgdheden van de burger zijn dus 
globaal dezelfde gebleven als het voorbije jaar.  
 
De in 2003 afgesloten dossiers (2.278) werden als volgt geëvalueerd: 
 
- 30 % behoorlijk bestuur (geen enkele administratieve disfunctie werd vastgesteld of 

deze werd hersteld vóór tussenkomst van de federale ombudsman); 
- 27 % behoorlijk bestuur na tussenkomst (één of meerdere disfuncties werden 

vastgesteld door het College en deze werden hersteld na tussenkomst door de federale 
ombudsman); 

- 6 % onbehoorlijk bestuur (één of meerdere disfuncties werden vastgesteld door het 
College maar werden ondanks de tussenkomst van het College niet hersteld); 

- 14 % afgesloten wegens onvoldoende informatie (niet verstrekt door de klager aan de 
federale ombudsman); 

- 8 % consensus (noch behoorlijk noch onbehoorlijk bestuur, maar het probleem werd 
opgelost na bemiddeling of na het uitklaren van een misverstand); 

- 14 % geen oordeel, gedeelde verantwoordelijkheid of niet te bepalen 
verantwoordelijkheid; 
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- 1 dossier werd afgesloten in billijkheid. 
 
Wanneer het College van de federale ombudsmannen besloot tot onbehoorlijk bestuur 
gebeurde dit in 34% van de gevallen (25% in 2002) wegens schending van het beginsel van 
de eerbied voor de redelijke termijn, in 22% van de gevallen wegens schending van het 
zorgvuldigheidsbeginsel en in 16% van de gevallen wegens schending van het beginsel van 
de informatieverstrekking, in 14% van de gevallen gebeurde dit wegens schending van de 
wet zelf.  
 
De tussenkomst van het College van de federale ombudsmannen in geval van onbehoorlijk 
bestuur ressorteerde effect in 82,6% van de dossiers (74,5% in 2002). Dit cijfer blijft zeer 
hoog en weerspiegelt de doeltreffendheid van de institutionele bemiddeling. 
 
Naast het Jaarverslag 2003 geeft de website van het College van de federale 
ombudsmannen (www.federaalombudsman.be) de gelegenheid kennis te nemen van zijn 
jurisprudentie, persmededelingen, basisartikelen van de federale ombudsmannen of hun 
medewerkers en het werk Balans & Jurisprudentie 1997-2002 dat de essentie weergeeft van 
het College van de federale ombudsmannen tijdens het eerste mandaat van zes jaar. 

 
 
 

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 gewone zitting 2003-2004 is de Kamer van volksvertegenwoordigers niet 
overgegaan tot de benoeming van leden van het Rekenhof. 
 
 
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. 
 
Overeenkomstig artikel 32, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, moet het dubbeltal worden aangenomen met een meerderheid van twee derde 
der stemmen van de aanwezige leden. 
 
Tijdens de gewone zitting 2003-2004 werd – ingevolge de opruststelling van de heer L. 
François – overgegaan tot de publicatie van een oproep tot de kandidaten in het Belgisch 
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Staatsblad voor het vacante ambt van Franstalige rechter in het Arbitragehof.  
 
Volgende kandidaturen werden ingediend: 
 
-  die van mevrouw Marie-Françoise Rigaux, referendaris bij het Arbitragehof en hoogleraar 

aan de  Universiteit Saint-Louis te Brussel; 
-  die van mevrouw Anne Roland, referendaris bij het Arbitragehof; 
-  die van de heer Jean P. Spreutels, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. 
 
Op 11 maart 2004 heeft de Kamer volgende dubbele lijst voorgedragen: 
 
- eerste kandidaat: de heer Jean P. Spreutels, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie; 
- tweede kandidaat: mevrouw Anne Roland,  
- referendaris bij het Arbitragehof. 
 
 
2.3.3. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
 
De wet van 8 september 1997 (B.S. 16 oktober 1997) heeft 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 werd 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. Zij 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 gewone zitting 2003-2004 heeft de Algemene Vergadering van de Raad van State 
laten weten dat zij op 14 oktober 2003 is overgegaan tot het opmaken van een lijst van 
kandidaten voor een vacant ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader.  
 
De drievoudige lijst zag er als volgt uit : 
 
- eerste kandidaat : de heer André Spruyt, Hoogleraar aan de faculteit rechten van de 

VUB, Assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State 
- tweede kandidaat : de heer Guido Van Limberghen, Hoogleraar aan de faculteit rechten 

van de VUB 
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- derde kandidaat : de heer Philippe Colle, Advocaat aan de balie te Brussel, Hoogleraar 
aan de faculteit rechten van de VUB 

 
De Kamer heeft bedoelde lijst bevestigd. 
 
Tijdens de zitting 2003-2004 heeft de Algemene Vergadering van de Raad van State 
eveneens laten weten dat zij op 29 maart 2004 is overgegaan tot het opmaken van een lijst 
van kandidaten voor een vacant ambt van Staatsraad in het Franstalig kader. Dit ambt was 
vacant ten gevolge het ontslag van de heer Franklin Dehousse op 1 oktober 2003. 
 
Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen: 
 
- eerste kandidaat : de heer Jean-Claude Scholsem, Hoogleraar aan de Faculteit 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Luik 
- tweede kandidaat : de heer Michel Pâques, Hoogleraar aan de Faculteit 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Luik 
- derde kandidaat : mevrouw Ann Jacobs, Hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid 

van de Universiteit van Luik 
 
De Kamer heeft bedoelde lijst bevestigd. 
 
 
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 2003-2004 is de Kamer van volksvertegenwoordigers niet 
overgegaan tot de benoeming van leden van het Vast Comité P. 
 



 

HOOFDSTUK      3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISATIE 
 
 

VAN  DE 
 
 

KAMER 
 



100 - ORGANISATIE  Hoofdstuk 3 
 
 



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 101 
 

   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 Thierry Giet 
2de Ondervoorzitter van de Kamer : mevrouw Corinne De Permentier 
Ondervoorzitters van de Kamer : de heer Paul Tant en de heer Geert Lambert 
Toegevoegd lid : de heer Philip De Man 
   
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden : 
 
VLD  : de heer Hugo Coveliers 
PS  : de heer Claude Eerdekens 
MR  : de heer Daniel Bacquelaine 
sp.a-spirit  : de heer Dirk Van der Maelen 
CD&V  : de heer Pieter De Crem  
Vlaams Blok : de heer Gerolf Annemans 
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Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden : 
 
cdH  : de heer Raymond Langendries 
 
Secretarissen van de Kamer : de heer Pierre Lano 
   Mevrouw Colette Burgeon 
   Mevrouw Anne Barzin 
   mevrouw Greet Van Gool 
 
 
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 
 
30 juli 2003 
26 november 2003 
17 december 2003 
24 maart 2004 
23 juni 2004 
 
 
Beslissingen betreffende de leden 
 
Het Bureau heeft onder meer beslist : 

 
- over een harmonisatie betreffende de reglementering inzake de uittredingsvergoeding; 

- dat de voorzitter van de commissie Naturalisaties over een secretaris mag beschikken. 
Deze functie staat los van de dienst Naturalisaties voorzien in het huishoudelijk reglement 
van de commissie voor de Naturalisaties. 

 
 
Beslissingen betreffende het personeel van de Kamer  
 
Het Bureau heeft onder meer beslist : 
 
- over de benoeming van de griffier en de adjunct-griffier; 
- over de weddenschalen voor de ambtenaren van de diensten van de Kamer; 

- over aanvullingen en wijzigingen in het personeelsstatuut m.b.t. de hogere functies en 
non-activiteit voor persoonlijke redenen. Bovendien heeft het Bureau ingestemd met een 
gedragscode inzake e-mail en internetgebruik. Deze gedragscode wordt als bijlage bij het 
personeelsstatuut opgenomen. 
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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. De eerste minister, of 
één van zijn ambtgenoten die hij daartoe heeft afgevaardigd, kan de Conferentie van 
voorzitters bijwonen. 
 
 
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 de bijzondere zitting 2003   : 6 
- in het parlementair jaar 2003-2004  : 38 
 
 
 
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  Alfred Evers, 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 2003-2004 drie vergaderingen gehouden (op 
17.11.2003, 01.03.2004 en 24.05.2004). 
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Volgende thema's werden o.a. behandeld : 
 
- de naamwijziging van Raad naar Parlement; 
- de regeringsmededelingen en de verkiezingen voor de gemeenschaps- en 
 gewestassemblees van 2004 (protocolakkoord); 
- de gedragscode inzake de controle op het internetgebruik en gebruik van e-mail; 
- toepassing op de parlementaire assemblees van de wet van 18.12.2002 tot wijziging 
 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 
- het plafond 2004 m.b.t. de cumulatie van ambten. 
 
 
3.1.1.4. COLLEGE VAN QUAESTOREN 
 
 
Samenstelling 
 
Overeenkomstig artikel 170 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 W. Cortois (VLD), voorzitter 
de heer J. Ansoms (CD&V) 
de heer J.-P. Henry (PS) 
de heer O. Maingain (MR) 
mevrouw M. De Meyer (sp.a-Spirit) 
 
 
Bevoegdheden 
 
De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door  artikel 171 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 171 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 ; 
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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 
 
Het College van quaestoren hield 2 vergaderingen tijdens de buitengewone zitting 2003 en 10 
vergaderingen tijdens de gewone zitting 2003-2004. 
 
 
Voorstellen en beslissingen 
 
Tijdens de betrokken zittingen heeft het College van quaestoren zich uitgesproken over talrijke 
dossiers die betrekking hebben op de volgende domeinen : 
- het financieel en sociaal statuut van de Kamerleden ; 
- overheidsopdrachten ; 
- gebouwen, verbouwings- en verfraaiingswerken, onderhoudswerken ; 
- informatica en burotica ; 
- organisatie van wervingsexamens ; 
- reproductie van etsen over het Paleis der Natie ; 
- parlementaire zendingen, bezoeken. 
 
 
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 2004 uitgeoefend door de h. R. Myttenaere. Zijn 
voorgangers waren de h. F. Graulich (van 1.1.1986 tot 31.12.2003), 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 Mevrouw E. De Prins. 
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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 2003-2004: 
 
Voorzitter : 
Dhr. W. Cortois Voorzitter van het College van quaestoren van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. 
 
Leden :  Voor de Kamer : 
Dhr. J. Ansoms  Quaestor; 
Dhr. J.-P. Henry  Quaestor; 
Dhr. Fr. Van Melkebeke  Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
Dhr. L. Portelange Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen; 
Dhr. Ph. Bonte Eerste directieraad van de dienst Gebouwen. 
 
 Voor de Senaat : 
Mevr. J. Leduc  Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr. J. Timmermans  Quaestor; 
Dhr. Fr. Janssens Directeur-generaal van de Quaestuur (tot februari 2004); 
Dhr. R. Roblain Directeur-generaal van de Quaestuur (vanaf maart 2004); 
Dhr. J. Anthoons  Adviseur van de Quaestuur (tot december 2003); 
Mevr. V. Laureys  Eerste directieraad van de Quaestuur (vanaf maart 2004); 
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  gewone zittingsperiode van 2003-2004 vier keer 
bijeengekomen, en wel op de volgende data : 8 oktober 2003, 26 november 2003, 2 
december 2003 en 10 juni 2004. 
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Belangrijkste beslissingen 
 
De belangrijkste beslissingen hadden betrekking op het inrichten van lokalen 
gemeenschappelijk aan de twee federale wetgevende assemblees : 
 
- aanpassingswerken om de gebouwen toegankelijker te maken voor minder mobiele 

personen; 
- vervanging van de askarelhoudende transformator (PCB) in de hoogspanningscabine 

van het Huis van de Parlementsleden; 
- aanbrengen van veiligheidshaken aan de ramen van het Huis van de Parlementsleden 

en van het Regentgebouw; 
- herstelling en versterking van het traliewerk aan het Regentgebouw; 
- aanpassing van de bliksemafleiders aan de reglementaire voorschriften; 
- vervanging van de vloerbekleding in vleugel 3 van het Huis van de Parlementsleden; 
- uitschrijven van een overheidsopdracht voor het schoonmaken van de ramen van het 

Huis van de Parlementsleden; 
- geluidsisolatie in een aantal lokalen. 
 
 
 
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 2003-2004 

 
Voorzitters : 
Dhr. H. De Croo  Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers; 
Dhr. A. De Decker  Voorzitter van de Senaat. 
 
Leden :  Voor de Kamer : 
Dhr. W. Cortois  Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr. F. Graulich  Secretaris-generaal (tot december 2003); 
Dhr. R. Myttenaere  Secretaris-generaal (vanaf januari 2004); 
Dhr. Fr. Van Melkebeke  Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
Dhr. L. Portelange Bestuursdirecteur van de dienst Gebouwen. 
 
 Voor de Senaat : 
Mevr. J. Leduc  Voorzitter van het College van quaestoren; 
Dhr. W. Henrard  Secretaris-generaal (tot april 2004); 
Dhr. L. Blondeel  Secretaris-generaal (vanaf mei 2004); 
Dhr. Fr. Janssens  Directeur-generaal van de Quaestuur (tot februari 2004); 
Dhr. R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur (vanaf maart 2004). 
 
De Generaal-majoor P. Segers, Militaire Commandant van het Paleis der Natie. 
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Vergaderingen en beslissingen 
 
De Commissie is in de zittingsperiode 2003-2004 niet bijeengekomen. De Commissie heeft 
een directiecomité voor de veiligheid opgericht dat de praktische problemen moet 
behandelen. Bovendien heeft ze de Commissie voor de parlementaire gebouwen belast met 
de uitvoering van de materiële beslissingen (verbetering van de veiligheidsvoorzieningen, 
invoering van een nieuw systeem van toegangsbadges, enz.). De Commissie zelf houdt zich 
enkel nog bezig met de belangrijkste vraagstukken en de hoofdopties op het vlak van de 
veiligheid, wat meteen verklaart waarom ze niet meer zo vaak bijeenkomt. 
 
Desalniettemin heeft de werkgroep (∗) die door de Commissie tijdens haar vergadering van 
23 februari 2003 werd opgericht gedurende de zittingsperiode een onderzoek gewijd aan de 
wijzigingen die aan het statuut van de veiligheidsagenten moeten worden aangebracht, heeft 
ze hun werk beoordeeld en het aantal agenten vastgelegd dat thans nodig is om de 
veiligheid te waarborgen. De Militaire Commandant van het Paleis der Natie heeft hierover 
een verslag overgemaakt aan de twee Voorzitters. Nadat de Voorzitters het verslag hebben 
goedgekeurd zal het op de volgende vergadering van de Commissie worden behandeld.  
 
In de loop van de laatste zittingsperiode is het niet nodig gebleken de Commissie bijeen te 
roepen. 
 
 
 

                                                

3.2.  WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
 
 
3.2.1.   BEGROTING VAN DE KAMER 
 
 
De begroting 2004 voor de Kamer van volksvertegenwoordigers ziet er als volgt uit : 
 
Lopende uitgaven :     101. 584.600 € 
Kapitaalsuitgaven :         6. 587.400 € 
Totaal :      108. 172.000 € (+ 7,91 % in vergelijking met 2003). 
 
De verhoging is o.a. te wijten aan de verhoging van het vakantiegeld van de leden, de 
belangrijke provisie voor de uittredingsvergoedingen van de uittredende leden (2003 was 
een verkiezingsjaar) en aan de stijging van de personeelskosten. 
 
De begroting 2004 wordt gefinancierd: 
 
- door de dotatie ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van de Staat 

(98.000.000 EUR). Deze dotatie bedraagt minder dan 0.5 % van de totale 
uitgavenbegroting van de Federale staat voor 2003. 

- door het interne reservefonds (8.195.000 €). 
- door het verkoop van stukken en publicaties en door interesten (1.977.000 €). 
 
Men merkt zonder verrast zijn op dat de voornaamste posten van de begroting nog steeds 
dezelfde zijn, namelijk de littera’s «A. Leden» (30 % van het totaal van de uitgaven), «B. 

 
∗  Deze werkgroep  is samengesteld uit de leden van het beperkt directiecomité voor de veiligheid (Militair Commandant en de 
leidende ambtenaren van  Kamer en Senaat die bevoegd zijn voor de gebouwen), een vertegenwoordiger van de personeelsdienst 
van de Senaat (waaronder de veiligheidsagenten administratief ressorteren) en de ploegchefs van de veiligheidsagenten. 
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Personeel» (33,6 %)  en «R. Politieke fracties (toelagen  en administratieve/universitaire 
medewerkers)» (22 %). In het algemeen gesproken vormen de lopende uitgaven het 
grootste deel van de uitgaven, hetzij 94 % van het totaal. 
 
De begroting 2004 voor de Belgische leden van het Europees parlement stijgt tot 5.000.000 
EUR (+ 15,55 % in vergelijking met 2003). De forse stijging is te wijten aan de provisie voor 
de uittredingsvergoedingen (2004 is een verkiezingsjaar voor het Europees Parlement). 
Deze begroting wordt integraal gefinancierd door de dotatie ingeschreven op de algemene 
uitgavenbegroting van de Staat. 
 
Tenslotte bedraagt de begroting 2004 voor de dotatie aan de politieke partijen 8.300.000 € (+ 
1,22 % in vergelijking met 2001). Ook hier wordt de financiering verzekerd door de dotatie 
ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van de Staat. 
 
De bovengenoemde begrotingen werden besproken en goedgekeurd door het College van 
quaestoren (16.10.2003), de Commissie voor de comptabiliteit (11.12.2003) en de plenaire 
vergadering van de Kamer (18.12.2003). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk (51)0553/001, dat eigenlijk 
het verslag is namens de Commissie voor de comptabiliteit van de Kamer en dat o.a. 
betrekking heeft op de begroting voor het jaar 2004 van de Kamer. Dat verslag bevat de 
volledige tabel van deze begroting. 
 
 
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 mei 2004). 
 
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

- Secretariaat-generaal 3 1 3 - 1 - 8

- Wetgevende diensten 45 12 19 - 20 2 98

- Vertaaldiensten 37 1 8 - - - 46

- Quaestuurdiensten 26 34 14 45 22 194 335

- Bibliotheek van het Parlement 11 10 8 4 16 2 51

- Public Relations en Internationale 
Betrekkingen 7 5 6 - 6 - 24

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15
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- Niet permanente diensten (Tolken, 

Integraal Verslag, Beknopt Verslag) 29 31 - - - - 60

Totaal 163 102 59 49 66 198 637
 

 
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 : 

 
- de secretarissen van de politieke fracties (één per erkende fractie) ; 
- de universitaire medewerkers (1,05 per lid van de fractie) ; 
- de secretarissen van de fractievoorzitters, de ondervoorzitters en de quaestoren en de 

voorzitters van de vaste commissies (één per functie) ; 
- de medewerkers van de Kamervoorzitter ; 
-  de administratieve medewerkers van de Kamerleden (één per lid). 
 
Telkens kan één voltijdse of twee deeltijdse medewerkers worden aangesteld. 
 
 
 
3.2.3. DIENSTEN VAN DE KAMER 
 
 
3.2.3.1. WETGEVENDE DIENSTEN 
 
 
Deze diensten nemen het secretariaat van de Assemblee waar en ressorteren onder de 
Adjunct-Griffier (Directeur-generaal). 
 
3.2.3.1.1.  SECRETARIAAT-GENERAAL 
 
-  voorbereiding en behandeling van de dossiers van de Conferentie van Voorzitters en van 

het Bureau ; 
-  beheer van de verzoeken om advies van de Raad van State ; 
-  beheer van de overgezonden dossiers van het Arbitragehof ; 
- administratieve voorbereiding van de benoemingen door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers (Rekenhof, Raad van State, Arbitragehof, Vaste Comités van 
Toezicht op de Politie- en Inlichtingendiensten, ombudsmannen, …) ; 

-  bijhouden en beheer van de dossiers van de Griffier en van de Adjunct-Griffier ; 
-  bijhouden van het register van de binnengekomen en uitgegane algemene briefwisseling. 
 
3.2.3.1.2.  WETGEVEND SECRETARIAAT 
 
- bijeenroeping en voorbereiding van de plenaire vergaderingen ; 
- voorbereiden, drukken en verdelen van de parlementaire stukken ; 
- interpellaties ; 
- parlementaire vragen ; 
- publicatie van het Bulletin van Vragen en Antwoorden ; 
-  wetgevend bestand ; 
-  bestand van onafgedane zaken ; 
-  bestand en bewaren van de krachtens een wet bij het Bureau van de Kamer ingediende 

documenten en verslagen ; 
-  verzending. 
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3.2.3.1.3.   DIENST COMMISSIES 
 
- planning van de commissiewerkzaamheden ; 
- agenda’s en bijeenroepingen voorbereiden ; 
- correspondentie inzake de werkzaamheden van de commissie ; 
- organisatie van hoorzittingen ; 
- contacten met de kabinetten ; 
- voorbereidend onderzoek van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen ; 
- samenstellen van het dossier van de commissievoorzitter ; 
- de commissievoorzitter bijstaan tijdens de vergadering (aanwezigheden, toepassing van 

het reglement, stemmingen) ; 
- redactie van de ontwerpverslagen van de commissievergaderingen ; 
- samenstellen van de aangenomen teksten ; 
- aanbrengen van wetgevingstechnische verbeteringen ; 
- publicatie van de verslagen en van de aangenomen teksten. 
 
3.2.3.1.4.   JURIDISCHE DIENST  
 
De juridische dienst, die in 1999 binnen de wetgevende diensten werd opgericht, bestaat uit 
6 juristen, een taalkundige, een secretaresse en een documentalist. Zijn twee belangrijkste 
taken zijn : 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 (hoofdzakelijk op het gebied van het parlementair recht) 
teneinde het parlementaire werk te ondersteunen, en anderzijds toezien op de verbetering 
van de wetgevingstechnische kwaliteit van de in commissie of in de plenaire vergadering 
aangenomen teksten, in het kader van de procedure overeenkomstig artikel 18, nr. 4, a)bis 
van het Reglement van de Kamer (in samenwerking met de dienst Commissies en het 
Wetgevend Secretariaat). 
 
In het kader van deze twee hoofdopdrachten heeft de dienst tijdens de  buitengewone zitting 
2003 en de gewone zitting 2003-2004 bijna 450 nota’s opgesteld. 
 
Daarnaast heeft de dienst meer specifieke opdrachten zoals:  
 
- het bestendig analyseren van de arresten van het Arbitragehof (wekelijkse nota’s ter 

attentie van de Conferentie van voorzitters die tevens op de website geraadpleegd 
kunnen worden, enz.);  

- de follow-up van het Reglement van de Kamer: precedenten, interpretatie, formulering 
van voorstellen tot wijziging op verzoek van de organen van de Kamer, secretariaat 
van de bijzondere commissie voor het Reglement en de herziening van de 
parlementaire werkzaamheden, coördinatie van het Reglement;  

- de follow-up 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 follow-up van precedenten op het vlak van de parlementaire procedure en de 
bevoegdheden van de Kamer;  

- het secretariaat van de parlementaire overlegcommissie en advies over de respectieve 
bevoegdheden van Kamer en Senaat;  

- de publicatie van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende brochures 
over thema’s i.v.m. het parlementair recht; 

- het beantwoorden van vragenlijsten van internationale instellingen en buitenlandse 
parlementen; het ontvangen van buitenlandse juristen (in samenwerking met de dienst 
PRI). 
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3.2.3.1.5.   DIENST DOCUMENTATIE EN ARCHIEF 
 
Documentatie   
- opzoekingen inzake het grondwettelijk en administratief recht ; 
- opzoekings- en documentatiewerk met betrekking tot de nationale wetgeving ; 
- biografie van de leden ; 
- jaarverslag. 
 
Tabellen  (methodische inventaris)  
- opmaken en publiceren van de tabellen van de Handelingen, van de tabellen van 

schriftelijke vragen en antwoorden, van de tabel van de parlementaire stukken ; 
-  bestand van de wetgevende activiteiten. 
 
 
Archief   
 
- Opdracht 

Sedert de omvorming van de vroegere dienst « Studie en Documentatie » naar 
« Documentatie en Archief » (bekrachtigd door het Bureau van de Kamer op 25 oktober 
2000) is de kernopdracht van de dienst, naast documentaire taken ook gelegen in 
archiveringswerk. De archiefafdeling legt zich intensief toe op de efficiënte bewaring en 
het zorgvuldig beheer van het archiefpatrimonium van de Kamer. 
 

- Werkgroep 

Onder het voorzitterschap van de Griffier vergadert de Werkgroep « Archief », het 
overlegforum voor archiefaangelegenheden in de Kamer, om de 
archiefbewerkingprojecten vast te leggen en op te volgen. 
  

- Archiefhuisvesting 

Om de precieze noden vast te stellen op dit vlak besliste de Kamer een studie ter zake te 
laten uitvoeren. Concreet werd dit jaar een overheidsopdracht voorbereid en gelanceerd 
om te komen tot een rationalisatie van de archief- en bibliotheekbewaarplaatsen in Kamer 
en Senaat1. 
 

- Archiefbewerking 

Centraal in de archiefwerking staat, naast de dagdagelijkse conserveringsactiviteiten en 
de materiële archiefzorg, de geleidelijke inhoudelijke bewerking van de archiefbestanden 
van de Kamer : 
-  Vooreerst is een globaal overzicht opgesteld, van de belangrijkste archiefcollecties van 

de Kamer, verspreid over diverse locaties binnen en buiten de Kamer (nl. Algemeen 
Rijksarchief). 

-  Verder is al de biografische informatie met betrekking tot de huidige en de gewezen 
Kamerleden op systhematische wijze samengebracht. Naast het vervolledigen van de 
biografische databank, met de gegevens uit het verleden vanaf 1831, zijn de ongeveer 
3000 dossiers op uniforme wijze bewerkt : in conserverende mappen geplaatst en via 
hun alfabetische ordening toegankelijk gesteld. 
Ook van de opvolgende leden zijn de gegevens gecentraliseerd en geklasseerd. 

-  Inspanningen zijn gedaan om te komen tot een betere organisatie van de instroom van 
de documenten in het Archief en een meer systematische behandeling en ordening 

 
1  Gepubliceerd in : Belgisch Staatsblad – Bulletin der Aanbestedingen, 11 juni 2004, nr 8172,  
 p. 6445 – 6447 
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ervan, telkens in overleg met de archiefvormende diensten. Concrete 
overdrachtregelingen zijn getroffen met de Commissiedienst en met het Wetgevend 
Secretariaat. 

-  Naast het papieren archief is ook aandacht besteed aan informatie op andere dragers 
en aan elektronische archivering. Het in het Archief aanwezige audiovisueel materiaal 
(foto’s, geluids- en beeldbanden) werd in nieuwe kasten geordend. 

 
- Dienstverlening 

Bij diverse gelegenheden in de Kamer wordt een beroep gedaan op de Archiefdienst en 
sedert de publicatie van het boek « Geschiedenis van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers» in 2003 kan het Archief rekenen op steeds meer externe 
belangstelling. 
 
Daarnaast verzekert het Archief – zoals in het verleden – de interne dienstverlening in 
verband met de Commissievergaderingen (de voorbereiding van de Commissiedossiers) 
en de service in verband met de parlementaire bescheiden (gedrukte Kamerdocumenten). 

 
3.2.3.1.6.   VERTAALDIENST VAN DE PARLEMENTAIRE STUKKEN  
 
- de dienst vertaalt de volgende documenten : wetsvoorstellen en voorstellen van 

resolutie, amendementen, commissieverslagen, nota’s van de juridische dienst, 
toespraken, de opschriften van interpellatieverzoeken, verslagen van de 
adviescomités en van de hoorzittingen die in de commissies werden georganiseerd, 
alsook bepaalde brieven; 

 
- de dienst zorgt voor het beheer van pdf-indexen, die circa 62 000 bestanden met in 

het totaal 1 116 000 bladzijden bevatten. Momenteel werkt de dienst informatica aan 
een procedure die het mogelijk moet maken de kamerdocumenten ter beschikking te 
stellen naarmate ze op de website van de Kamer worden geplaatst. Voorts zijn er 
contacten met de taaldienst van de Senaat, teneinde tot samenwerking te komen 
inzake het beheer van de pdf-indexen; 

 
- in samenwerking met de dienst vertaling van de beknopte verslagen beheert de 

dienst de Multiterm-terminologiebank. Het corpus daarvan bevat circa 14 000 
Nederlandse en 11 000 Franse lemmata. Via Multiterm is ook de raadpleging 
mogelijk van negen terminologiebanken die door derden ter beschikking worden 
gesteld; 

 
- sinds 15 oktober 2003 loopt in de dienst een telewerkproefproject. De resultaten zijn 

tot dusver zeer positief, al zij erop gewezen dat momenteel slechts een zeer kleine 
fractie van het personeel (één vertaler per afdeling en per week) bij het proefproject 
betrokken is. Het is dan ook nog veel te vroeg om conclusies te trekken. 

 
3.2.3.1.7.   DIENST VERTALING VAN BEKNOPTE VERSLAGEN, PARLEMENTAIRE  
    VRAGEN EN SIMULTAANVERTALING IN COMMISSIE 
 
 
De vertalers van de dienst vertalen allen minstens naar hun moedertaal en de andere 
landstaal, en dit zowel voor de schriftelijke vertaling als de simultaanvertaling. De dienst 
onderscheidt zich door het feit dat hij de kenmerken van de permanente en niet-permanente 
diensten in zich verenigt. Zo is er steeds een permanente aanwezigheid van vertalers 
alhoewel het merendeel onder hen vele uren na 18 uur presteert. 
 
De dienst staat in voor: 
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-  de vertaling van de beknopte verslagen (zo spoedig mogelijk, met andere woorden enkele 
uren na het einde van de vergadering of uiterlijk de volgende ochtend). De dienst staat 
ook in voor de coördinatie van de beknopte verslagen, wat onder meer de assemblage, 
de cute, pdf, het doorzenden naar de drukkerij, het plaatsen op internet, enz. inhoudt. De 
dienst brengt ook de eventuele correcties aan die hem worden toegestuurd en voert een 
laatste kwaliteitscontrole uit vóór de integratie van het BVCRA en het IV in één enkel 
document. Ondanks het grote aantal vergaderingen (soms 8) dat op een dag gehouden 
wordt verschijnen de BV’s gemiddeld 5.59 uur na het einde van een vergadering. Voor 
2003-2004 (buitengewone en gewone zitting samen) bedroeg het totaal aantal 
gepubliceerde bladzijden van het beknopt verslag 7.228 voor 82 plenumvergaderingen en 
337 commissievergaderingen die in totaal 778 uur hebben geduurd1; 

-  de vertaling van de schriftelijke vragen die gepubliceerd worden in het Bulletin van Vragen 
en Antwoorden (515 vragen tijdens de buitengewone zitting 2003 en 1.795 gedurende de 
gewone zitting 2003-2004); 

-  de vertaling van de administratieve nota’s van de diensten, verslagen van de instanties 
van de Kamer en van werkgroepen allerhande, van zendingen naar het buitenland, van 
de Parlementaire Mededelingen, van het Magazine van de Kamer, enz. (in totaal ruim 
1.950 bladzijden); 

-  de redactie, de vertaling en de invoering in Parolis - de gegevensbank van de Kamer – 
van de titels van de mondelinge vragen die in de plenum- en de commissievergaderingen 
worden gesteld (520 titels van mondelinge vragen in de plenumvergaderingen en 3.684 
titels van mondelinge vragen in commissievergaderingen in 2003-2004, buitengewone en 
gewone zitting samen). 

 
Daarnaast staat  de dienst de tolkendienst bij met de simultaanvertaling in commissies. Zo 
neemt hij deel aan gemiddeld 6 vergaderingen per week en verzekert hij een permanente 
aanwezigheid van tolken. Vaak wordt op de dienst een beroep gedaan in ongewone situaties 
(bijvoorbeeld persconferenties van formateurs of informateurs) of voor onvoorziene 
vergaderingen. 
 
Samen met de dienst vertaling van de parlementaire stukken zorgt de dienst voor het beheer 
en de ontwikkeling van de terminologische databank Multiterm. 
 
Tot slot heeft de dienst tijdens voormelde periode belangrijke inspanningen geleverd op het 
stuk van de begeleiding en de vorming van nieuwe medewerkers (de jongste twee jaar zijn 
niet minder dan zes nieuwe medewerkers in dienst getreden). 
 
3.2.3.1.8.   NIET-PERMANENTE DIENSTEN 
 
    -  DIENST BEKNOPT VERSLAG 
 
Het aantal vergaderingen tijdens de buitengewone zitting van 2003 (juni-oktober) was niet 
erg groot (slechts 15). Dat komt meer bepaald doordat het zomerreces ook in die periode 
viel. Gelet op het aantal vergaderingen tijdens de gewone zitting 2003-2004 blijkt evenwel 
dat de werklast voor de niet-permanente diensten is blijven toenemen: een gemiddelde van 
veertig vergaderingen per kwartaal (36 voor het laatste kwartaal van 2003, 45 voor het 
eerste kwartaal van 2004), uiteraard te vermenigvuldigen met het  - zeer hoge -  aantal 
gelijktijdige vergaderingen. De toename van het aantal vergaderingen wordt onder meer 
verklaard door de stijging van het aantal mondelinge vragen in commissie (zie hoofdstuk I, 
blz. x).  

 
1 Op basis van de gegevens tot 21 juli 2004. 
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    -  DIENST VAN HET INTEGRAAL VERSLAG 
 
De dienst Integraal Verslag (IV) 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.  
Deze verslagen worden in een voorlopige, niet door de sprekers geverifieerde versie vaak al 
een uur na de vergadering op het internet geplaatst en in gedrukte vorm - op wit papier met 
groene kaft - rondgedeeld.  
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. Tijdens de verslagperiode was geen enkele 
onderzoekscommissie actief. 
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 mei 2002 op het internet 
beschikbaar, die van alle interpellaties en mondelinge vragen in de openbare 
commissievergaderingen sinds oktober 2002.  
Sinds oktober 2002 is ook een rechtstreekse video-uitzending van de plenumvergaderingen 
op het internet beschikbaar: in de oorspronkelijke taalgemengde versie, volledig in het 
Nederlands of volledig in het Frans. De begeleidende commentaar – de naam van de 
spreker en van de fractie waartoe hij behoort, het agendapunt dat in behandeling is – wordt 
geleverd door de dienst Integraal Verslag. 
Ook de informatie op de twee plasmaschermen in de plenumzaal ten behoeve van de 
Kamerleden en van de bezoekers in de tribunes wordt door de dienst Integraal Verslag 
verzorgd. 
 
In de loop van de verslagperiode werd de technische haalbaarheid getest van een nieuw 
soort verslag, het synoptisch verslag, dat zich tot de essentie van de toespraken beperkt en 
zich voornamelijk op de media- en de internetmarkt richt. Praktische conclusies werden nog 
niet getrokken. Ook werd eind 2003 de administratieve procedure opgestart om de volledige 
technische installatie voor de video- en geluidsopname te vernieuwen. Verwacht wordt dat 
de nieuwe installatie in het voorjaar van 2005 in gebruik zal kunnen genomen worden 
 
Vanaf de officiële opening van het nieuwe zittingsjaar op 14 oktober 2003 tot de aanvang 
van het zomerreces van de Kamer op 16 juli 2004 stelde de dienst het verslag op van 254 
vergaderingen. Daarvan waren er 67 plenumvergaderingen, met een totale duur van 219,5 
uur, en 314 commissievergaderingen, met een gezamenlijke duur van bijna 482 uur. Alles 
samen werden 8.154 bladzijden verslag gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen.  
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’s Morgens waren er 92 openbare commissievergaderingen met interpellaties en vragen, ‘s 
namiddags echter niet minder dan 221. Slechts 1 ging ’s avonds door. Het aantal van 
dergelijke vergaderingen, zowel als het aantal interpellaties en vragen die er behandeld 
worden, blijft over de jaren een constante stijging heen vertonen.  
 
De plenumvergadering heeft een uitgesproken voorkeur voor namiddagvergaderingen: 
slechts 6 van de 68 vergaderingen stonden in de voormiddag geagendeerd, 47 waren 
namiddagvergaderingen en 15 waren avond- of nachtvergaderingen die pas na 18 uur van 
start gingen. 
 
Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging van 10.10.2003 tot 
15.07.2004 : 
 
TOTAAL AANTAL DAGEN VERGADERING MET VERSLAG 134    

AANTAL VERGADERINGEN Commissies Plenum Totaal  

t

aantal ochtendvergaderingen met verslag  92 6 98  
aantal namiddagvergaderingen met verslag  222 48 270  
aantal avondvergaderingen met verslag  1 15 16  

otaal aantal vergaderingen 315 69 384  

DUUR VERGADERINGEN     
totaal aantal uren vergadering met verslag 482:19 220:04 702:24  

ge
la

verhouding plenum - commissies 68,7% 31,3% 100,0%  
middelde duur van een vergadering 01:31 03:11   

ngste vergadering 05:23 06:15   
maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 18:41    
maximum aantal uren vergadering met verslag per week 47:52  Nl Fr 
gemiddelde aantal uren vergadering met verslag per dag 05:14 waarvan 03:19 01:54 

TAALVERHOUDING     
N
Fr

  
N
Fr
  

Aantal 3.387 
g
h
g
g

g

ederlands in tijd 305:36 140:35 446:12  
ans in tijd 176:42 79:29 256:12  

   
ederlands in% 63,4% 63,9% 63,5%  
ans in % 36,6% 36,1% 36,5%  

   

interpellaties en mondelinge vragen in openbare  
commissievergadering     

   
emiddeld per vergaderdag 28    
oogste aantal per vergaderdag 113    
emiddeld per vergadering 11    
emiddelde duur van de vragen en interpellaties 0:08    

     
VERHOUDING Integraal - Beknopt Verslag IV BV   

emiddelde publicatietermijn ochtendvergadering  2:12 5:57  
g

 
emiddelde publicatietermijn namiddagvergadering  3:39 3:21  

g
g
t

 
verhouding volume IV-BV   % IV gewogen % 

emiddeld aantal bladzijden plenum, zonder bijlage 45 16 36% 31% 
emiddelde aantal bladzijden commissies 17 7 43% 42% 
otaal aantal gedrukte bladzijden 8.199 6.595 40%   

volume plenum 2.722 975 36% 31% 
volume commissies 4.717 2.033 43% 41% 
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    -  TOLKENDIENST 
 
- Simultane vertaling van de debatten in plenaire vergadering en in commissie. 
 
3.2.3.2.  DIENST PUBLIC RELATIONS EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
   -  INTERNATIONALE EN EUROPESE ZAKEN 
Studie van de internationale problemen en secretariaat van het Adviescomité voor de 
Europese aangelegenheden. 
 
   -  PROTOCOL 
Voorbereiding van parlementaire zendingen ; onthaal van buitenlandse personaliteiten en 
afvaardigingen ; ceremonieel en officiële recepties. 
 
   -  PUBLIC RELATIONS 
-  betrekkingen met de pers ; 
-  bezoekersbeleid en andere acties naar het publiek toe (openhuis, jeugdparlement, …) ; 
-  algemene informatie ten behoeve van het publiek (brochures, infosteekkaarten, …) ; 
-  productie van het wekelijks infobulletin « Parlementaire mededelingen ». 
 
3.2.3.3   QUAESTUURDIENSTEN  
 
De Quaestuurdiensten staan het College van Quaestoren bij in de uitoefening van zijn 
opdracht zoals het in het Reglement van de Kamer beschreven staat. Die diensten 
ressorteren onder de Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten die het secretariaat van 
het College van Quaestoren waarneemt. 
 
3.2.3.3.1.   ALGEMENE DIRECTIE 
 
-  staat de directeur-generaal van de Quaestuurdiensten bij in de uitvoering van zijn taken ; 
-  voorbereiding van de dossiers van het College van Quaestoren ; 
- opvolging van de beslissingen van het College van Quaestoren ; 
- beheer van het archief van het College van Quaestoren ; 
- briefwisseling met de leden, met derden ; 
- behandeling van bijzondere dossiers op het vlak van personeelsbeheer, statuut van de 

leden, informatica, gebouwen, veiligheid, begroting, e.d. ; 
- coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende quaestuurdiensten. 
 
3.2.3.3.2.   DIENST PERSONEEL EN SOCIALE ZAKEN 
 
-  beheer van het personeel van de diensten van de Kamer; 
- beheer van het personeel met een bijzonder statuut (tijdelijk personeel, losse 

medewerkers, medewerkers van de politieke fracties) ; 
- sociale dienst van het personeel ; 
- beheer van de verzekeringen (leden en personeelsleden) ; 
- administratief beheer van de taallessen, van de sportactiviteiten en van de medische 

dienst. 
 
3.2.3.3.3.   DIENST ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN HUISBESTUUR 
 
Sedert enkele jaren probeert de Kamer van volksvertegenwoordigers het verzenden van 
haar publicaties te rationaliseren. 
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Daar waar vroeger alle kamerleden sowieso alle publicaties kregen kunnen zij thans kiezen 
volgens welbepaalde thema's welke publicaties zij wensen te ontvangen (printing on 
demand, of P.O.D.). 
 
Op 27/03/2003 en op 16/12/2003 besliste het College van quaestoren om de kamerleden de 
mogelijkheid te bieden om te opteren voor elektronische toezending van de publicaties i.p.v. 
toezending op papier. 
 
Wat de parlementaire stukken betreft, opteerden aldus 117 kamerleden voor elektronische 
toezending terwijl wat de andere publicaties betreft (het Integraal Verslag, het BV/CRA, het 
bulletin van Vragen & Antwoorden, de parlementaire mededelingen, de dagorders, …), 69 
kamerleden voor elektronische toezending van 1 of meer ervan opteren. 
Het initiatief mag aldus als geslaagd worden beschouwd. 
 
Aansluitend bij het P.O.D.-systeem startte de Kamer van volksvertegenwoordigers in 1998 
met het Digidoc-project.  Dit project had tot doel alle parlementaire stukken te digitaliseren.  
Beide projecten (P.O.D. + Digidoc) droegen bij tot de uitreiking op 24/02/2000 aan de Kamer 
van volksvertegenwoordigers van de P.O.D.-award van de grafische sector. 
Het Digidoc-project is thans in zijn finale fase en zal eind 2004 afgerond zijn. 
 
Een laatste nieuwigheid is tenslotte het feit dat de Kamer van volksvertegenwoordigers in 
2003 resoluut gekozen heeft voor de verkoop van allerlei gadgets. 
Naast de traditionele voorwerpen in kristal Val Saint-Lambert werden een aantal reproducties 
van historische gravures gerealiseerd en ter beschikking gesteld. 
Tevens zullen in de loop van 2004 een aantal gadgets worden aangekocht met het oog op 
verkoop (met het logo van de Kamer erop) (een stijlvolle pen, een naamkaartjeshouder, een 
GSM-houder, een aktetas, enz.). 
 
3.2.3.3.4.   DIENST GEBOUWEN 
 
- gebouwen en lokalen ; 
- onderhoud ; 
- meubilair en kantoormachines ; 
- telefonie ; 
- veiligheid. 
 
3.2.3.3.5.   DIENST INFORMATICA EN BUROTICA 
 
 
De inspanningen van de dienst Informatica in 2003-2004 hadden betrekking op: 
 
- het verbeteren van de bestaande netwerken- en serversinfrastructuur, waardoor het 

aantal voorzieningen voor de leden en het personeel van de diensten kon worden 
uitgebreid ; 

 
- het voorbereiden en uitschrijven van een openbare aanbesteding voor een 

multimediapublicatie van de debatten (video, geluid, teksten,…) die verder reikt dan 
een loutere publicatie van de verslagen ; 

 
- het voorbereiden en bekendmaken van bestekken met het oog op de vervanging van 

de centrale computer en zijn ontwikkelingsomgeving (mainframe), de gedeeltelijke 
migratie van het Parolis-systeem en het opnieuw ontwikkelen van de subsystemen 
waarvan de analyse is afgerond ; 
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- de analyse van de behoeften op het stuk van de raadpleging van de gegevens met het 

oog op de vervanging van het instrument voor het opzoeken van documenten. 
 
In de hiernavolgende punten vindt u meer gedetailleerde informatie ter zake. 
 

- Het netwerk 
 
Er werden technische aanpassingen aan het netwerk aangebracht die het mogelijk (zullen) 
maken : 
-  de betrouwbaarheid ervan te vergroten. Er werd een anti-spam/virusprogramma 

(hardware + software) aangekocht en geïnstalleerd ; 
-  in te spelen op de toegenomen vraag om aansluitingen ; 
- werk te maken van de beveiligde toegang tot de V-LAN van de fracties vanaf iedere 

plaats waar de gemachtigde persoon over een internetaansluiting beschikt; uiterlijk 
eind 2004 zou een en ander operationeel moeten zijn 

-  gebruik te maken van de IP-basistelefonie. Het is mogelijk om te komen tot een 
integratie met het telefoonnet van de Kamer, maar dat vereist belangrijke 
aanpassingen aan – of zelfs een vernieuwing van– alle telefooncentrales of een 
gedeelte ervan ; 

- een systeem in te voeren van thuiswerk wanneer aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan, onder meer met betrekking tot de bescherming tegen virussen.; 

 
Het draadloos netwerk is sinds september 2003 operationeel in de meeste commissiezalen 
en in de koffiekamer. Dat netwerk met beveiligde toegang biedt toegang tot het internet. Tot 
dusver hebben een vijftigtal leden die daarom hebben gevraagd een kaart voor hun 
draagbare PC in bruikleen gekregen waarmee hen die toegang wordt geboden. De dienst 
Informatica staat in voor de noodzakelijke configuratie van de PC's. 
 

- Internet en e-mail 
 
Er werd voor een snellere toegang tot internet gezorgd door een verhoging van de 
breedbandcapaciteit van 2Mb/s tot 5M/s. 
Wat de beschikbaarheid van de informatie betreft, heeft het parlementaire publiek na 
onderhandelingen met de uitgevers toegang gekregen tot het persoverzicht en "de pers 
vandaag", en wordt het project "Kruispuntbank van de wetgeving", dat de Kamer, de Senaat, 
de Raad van State, het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de FOD Justitie groepeert, 
momenteel getest in het kader van de eerste fase (één enkele toegang). 
 
Sinds oktober 2003, is de verzending via de post voor de leden die daartoe de wens hebben 
geuit, vervangen door een elektronische verzending van de hyperlinks die toegang geven tot 
de elektronische versie van de tekst op papier. 
Op het ogenblik van de afdruk vindt de verzending plaats naar de eigen mailbox waarover 
iedere volksvertegenwoordiger op een server van de Kamer beschikt. Voorts en naar 
aanleiding van de uitgevoerde tests zal aan het College van quaestoren een voorstel worden 
voorgelegd teneinde de leden in staat te stellen de teksten van hun vragen en voorstellen op 
een met behulp van de nieuwe elektronische identiteitskaart beveiligde en gecertificeerde 
manier te verzenden. 
 
 

- Computerapparatuur, onderhoud en burotica 
 
De opslagcapaciteit werd verhoogd dank zij de aankoop van een mini-SAN (opslagnetwerk) 
waarvan de initiële capaciteit van 1 TB zonder herschikking kan worden vergroot tot 
ongeveer 8 TB, afhankelijk van de behoeften. Een eerste aanpassing zal eind 2004 
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plaatsvinden. 
 
Het buroticamateriaal (PC en individuele printers) wordt verder geleidelijk vervangen, 
afhankelijk van de technische en/of fysieke levensduur ervan. 
 
De inhoudelijke activiteiten van de help-desk brengen tevens heel wat werk met zich  en de 
support ten behoeve van de volksvertegenwoordigers in de lokalen van de Kamer werd 
uitgebreid teneinde in te spelen op de moeilijkheden in verband met het draadloos netwerk 
en de elektronische verspreiding. 
 
Diverse apparatuur werd of zal worden aangeschaft, bijvoorbeeld een programma voor het 
branden op grote schaal van CD's en DVD's en nieuwe printers voor direct mail. 
 
 

- Website 
 
Na de volledige herwerking van de site, die in 2003 werd voltooid, werkt de dienst 
momenteel aan de ontwikkeling van applicaties en instrumenten die, als ze eenmaal klaar 
zullen zijn, het mogelijk zullen maken een intranet tot stand te brengen. De idee van een 
extranet maakt langzaam aan opgang, maar er zal moeten worden gewacht tot na de 
migratie van Parolis (eind 2005) alvorens op dat vlak enige betekenisvolle vooruitgang kan 
worden geboekt. 
 
Het project met betrekking tot de multimediapublicatie van de debatten zal 
verbeteringen/nieuwigheden op het niveau van de opzoekingen met zich brengen. 
 
 

Supporttoepassingen 
 
 

- De Wetgevende Diensten 
 
Zoals hierboven al vermeld, werd een aanvang gemaakt met de migratie en herwerking van 
Parolis, zowel wat de hardware als wat de software betreft. De migratie moet eind 2005 rond 
zijn, de herwerking van de toepassingen, waarbij alle diensten van de Kamer betrokken zijn, 
zal verscheidene jaren in beslag nemen. 
 
In afwachting van de realisatie van het project voor de multimediapublicatie van de debatten, 
werd gekozen voor een voorlopige DRS-Arbor-oplossing voor digitalizering van het geluid 
van de debatten teneinde de mankementen van het Digivoxmateriaal, die te wijten zijn aan 
het verouderde materiaal enerzijds en het toegenomen aantal gebruikers anderzijds, te 
verhelpen. 
 

- De Bibliotheek 
 
Het Digidoc-project, dat een project van lange adem is en door de Bibliotheek met de hulp 
van de dienst Informatica en de dienst Algemene Zaken wordt beheerd, vordert goed: het 
scannen van de documenten loopt ten einde; de methodologie voor de terbeschikkingstelling 
en de opzoekingen werd uitgewerkt en de uitvoering zal in de loop van de zitting 2004-2005 
aanvangen. 
Het project voor de terbeschikkingstelling van de elektronische publicaties op CD-Rom/DVD 
bevindt zich in de installatiefase; momenteel moeten echter nog technische moeilijkheden 
worden opgelost. 
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- De Quaestuurdiensten 

 
De toepassingen Boekhouding en Personeelsbeheer/betaling van de lonen functioneren tot 
tevredenheid van de gebruikers en geleidelijk worden nieuwe subsystemen toegevoegd. 
 
Binnenkort zal een nieuwe toepassing Who's who het licht zien, ze zal een hele verbetering 
blijken in vergelijking met de papieren versie van de telefoonlijst die nog altijd via de toepassing 
zal kunnen worden afgedrukt en waarvan het aantal exemplaren mettertijd zal verminderen. 
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de toepassingen voor de adressering van 
de verzendingsdiensten griffie en drukkerij te herzien. 
 
De beeldschermen aan de ingangen – momenteel TV-schermen – zullen door PC-schermen 
worden vervangen; het nieuwe systeem zal de gegevens die beschikbaar zijn in de 
databanken ophalen en zal een evolutie mogelijk maken. 
Dat project loopt in samenwerking met de dienst Gebouwen. 
 

- Organisatie van de dienst 
 
De diverse punten die hierboven worden uiteengezet omvatten enkel maar de elementen die 
zichtbaar zijn voor de gebruikers: daarnaast zijn er ook een aantal taken voor het beheer van 
de systemen en administratieve taken die eveneens door de personeelsleden van de dienst 
worden verricht en heel wat tijd in beslag nemen. Er hebben ook mensen de dienst verlaten; 
in de loop van de zitting zouden alle posten in de personeelsformatie geleidelijk ingevuld 
moeten geraken. Voorts zullen de evolutie van de computersystemen en de invoering van 
nieuwe systemen tot een herijking van de taken leiden. 
 
3.2.3.4.  DIENST BOEKHOUDING 
 
- begrotingscontrole ; 
- bijhouden van de boeken ; 
- berekening van de vaste uitgaven ; 
- beheer van de Pensioenkas van de Kamerleden. 
 
3.2.3.5. BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT  
 
 

INLEIDING 
 
De Bibliotheek van het federale Parlement is gemeenschappelijk voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Administratief behoort zij tot de diensten van de 
Kamer. Zij is een documentatiedienst die ter beschikking staat van de leden en hun 
medewerkers alsook van de politieke fracties en de personeelsleden van de federale 
assemblees. 
 
Alle diensten van de Bibliotheek van het federale Parlement zijn 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. 
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ALGEMEENHEDEN 
 
 
 
Kader van de bibliotheek 
 
Het kader van de Bibliotheek omvat 48 voltijdse functies (10 ambtenaren, 10 
documentalisten, 8 secretaressen, 4 operatoren, 14 klerken en 2 aangestelden voor de 
conservering). 
In het raam van de speciale projecten zijn 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. 
Het kader van de Bibliotheek is volledig ingevuld met de indiensttreding op 4 november 2003 
van een nieuwe attaché-conserveringsdeskundige. 
 
 
Informatica 
 
De ambtenaar-informaticus die sinds januari 2002 in de Bibliotheek tewerkgesteld is voor de 
opvolging van alle lopende en toekomstige informaticaprojecten nam vanaf 1 september 
2003 verlof zonder wedde voor de duur van één jaar. In samenspraak met de dienst 
Informatica en Burotica werd de opvolging van de diverse projecten voorlopig toevertrouwd 
aan een ambtenaar van deze dienst. 
 
 
Website 
 
Op de vernieuwde website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een link voorzien 
naar de Bibliotheek van het federale Parlement. De Bibliotheek is zelf verantwoordelijk voor 
de invulling van haar webpagina. Een ambtenaar-documentalist werd aangeduid als 
webmaster. Op deze webpagina worden aan de gebruiker volgende informatie en 
zoekmogelijkheden aangeboden: 
- informatie: 
 voorstelling Bibliotheek en toegangsvoorwaarden  
 aanwinstenlijsten 
 lijst periodieken 
 lijst dossiers 
 elektronische dossiers 
- zoekmogelijkheden: 
 catalogi 
 Swets online via intranet 

links naar overheidsinstellingen, bibliotheken, juridische informatiebronnen, 
internationale instellingen, pers 

 
 
Elektronische publicaties op intern netwerk 
 
De voornaamste juridische publicaties en woordenboeken zullen weldra op het intranet van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen geraadpleegd worden door de diverse 
diensten. De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de selectie en het beheer van de 
gebruikslicenties, de dienst Informatica en Burotica voor de technische exploitatie en het 
budgettair beheer. 
 



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 123 
 

 
Nieuwe parlementsleden en de Bibliotheek 
 
Na de verkiezingen van juni 2003 en de eedaflegging van de parlementsleden in juli werd de 
mogelijkheid geboden zowel aan de nieuwe leden als de medewerkers van de politieke 
fracties om uitgebreid kennis te maken met de Bibliotheek en haar dienstverlening. Tevens 
werd de praktische gids van de Bibliotheek bijgewerkt. 
 
 
   ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN  
 
 
De Bibliotheek omvat twee bestuursdirecties: 

- bestuursdirectie “Acquisitie, Conservering en Analyse” 
- bestuursdirectie “Pers, Informatie en Communicatie” 

 
 

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); 
-  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; 
-  het beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds; 
-   de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek. 
 
 
Afdeling “analyse” 
 
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de acquisitie van de tijdschriften en de catalografische 
verwerking in Libis Bibliotheekinformaticasysteemcatalogus 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 in juni 2004 ± 700 eenheden, 
voornamelijk Nederlandstalige en Franstalige aangevuld met een aantal Engelstalige titels. In 
totaal werden ± 7400 tijdschriftenexemplaren ontvangen en geregistreerd. 
In 2003 werden 7 nieuwe abonnementen aan de collectie toegevoegd. 
De lopende jaargangen van de meeste periodieke publicaties kunnen geraadpleegd worden in 
de leeszaal van het Regentgebouw en omvatten ongeveer 650 tijdschriften, 153 kranten en 
weekbladen, alsook een veertigtal periodieke publicaties uitgegeven door internationale 
instellingen (UNO, NATO, Europese Unie, enz.). 
Tijdens de voorbije zittingsperiode heeft de afdeling 18 uitgaven met inhoudstafels van 
tijdschriften verspreid. 
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Dank zij het abonnement op Swetsonline kan elke gebruiker via intranet de inhoudstafels 
raadplegen van ongeveer 17000 titels van tijdschriften.  
De voornaamste taak van de afdeling is echter de ontsluiting van de tijdschriften en de 
ontwikkeling van de Sepa-databank, die einde juni 2004 ± 65000 referenties bevatte. 
Door een herschikking van de taakverdeling tussen ambtenaren en documentalisten werd het 
aantal ingevoerde referenties tijdens de voorbije periode aanzienlijk verhoogd nl. van ± 2800 
naar 5700.  
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 in Libis van alle officiële verslagen die wettelijk in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers neergelegd worden en waarvan één exemplaar in de 
Bibliotheek en één in het archief beschikbaar zijn.   
 
 
Afdeling “acquisitie en conservering” 
 
De opdrachten van deze afdeling zijn zeer uitgebreid en omvatten: 
 
- de acquisitie van allerhande documenten, welke betrekking hebben op de bevoegdheden 

van het federale parlement; 
- 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; 
- de opvolging van de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek; 
- het beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds. 
 
 
1. Het aquisitiebeleid 
 

Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds verrijkt met ± 3500 nieuwe publicaties, 
waarvan ± 2200 via acquisitie, zijnde monografieën, verslagen, studies, Belgische en 
buitenlandse officiële publicaties en documenten van internationale instellingen, 
zakboekjes en jaarboeken. 
Een pool met documentalisten-catalografen zorgt voor de catalografische verwerking in 
de Libisinformatica catalogus van alle verworven publicaties op welke drager ook. 
Een documentalist-coördinator is het hoofd van deze pool, is technisch correspondent 
van het Libisinformaticasysteem in de bibliotheek, coördineert alle Libisactiviteiten en 
stelt de nodige richtlijnen ter zake vast. 
Sinds 1987 maakt de catalogus van de Bibliotheek van het federale Parlement als 
partnerbibliotheek deel uit van het Libis-bibliotheeknetwerk van de Katholieke Universiteit 
te Leuven. Deze gemeenschappelijke catalogus telt heden ongeveer ± 9 miljoen 
referenties (± 3 miljoen titels), waarvan ± 90000 afkomstig van de Bibliotheek van het 
Parlement. De Bibliotheek gebruikt de meeste modules voor het beheer van haar fonds. 
In 2003 heeft het Libisinformaticasysteem de procedure opgestart voor de modernisering 
van het bibliotheeknetwerk. In januari 2004 werd in dit kader beslist om het huidig 
systeem te vervangen door een veel performanter systeem, nl. Aleph 500. Het nieuwe 
systeem zou in 2005 operationeel worden in de Katholieke Universiteit van Leuven en in 
de deelnemende aangesloten bibliotheken (waaronder de Bibliotheek van het 
Parlement). De coördinator van Libis in de Bibliotheek volgt de verschillende 
voorbereidende werkgroepen op de voet. Opleidingscursussen voor de documentalisten 
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zijn nog dit jaar voorzien. Het nieuwe systeem biedt in zijn zes modules meer 
mogelijkheden inzake research, catalografie en beheer.  
 
Het aantal uitleningen in 2003 bedroeg ± 2300.  
De voornaamste doelstelling van de Bibliotheek bestaat erin om aan de leden, hun 
medewerkers en de diensten van de twee federale wetgevende assemblees zo  
compact en efficiënt mogelijk de nodige ondersteuning te geven bij de parlementaire 
dossiers en bij de individuele aanvragen. Daar de research naar documentatie en 
informatie overwegend door het personeel van de Bibliotheek wordt gedaan en de 
publicaties ook veel ter plaatse worden geraadpleegd, resulteert dit in een geringer 
aantal uitleningen.   
 
De maandelijkse aanwinstenlijsten zijn nog enkel elektronisch beschikbaar en kunnen op 
de webpagina van de Bibliotheek geraadpleegd worden. 

 
 

2. Het conserveringsbeleid 
 

De Bibliotheek van het federaal Parlement  is niet enkel een moderne informatie- en 
documentatiedienst ten behoeve van de leden, de medewerkers en het personeel van 
de twee federale assemblees. Opgericht in 1835 heeft de Bibliotheek in de loop van 
haar bestaan een waardevolle historische collectie monografieën, brochures en 
kranten opgebouwd die een aangepaste behandeling vereist. Het conserveringsbeleid 
is dan ook één van de kerntaken van de Bibliotheek, die bestaat uit enerzijds klassieke 
aspecten en anderzijds uit digitale componenten. 
 
Door de aanwerving van een attaché-conserveringsdeskundige, een historicus-
archivaris  die in november 2003 in dienst trad,  is het conserveringsbeleid nog naar 
een hogere versnelling kunnen overschakelen.  
 
a. Onderhoud van het fonds 

De twee personeelsleden van het conserveringsatelier werken sinds november 
2003 bij het onderhoud van het fonds onder het toezicht van de nieuwe attaché. 
Met het oog op betere bewaaromstandigheden werd de uitgebreide 
krantencollectie herschikt; tevens werd de inventaris ervan aangevuld en 
geactualiseerd. De schade-inventarisatie  werd verdergezet en sommige 
aangetaste collectiedelen werden in quarantaine geplaatst, in afwachting van een 
aangepaste behandeling.  
In 2003 werden er door de firma Blankedale 397 inbindingen van tijdschriften 
uitgevoerd.  De overheidsopdracht met dit bedrijf liep ten einde in december 
2003. Er werd een nieuwe algemene offerteaanvraag voor een 
overheidsopdracht inbindingen uitgeschreven, die in juni 2004 werd gegund aan 
de Boekbinderij Rozier. 

 
b. Deselectie van het bibliotheekfonds 

Het bibliotheekfonds van de parlementaire Bibliotheek is aan een 
uitwiedingsprocedure toe. De systematische deselectie van overtollige 
collectiedelen, die wordt uitgevoerd volgens criteria die door de Colleges van 
Kamer en Senaat zijn goedgekeurd, is gestart in maart van dit jaar. Op het 
ogenblik zijn reeds 50 lopende meter documenten voor deselectie verzameld. 
Gelet op de omvang van het patrimonium zal deze grootscheepse 
deselectieprocedure over diverse jaren worden verspreid. 

  
c. Nieuwe compactus 
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Een conditio sine qua non voor een degelijk conserveringsbeleid is het kunnen 
beschikken over voldoende opslagruimten die voldoen aan de moderne 
conserveringsnormen. De boekenmagazijnen waarover de Bibliotheek actueel 
beschikt voldoen niet aan de vereiste conserveringsvoorwaarden op het vlak van 
temperatuur, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit, brandveiligheid enz.  
Het project om het pand Wetstraat 11 van het Regentgebouw om te bouwen tot 
een modern conserveringsgebouw voor de bewaring van diverse 
informatiedragers wordt voorlopig niet uitgevoerd. Dit plan zal evenwel, samen 
met een aantal andere alternatieven, worden onderzocht in het kader van een 
studieopdracht “Consultant archief- en bibliotheekbewaarplaatsen” voor het 
verhogen van de opslagcapaciteit en het verbeteren van de 
bewaaromstandigheden van de Bibliotheek en van de Archieven van Kamer en 
Senaat. Deze studieopdracht zal het voorwerp uitmaken  van een 
overheidsopdracht. 

  
d. Rampenplan 

De coördinator van het Disaster Recovery Team, tevens het hoofd van de afdeling  
Acquisitie en Conservering, waakt er nauwgezet over dat de richtlijnen inzake 
interne en externe veiligheid strikt worden nageleefd zowel door het personeel als 
door de bezoekers. 
De DRT-ploeg bestaat uit personeelsleden van de diverse afdelingen van de 
Bibliotheek, die allen een meerdaagse cursus brandbestrijding hebben gevolgd. 
De Bibliotheek heeft een “waakvlam-contract” met het Centre Spatial de Liège 
om in geval van waterschade de aangetaste collectiedelen een aangepaste 
lyophiliseringsbehandeling te laten ondergaan. 
De Bibliotheek is recent toegetreden tot het Belgische Blauwe Schild, een vzw 
die deel uitmaakt van het International Committee of the Blue Shield dat, naar het 
voorbeeld van het Rode Kruis, optreedt voor de bescherming van het cultureel 
erfgoed. Dit jaar wordt overigens de vijftigste verjaardag gevierd van het Verdrag 
van Den Haag betreffende de bescherming van culturele goederen tijdens een 
gewapend conflict. 

 
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, o.a. door de uitwisseling van technische informatie inzake 
conservering. 
De samenwerking met het Archief van de Senaat resulteerde eind mei in de 
aankoop op een veiling in Parijs van bijzonder waardevolle ingebonden 
manuscripten van François du Bus, lid van de Grondwetscommissie van het 
Voorlopig Bewind, lid van het Nationaal Congres en ondervoorzitter van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers (1832-1835, 1836-1843). De manuscripten, 
die  o.a. twee ontwerpen van de Belgische Grondwet bevatten, worden op het 
ogenblik geïnventariseerd. 
Vermits deze bijzondere acquisitie gezamenlijk werd gefinancierd door de Kamer 
en de Senaat, zullen de manuscripten worden bewaard in het historisch archief 
van de Bibliotheek van het federaal Parlement. 

 
De Bibliotheek werkt ook samen met externe instellingen. Naast de hierboven 
vermelde deelname aan het Blauwe Schild, is er ook het bilateraal 
samenwerkingsproject PBPN met de Koninklijke Bibliotheek, de medewerking 
aan het “Nationaal conserveringsproject voor Belgische kranten” en de support 
aan het  Elektronisch Nieuwsarchief van de UA, de VUB en de RUG. Meer 
hierover in de volgende alinea’s. 
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3. Studio voor micrografische en elektronische archivering 
 

De micrografische en elektronische archivering, het opnemen van nieuws- en 
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 daartoe over een ploeg van 4 operatoren, 4 klerken en 1 hulpkracht. 
De Bibliotheek kiest in haar conserveringsbeleid via conversie naar andere dragers 
voor de hybride aanpak, nl. microfilm als stabiel medium voor de bewaring  op lange 
termijn en digitalisering van de microfilm als gebruiksvriendelijke toegang tot de 
informatie. 
 
Micrografische archivering: conservering op lange termijn. 

 
a. Acquisitie van microfilms bij externe leveranciers 

De acquisitie omvat de microfilmeditie van volgende lopende kranten: La 
Dernière Heure, La Gazette de Liège, Gazet van Antwerpen, Het Laatste 
Nieuws, La Libre Belgique, Le Rappel en De Standaard. 
 
 

b. PBPN-project: Preservation of Belgian Political Newspapers  
Dit bilateraal samenwerkingsproject tussen de Koninklijke Bibliotheek van België 
en de Bibliotheek van het federaal Parlement heeft als doel de collectie 
historische Belgische kranten van beide instellingen te conserveren via een 
conversie naar microfilm. In een latere fase kunnen de microfilms worden 
gedigitaliseerd en kan de informatie via een databank worden aangeboden aan 
de gebruikers. 
Het afgelopen jaar werden o.a. Le Journal de Charleroi, L’Indépendance en La 
Métropole in house verfilmd. Herhaaldelijke technische problemen met de oude 
microfilmcamera hebben het productieritme vertraagd. De aankoop van een 
nieuwe camera wordt ernstig overwogen. 

 
In dezelfde context is in 2003 het “Nationaal conserveringsproject voor Belgische 
kranten” opgestart onder impuls van de Koninklijke Bibliotheek en de Antwerpse 
Stadsbibliotheek. 
Dit project beoogt het opstellen van een inventaris in een databank met een 
volledig overzicht van alle Belgische krantenverzamelingen en hun vindplaats in 
België. De Bibliotheek neemt actief deel aan dit project. 
 

c. Project schaduwverfilming   
Dit project, ook wel Digidoc IV genoemd, behelst het microfilmen en digitaliseren 
van waardevolle, voornamelijk historische collecties, monografieën  en 
manuscripten. Het doel is ervoor te zorgen dat dit cultureel erfgoed bewaard blijft 
voor de toekomst. Het voorbije jaar werden een aantal nog niet verfilmde 
jaargangen van Rechtskundig Weekblad, Journal des Tribunaux en Courrier 
hebdomadaire CRISP op microfilmdrager gezet. 
In het kader van dit project worden ook 6 lopende Belgische kranten verfilmd 
waarvan geen microfilmversie in de handel verkrijgbaar is, nl. Het Belang van 
Limburg, Grenz Echo, L’Echo, De Morgen, La Meuse en Het Volk. 
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Elektronische archivering   
 
Wat de snelle toegang tot de informatie betreft, is elektronische archivering 
onovertroffen. Op het vlak van de conservering ervan op lange termijn, zijn nog niet 
alle problemen opgelost. 
 
a. Directe scanning 

Waardedolle historische monografieën en brochures uit de kerncollectie van de 
Bibliotheek worden in house gescand en kunnen in een latere fase via de COM-
techniek (Computer Output to Microfilm) naar microfilm geconverteerd  worden. 
Op het ogenblik zijn reeds 130 publicaties gescand. Deze bestanden van de 
“virtual library” worden door de Dienst Informatica en Burotica van de Kamer op 
een server gestockeerd en zullen via een database met een retrievalsysteem 
kunnen worden geconsulteerd. 
Met het oog op de 175ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid in 2005, 
worden op het ogenblik een serie historische publicaties over deze periode 
gedigitaliseerd. 
 

b. Digidoc-project 
Het Digidoc-project (digitaliseren van documenten), dat in 1998-1999 van start 
ging, beoogt het microfilmen en daarna digitaliseren van de papieren publicaties 
van Kamer en Senaat. Het is zeer nauw verbonden met het P.O.D.-project van 
de Quaestuurdiensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dit Printing 
On Demand-project beoogt de rationalisatie van de verspreiding van de 
parlementaire publicaties via een op de vraag van de gebruiker afgestemde 
thematische verspreiding en het drukken in eigen beheer. Wegens de grote bijval 
die deze innovatie kende, werd er beslist om ook de niet-digitaal aangemaakte 
publicaties uit het verleden via de P.O.D.-methode te verspreiden.  
Er werd geopteerd voor de hybride aanpak of “film-first-approach”, waarbij de 
historische documenten en handelingen van Kamer en Senaat eerst worden 
gemicrofilmd, waarna de microfilms worden gedigitaliseerd. 

 
Het microfilmen werd via een overheidsopdracht toegewezen aan het 
Nederlandse Bedrijf Microformat. Het scannen van de microfilms wordt 
grotendeels uitgevoerd door de Studio voor micrografische en elektronische 
archivering die daartoe over twee microfilmscanners Bell & Howell beschikt. Om 
het produktieproces te versnellen werd er geopteerd om de periode 1831-1974 
van de Kamerdocumenten via een overheidsopdracht door een extern bedrijf te 
laten digitaliseren. Er werd in 2002 een beperkte offerteaanvraag voor een 
overheidsopdracht gepubliceerd, waarop diverse bedrijven reageerden. De 
geselecteerde kandidaten dienden bij hun offerte een proef te voegen. Geen 
enkel bedrijf voldeed aan de minimale kwaliteitscriteria bij het invoeren van 
taalgebonden metagegevens. 
 
In 2003 werd er een nieuwe offerteaanvraag gelanceerd; uit 
veiligheidsoverwegingen werd het invoeren van taalgebonden metagegevens 
niet opgenomen in de opdracht. 
De opdracht werd gegund aan de Nederlandse firma Van Buuren Documentaire 
Systemen, die de opdracht zal afronden omstreeks eind augustus van dit jaar.  
Ondertussen werd er in de Studio verder gewerkt aan de drie andere 
deelprojecten, nl. Documenten Senaat, Handelingen Kamer en Handelingen 
Senaat. Het grootste deel van de werktijd werd het afgelopen jaar evenwel 
besteed aan de keuring en de correctie van de door Van Buuren geleverde scans 
en metagegevens. Vooral in  de verwerking van de microfilms uit de oudste 
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periode, die kwalitatief nogal verschilden in kwaliteit, liep er af en toe wel iets mis 
bij de outsourcing.  

 
Actuele stand van zaken Digidoc-deelprojecten: 
 
- DIGIDOC I  Documenten en Handelingen Kamer 
 

Documenten Kamer:  
verfilmde beelden: volledig 971.750   
gescande beelden: 650.372  (1832-1913 & 1974-1995) 
 
Handelingen Kamer:  
verfilmde beelden: volledig 395.618  
gescande beelden: 219.193 (1944-1999) 
 
 

- DIGIDOC II Documenten en Handelingen Senaat 
 
Documenten Senaat  
verfilmde beelden: volledig 425.503  
gescande beelden: 202.170 (1969-1995) 
 
Handelingen Senaat   
verfilmde beelden: volledig 197.783  

 gescande beelden:  63.004  (1974-1995) 
Op het ogenblik wordt er in het kader van de ontsluiting van de digitale bestanden 
gewerkt aan een invoermodule voor de zogenaamde taalgebonden metagegevens 
(auteur, titel,..) en aan een rationele en bruikbare oplossing voor de problematiek van 
de trefwoorden. OCR is ook een mogelijke optie, al is dat voor de oudste publicaties 
niet evident. Uit een test op een aantal oude documenten bleek het foutenpercentage 
vrij hoog. 

 
 
- DIGIDOC III   Microfilming en digitalisering Belgisch Staatsblad 1831-1997 

Het Belgisch Staatsblad is digitaal 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 van 1831 tot mei 1997. Hierdoor zal 
de inhoud van het Staatsblad worden geconserveerd voor de toekomst en beschikbaar 
gesteld op het Internet.  
Op het ogenblik wordt de papieren versie voor microfilming samengesteld. De periode 
1880-1997 is klaar (1.224.111 pagina’s) en een eerste lading vertrekt eerstdaags naar 
de microfilm-dienstverlener. 
 
 

- DIGIDOC IV Virtuele bibliotheek 
 
Voor de “virtual library” verwijzen we naar het project schaduwverfilming bij de 
micrografische archivering en de directe scanning bij de elektronische archivering. 

 
 
4. Beheer van de informatievideotheek 
 

Eén van de taken van de Studio voor micrografische en elektronische archivering is het 
opnemen en tijdelijk bewaren van televisieprogramma’s, die verband houden met de 
politieke actualiteit en de brede maatschappelijke thema’s. 
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Gestart in 1989, is de informatievideotheek vrij snel uitgegroeid tot een dienst waarvan 
de parlementsleden, de medewerkers en het personeel van de twee assemblees zeer 
regelmatig gebruik maken. Dagelijks worden de middag- en de avondjournaals van de 
4 grote Belgische tv-zenders opgenomen. Daarbij komen nog diverse wekelijkse 
actualiteits- en debatprogramma’s en éénmalige uitzendingen die relevant zijn voor het 
parlementaire werk. 
Op het ogenblik bestaat de collectie van de informatievideotheek uit ongeveer 6000 
videobanden, wat neerkomt op een 7760 totaal aantal uren video-opnamen. 
Door de toenemende mediatisering van het politiek bedrijf en het belang dat er wordt 
gehecht aan public relations en communicatie, zal de videotheek in de toekomst nog 
meer aan belang winnen. Door de snelle technologische evolutie zal video als analoog 
medium verdwijnen en volledig vervangen worden door een digitale drager. Met het 
oog op een conversie houden we de evolutie in deze markt nauwlettend in het oog. 
 
Begin 2003 werd door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met de VUB en de 
RUG het Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen opgestart. Het opzet van het project 
bestaat erin de nieuwsuitzendingen van 19u van VRT en VTM te digitaliseren en via 
het internet toegankelijk te maken voor geregistreerde wetenschappers die  
wetenschappelijk onderzoek op dit beeldmateriaal wensen uit te voeren. De Bibliotheek 
werd door het ENA aangezocht om tijdelijk mee te werken aan dit project en krijgt voor 
de medewerking een toegang tot de website. In het Franstalig landsgedeelte 
overweegt de UCL met een gelijkaardig project te starten. 

 
 
5. Fotoreportages in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 

Op verzoek van het Voorzitterschap en van de Dienst Public Relations werd regelmatig 
een beroep gedaan op een personeelslid van de Studio voor micrografische en 
elektronische archivering met als opleiding fotografe voor het maken van 
fotoreportages op vergaderingen, officiële ontvangsten en bij speciale gelegenheden. 
Deze dienstverlening is de laatste jaren sterk toegenomen. 

 
 
 
 BESTUURSDIRECTIE : « PERS,  INFORMATIE  EN COMMUNICATIE » 
 
 
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 lijst met referenties van artikels uit de Belgische pers 

en een persoverzicht; 
-  de opzoekingen en de selectieve verdeling van artikels uit de Belgische pers door 

middel van geïndividualiseerde profielen; 
-  de opbouw van de databank van artikels uit de Belgische pers APCP; 
-  de organisatie van bezoeken aan de Bibliotheek. 
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Afdeling “Opzoekingen” 
 
De afdeling “Opzoekingen” verzekert 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 meestal op initiatief van de afdeling samengesteld maar ook meer en 
meer op aanvraag van de voorzitters van de Commissies vooraleer een ontwerp in Commissie 
wordt besproken, of op de vraag van de  voorzitters van de adviescomités voorafgaand aan de 
behandeling van een bepaald onderwerp. 
 
Gedurende deze zitting werden volgende dossiers samengesteld: 
-  de bescherming van de minderjarigen op Internet; 
-  fiscale amnestie: enkele buitenlandse ervaringen; 
-  het actief en passief kiesrecht voor niet-onderdanen van de Europese Unie bij 

gemeenteraadsverkiezingen; 
-  de interne rechtspositie van gedetineerden; 
-  het echtscheidingsrecht; 
-  het juridisch stelsel van contractuelen bij de lokale besturen; 
-  de controle en de opvolging van werklozen; 
-  de voorlopige hechtenis; 
-  het ouderschapsverlof; 
-  de bevordering van tewerkstelling van oudere werknemers. 
 
Vanaf het dossier ‘Echtscheidingsrecht’ is er ook naast de papieren versie een elektronische 
versie van de documentaire dossiers beschikbaar op de site van de Bibliotheek.  Deze 
elektronische versie maakt het mogelijk alle documenten van de papieren versie, die in 
elektronische vorm bestaan, te raadplegen.  Deze versie is minder compleet maar het aantal 
documenten die in elektronische vorm bestaan neemt constant toe. 
 
Er werden ook dossiers van buitenlandse pers samengesteld voor bezoeken van 
parlementairen aan het buitenland of voor het onthaal van buitenlandse delegaties. 
 
Verder werkt de afdeling mee aan de redactie van het magazine van de Kamer. 
 
 
Afdeling “Persdossiers” 
 
-  Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 
De afdeling persdossiers ontsluit dagelijks 16 kranten, alsook 12 weekbladen van de Belgische 
pers.  Zij selecteert elke dag +/- 200 artikels in verband met de Belgische en internationale 
politieke actualiteit.  De artikels worden gedigitaliseerd en elektronisch geknipt via de software 
voor elektronische pers Scannews.  Op die manier stelt zij de databank APCP samen, die 
ongeveer 900.000 persdocumenten in integrale tekst bevat. 
 
 
-  Publicaties 
 
Referentielijst : een lijst met referenties van persartikels wordt dagelijks ter beschikking gesteld 
van de parlementairen.  Deze is alfabetisch geklasseerd volgens trefwoord en vermeldt de 
datum, de naam van de krant, de titel van het artikel en het identificatienummer. 
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Persoverzicht : via Scannews wordt dagelijks het persoverzicht “De Pers Vandaag” 
samengesteld. Ten gevolge van het akkoord tussen de uitgevers van de pers en de Kamer 
inzake auteursrecht, gebeurt de verdeling van het persoverzicht aan de bestemmelingen, 
aangeduid door het Bureau, elektronisch sedert 1 juli.  Het bevat een selectie van ± 50 
belangrijke artikels in full tekst.   
 
 
-  Opzoekingen 
 
Het personeel beantwoordt aan de vragen voor opzoekingen in de Belgische pers door 
ondervraging van de databank APCP. 
Een abonnement op PressBanking en Mediargus geeft toegang tot artikels die niet in de APCP 
databank zijn opgenomen. 
 
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 200-tal profielen opgevolgd en uitgeprint. 
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4.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 

 
 

4.1. VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (VLD) 
25 LEDEN 

 
 
 
Rik Daems, fractievoorzitter, verzorgt de dagelijkse leiding van de fractie.  
 
 
BUITENGEWONE ZITTING 
 
De periode van buitengewone zitting werd door de VLD-Kamerfractie vooral in beslag 
genomen door het wegwijs maken van de nieuw verkozen VLD-volksvertegenwoordigers in 
het parlement en de tussenkomsten ter gelegenheid van het investituurdebat. 
Omwille van de korte tijdsspanne van deze buitengewone zitting bleef het parlementair werk 
van de leden van de VLD-Kamerfractie voornamelijk beperkt tot het stellen van schriftelijke 
vragen en het herindienen van een aantal vervallen verklaarde wetsvoorstellen. 
 
GEWONE ZITTING 
 
FRACTIEDAGEN 
 
De VLD-Kamerfractie opende het parlementair jaar 2003-2004 met een fractieweekend op 
26 en 27 september te Oostende. 
De fractie hield, in aanwezigheid van de eerste minister, een gedachtewisseling over de 
belangrijke beleidsverklaring van de nieuwe regering voor de volgende legislatuur. 
Samen met de VLD-Senaatsfractie werd de partijstrategie na de wetgevende verkiezingen 
van juni 2003 besproken. 
 
 
PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 
 
Tijdens het voorbije parlementair jaar hebben de leden van de VLD-Kamerfractie zich vanuit 
een meerderheidspositie, niet onbetuigd gelaten. Door middel van mondelinge vragen en 
interpellaties en schriftelijke vragen peilden de volksvertegenwoordigers naar de 
beleidsintenties van de regering en werd de controle op de uitvoerende macht uitgeoefend. 
 
Tijdens dit eerste werkingsjaar van een nieuwe parlementaire zittijd nam de VLD-
Kamerfractie een aantal in het oog springende initiatieven. 
 
Zo diende Martine Taelman het wetsvoorstel op de hervorming van de echtscheiding 
opnieuw in (stuk nr. 737/1 – 2003-2004) en wensen zij de afdwingbaarheid van de 
persoonlijke omgang met de kinderen naar aanleiding van een echtscheiding te verbeteren 
(stuk nr. 1288/1 – 2003-2004). 
 
Hilde Vautmans en Annemie Turtelboom stelden een aantal wijzigingen aan het Kieswetboek 
voor waarvan als voornaamste het voorstel tot grondwetsherziening ten einde de stemplicht 
af te schaffen (stuk nr. 1218/1 – 2003-2004). 
 
De pensioenproblematiek kreeg de volle aandacht van de VLD-volksvertegenwoordigers met 
voorstellen om de pensioenrenten te indexeren (stuk nr. 587/1 – 2003-2004 van Maggie De 
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Block) en een aantal voorstellen tot wijziging van de pensioenwetgeving (stuk nr. 398/1 – 
2003-2004 van Sabien Lahaye-Battheu). 
 
De verbetering van de positie van de zelfstandige is een permanente zorg voor de VLD. Zo 
wenste Karel Pinxten een betere regeling betreffende de tewerkstelling van personeel en de 
openingsuren van tankstations en bijhorende winkels (stuk nr. 373/1 – 2003-2004) en stelt 
Filip Anthuenis een verbetering van de gezinsbijslag voor zelfstandigen voor (stuk nr. 371/1 – 
2003-2004). 
 
De activiteiten van de VLD-Kamerleden spitsten zich ook toe op de verfijning van een aantal 
wetten onder meer wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (stukken nrs. 
592/1 en 593/1 – 2003-2004 van Georges Lenssen), Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek 
(diverse voorstellen van Fons Borginon) en de ziekte verzekeringswet (stuk nr. 370/1 – 2003-
2004 van Hilde Dierickx). 
 
 
CONTACTEN 
 
De perscontacten werden vanaf 2004 opgevoerd door het organiseren van wekelijkse 
persontmoetingen waar toelichting wordt gegeven over ingediende wetsvoorstellen en de 
standpunten van de fractie worden verduidelijkt. 
 
Ook de samenwerking met de VLD-Senaatsfractie werd opgevoerd en meer gestroomlijnd 
onder meer door een wekelijkse gemeenschappelijke fractievergadering. 

 
 
 
 
 

4.2. PARTI  SOCIALISTE (PS) 
25 LEDEN 

 
 
 
De parlementaire zitting 2003-2004 was in verscheidene opzichten belangrijk voor de PS-
fractie van de Kamer.  
 
Het was de eerste volledige parlementaire zitting die volgde op de verkiezingen van juni 
2003, na de korte buitengewone zitting die voornamelijk door de installatie van de regering, 
de bespreking van haar programma en de goedkeuring van enkele dringende maatregelen 
werd gekenmerkt. Na die zitting kunnen een eerste optelsom en een eerste balans worden 
opgemaakt van de werkzaamheden van een versterkte, vernieuwde, verjongde, 
vervrouwelijkte parlementaire fractie die een weerspiegeling is van onze multiculturele 
maatschappij.  
 
Sinds juni 2003 telt de PS-fractie zes extra volksvertegenwoordigers, wat het totaal op 25 
leden brengt. Zij is samen met de VLD-fractie de grootste van de assemblee. Zij telt 12 
nieuwe leden (15 sinds de vervanging van degenen die de Kamer hebben verlaten om zitting 
te hebben in een gewestparlement) en 11 vrouwelijke leden. Twee vaste commissies 
(Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid) en één adviescomité (Maatschappelijke 
Emancipatie) worden door een lid van de fractie voorgezeten. 
 
Een opmerkelijk feit bij het einde van de zitting was het vertrek van Claude EERDEKENS, 
die gedurende bijna vijftien jaar fractieleider is geweest en tot minister van de Franse 
Gemeenschap werd benoemd. Hij werd vervangen door Thierry GIET, die eenparig door de 
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fractieleden werd aangewezen wegens het krediet en de politieke geloofwaardigheid die hij 
dank zij zijn grote en creatieve inbreng in het parlementair werk bij de overige fracties en alle 
volksvertegenwoordigers heeft. 
 
Onder impuls van haar twee opeenvolgende voorzitters stonden de werkzaamheden van  de 
vernieuwde fractie in het teken van het collectief engagement (alles wordt gedeeld en 
besproken), de degelijke analyse, de afwijzing van gemakkelijkheidsoplossingen die de valse 
indruk wekken dat zij een antwoord kunnen aanreiken, de deugdelijkheid van de voorstellen, 
maar ook de doelstellingen ervan en de uitdrukking van een politiek project dat een 
rechtvaardiger maatschappij nastreeft en concrete antwoorden aanreikt voor de problemen 
waarmee de mensen worden geconfronteerd. 
 
Die doelstellingen vormden de leidraad bij de werkzaamheden die erop gericht waren de 
regering bij te staan, maar ook bij de controle van de regering. De leden van de fractie 
hebben zeer veel mondelinge en schriftelijke vragen gesteld teneinde duidelijke en heldere 
informatie te verkrijgen over de in behandeling zijnde dossiers, maar zij hebben tevens de 
regering geïnterpelleerd wanneer zij dat nodig achtten, opdat de regering bepaalde aspecten 
van haar beleid zou motiveren en toelichten of bijsturen. 
 
De PS-fractie heeft tijdens de zitting 2003-2004 meer dan 130 voorstellen ingediend. Een 
aantal wetsvoorstellen werden aangenomen of hebben de aanzet gegeven tot hervormingen. 
Met andere voorstellen werd een debat over belangrijke maatschappelijke thema's op gang 
gebracht en werden hervormingen in het vooruitzicht gesteld die nog moeten rijpen maar 
waaromtrent de politieke druk niet van de ketel mag worden gehaald. Op initiatief van de PS-
fractie heeft de Kamer tevens resoluties op welbepaalde gebieden ter attentie van de 
regering aangenomen teneinde het regeringsbeleid te sturen en te begeleiden of de regering 
ertoe aan te zetten problemen te behandelen die tot dusver niet werden aangepakt. 
 
De werkzaamheden, betogen en voorstellen van de fractie hadden betrekking op tal van 
aangelegenheden, waarvan u hieronder een aantal voorbeelden vindt. 
 
Volksgezondheid: voorstel met het oog op een betere pijnbestrijding (aangenomen), voorstel 
betreffende de behandeling van menselijke epidemieën (SARS, griep,…) (aangenomen), 
voorstel ter verbetering van de moederschapsbescherming (toegevoegd aan een 
aangenomen ontwerp) voorstel tot invoering van veiligheidseisen voor de verschillende 
praktijken waarbij op niet-medische wijze veranderingen aan het lichaam worden 
aangebracht (toegevoegd aan een aangenomen ontwerp) voorstel betreffende 
proefnemingen op mensen (toegevoegd aan een aangenomen ontwerp), organisatie van 
hoorzittingen over de therapeutische risico's en de medische aansprakelijkheid, met het oog 
op een wetgevende hervorming waarbij de rechten van de patiënten beter beschermd 
worden,… 
 
Werkgelegenheid en sociale bescherming: voorstel tot verlening van een bijstandsverlof aan 
werknemers wier kind ernstig ziek is, voorstel tot vermindering van de kosten voor de opvang 
van zieke kinderen, voorstel tot afschaffing van de honorariumsupplementen voor de door 
een ouder begeleide kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen; voorstel tot vrijwaring 
van het stakingsrecht en tot invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens 
een staking; voorstel dat ertoe strekt de uitbetaling van het loon van werknemers voor de 
voor en na de faillietverklaring gepresteerde dagen te garanderen; grootschalige actie, ook 
via de indiening en aanneming van een resolutie, met het oog op het effectief opstarten van 
de dienst voor alimentatievorderingen,… 
 
Armoedebestrijding: voorstel ter bestrijding van de overmatige schuldenlast, met name met 
het oog op de invoering van een burgerlijk faillissement en de bescherming van de 
huisvesting en de toegang tot de geneeskundige verzorging,… 
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Huisvesting: voorstel tot verbetering van het recht op huisvesting (voor huurders en 
eigenaars-bewoners); voorstel dat ertoe strekt een grotere aftrek van de interesten van 
hypothecaire leningen en een grotere belastingvermindering voor de terugbetaling van die 
leningen toe te staan; voorstel betreffende onroerende goederen die in beheer of ter 
verhuring zijn toevertrouwd aan een overheidsinstelling,… 
 
Economie, handel en consumentenbescherming: voorstel dat een identificatie en reële 
bescherming van de niet voor beslag vatbare bedragen mogelijk moet maken wanneer het 
loon op een bankrekening wordt gestort (aangenomen); voorstel tot bestraffing van het 
misbruik van iemands zwakke positie; voorstel tot oprichting van een Federale Raad voor 
reclamepraktijken en een Federale Commissie voor geschillen inzake reclame; voorstel tot 
regeling van franchising, ter verbetering van de handelspraktijken in die sector met het oog 
op een betere bescherming van de kleine zelfstandigen; voorstel dat strekt tot het 
garanderen van de doorzichtigheid met betrekking tot de lonen van de bedrijfsleiders en de 
voordelen die zij genieten,… 
 
Inzake verkeersveiligheid werden meer dan tien voorstellen ingediend. 
 
Justitie: voorstel tot instelling van het ambt van gerechtelijk bemiddelaar, voorstel tot 
instelling van een strafregister voor rechtspersonen (toegevoegd aan een aangenomen 
ontwerp); voorstel ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand; voorstel ter bevordering 
van een begrijpelijke rechtstaal; voorstel tot wijziging van de regels betreffende de 
vaststelling en de gevolgen van de afstamming (in bespreking); voorstel dat adoptie door 
personen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt,… 
 
Tevens werden vijf voorstellen ingediend die ertoe strekken de toegang voor eenieder tot de 
informatiemaatschappij te garanderen en de uitwassen ervan tegen te gaan. 
 
Grondrechten en burgerschap: aanneming van twee belangrijke voorstellen, namelijk het 
wetsvoorstel tot toekenning van stemrecht aan buitenlandse onderdanen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt de partijen die zich 
niet houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de rechten die het 
garandeert niet eerbiedigen, hun financiering te ontnemen; indiening van voorstellen die 
ertoe strekken de economische en sociale rechten uit te breiden tot het recht op mobiliteit, op 
communicatie en op de toegang tot water,… 
 
Europese en internationale aangelegenheden: eerste betogen waarin de uitwassen van de 
ontwerp-richtlijn betreffende de diensten (richtlijn "Bolkestein") aan de kaak worden gesteld 
en aanneming van een resolutie waarin de standpunten van de regering worden afgebakend; 
aanneming van een resolutie die de regering een kader aanreikt voor de 
intergouvernementele onderhandelingen over de Europese Grondwet,… 
 
Financiën: aanvatting van de bespreking betreffende de afschaffing van de effecten aan 
toonder,… 
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4.3. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 

25 LEDEN 
 
 
 
Part i  réformateur l ibéral -  Front démocrat ique des francophones - Mouvement 
des Citoyens pour le changement 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Sinds juni 2003 telt de MR-fractie 24 leden. Tijdens de vorige zittingsperiode waren dat er 
18. Voormalig cdH-kamerlid Richard Fournaux stapte over naar de MR-fractie en bracht het 
totale ledenaantal op 25. De voorzitter van de fractie, de heer Daniel Bacquelaine, is 
kamerlid en burgemeester van Chaudfontaine en werd herverkozen in de functie van 
fractievoorzitter die hij sinds juli 1999 bekleedt. 
 
De MR-fractie beschikt over universitaire medewerkers die de werkzaamheden van de 
permanente commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorbereiden en 
volgen. Zij helpen de parlementsleden bij de analyse van teksten en het opstellen van 
werknota’s en amendementen. 
Hun werkzaamheden  worden gecoördineerd door de heer Xavier Baeselen, politiek 
secretaris, die tevens de voorzitter in het dagelijks bestuur van de politieke fractie bijstaat. 
 
 
DE POLITIEKE FRACTIE 
 
De MR-fractie die uit de verkiezingen van mei 2003 is ontstaan, maakt deel uit van de 
meerderheid in het parlement en steunt het beleid van de paarse regering met socialisten en 
liberalen. 
Net als de overige fracties binnen de parlementaire assemblee heeft onze fractie twee 
belangrijke activiteiten: 
 
- zij neemt wetgevende initiatieven door talrijke wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie 

of voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet in te dienen; 
 
- zij oefent de parlementaire controle uit door mondelinge vragen en interpellaties tot de 

ministers en staatssecretarissen te richten, hetzij in de vaste commissies, hetzij tijdens 
het vragenuurtje van de plenaire vergadering op donderdagnamiddag. 

 
Onze fractie onderhoudt ook regelmatige contacten met de federale regeringsleden, meer 
bepaald met de liberale ministers. 
 
Tijdens de wekelijkse fractievergadering, vóór de plenaire vergadering van 
donderdagnamiddag, wordt de agenda van de zitting overlopen en worden de 
werkzaamheden voorbereid op basis van de agenda van de commissies voor de volgende 
week. Fractieleden maken er tevens thematische analyses. 
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WETGEVEND WERK  
 

Justitie 
 

-  Wetsvoorstel nr. 73 tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende 
het voortgangsrapport van de deskundigen – ingediend door Ph. Monfils. 

-  Wetsvoorstel nr. 105 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het 
oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een 
vreemde nationaliteit aannemen – ingediend door Ph. Collard en F. Bellot. 

-  Wetsvoorstel nr. 111 tot toekenning aan de journalisten van het recht op geheimhouding 
van hun informatiebronnen – ingediend door O. Maingain en M. Payfa en door het 
parlement aangenomen. 

-  Wetsvoorstel nr. 311 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de persoonlijke 
banden tussen broers en zusters , 50 1554 – ingediend door P. Cahay, A. Barzin en O. 
Maingain. 

-  Wetsvoorstel nr. 647 tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken teneinde de werking van de gerechten in het arrondissement Brussel te 
verbeteren – ingediend door O. Maingain, E. Libert, M. Payfa en J. – P. Malmendier. 

-  Wetsvoorstel nr. 668 tot wijziging van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek 
wat de procedure betreft met het oog op een voorafgaande minnelijke schikking inzake 
huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats – ingediend door 
D. Bacquelaine, S. Van Overtveldt, O. Maingain, A. Barzin en A. Courtois. 

-  Wetsvoorstel nr. 669 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een 
bemiddelingsprocedure in te voegen – ingediend door A. Barzin, M. - Ch. Marghem, A. 
Courtois, O. Maingain en D. Bacquelaine. 

-  Wetsvoorstel nr. 694 tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel 
betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling – ingediend door A. Courtois, O. 
Maingain, D. Bacquelaine en A. Barzin. 
Deze twee teksten werden aangenomen. 

-  Wetsvoorstel nr. 907 houdende wijziging van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en 
griffierechten teneinde de procedurekosten te verlagen door de rechtsvorderingen 
waarvan de waarde niet meer dan vijfduizend euro bedraagt vrij te stellen van indirecte 
belastingen – ingediend door A. Courtois. 

-  Wetsvoorstel nr. 1050 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip 
"omkering van het geschil" op te nemen in een nieuwe summiere rechtspleging om 
betaling te bevelen – ingediend door D. Bacquelaine, S. Van Overtveldt en J. - L. 
Crucke. 

-  Wetsvoorstel nr. 194 betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder 
winstoogmerk die bemiddelend optreden tussen dader en slachtoffer, met het oog op 
herstel van schade – ingediend door J. - P. Malmendier. 

-  Wetsvoorstel nr. 234/1 tot aanvulling van het Strafwetboek ter bescherming, onder 
andere, van de Belgische vlag – ingediend door D. Bacquelaine en R. Fournaux. 

-  Wetsvoorstel nr. 237/1 tot wijziging van de wet van 5 maart 1998 betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, wat betreft de rechten van de slachtoffers – ingediend 
door Ph. Monfils. 

-  Wetsvoorstel nr. 301/1 tot wijziging van de wet van 5 maart 1998 betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot 
bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, 
vervangen door de wet van 1 juli 1964, om het slachtoffer de mogelijkheid te bieden zich 
voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te laten vertegenwoordigen 
– ingediend door D. Bacquelaine en J. – P. Malmendier. 

-  Voorstel van resolutie nr. 438/1 betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken, de externe 
rechtspositie van de gedetineerden, de straftoemeting en de verbetering van de positie 
van het slachtoffer – ingediend door D. Bacquelaine en J. – P. Malmendier. 
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-  Wetsvoorstel nr. 1114 tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde onherkenbaarmaking 
met de bedoeling misdrijven te plegen, strafbaar te maken – ingediend door D. 
Bacquelaine en P. – Y. Jeholet. 

-  Voorstel van resolutie nr. 1066 teneinde de gerechtelijke administratieve taken van de 
lokale politie te verlichten – ingediend door D. Bacquelaine, F. Bellot, A. Courtois en C. 
De Permentier. 
 
 
Fiscale, financiële en economische aangelegenheden 
 

-  Wetsvoorstel nr. 265 betreffende de informatiedoorstroming, in de precontractuele fase, 
over contracten waarbij een persoon aan een andere persoon het recht verleent om een 
handelsactiviteit uit te oefenen – ingediend door A. Barzin, Ph. Collard en S. Van 
Overtveldt. 

-  Wetsvoorstel nr. 654 tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht 
teneinde de leerplicht op vijfjarige leeftijd in te stellen – ingediend door P. – Y. Jeholet. 

-  Wetsvoorstel nr. 690 tot invoering van een artikel 3bis in de wet van 25 juni 1993 
betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 
markten teneinde de markt- en straathandelaren toe te staan uitzendkrachten in dienst 
te nemen ter vervanging van een door ziekte of een ongeval getroffen werknemer –  
ingediend door A. Barzin, Ph. Collard en P. – Y. Jeholet. 

-  Wetsvoorstel nr. 783 tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het 
contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere 
informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal 
vervoeren – ingediend door D. Bacquelaine en D. Tilmans. 

-  Wetsvoorstel nr. 799 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en 
tot oprichting van een Instituut van de auto-experts – ingediend door D. Bacquelaine en 
J. Galant. Wordt onderzocht. 

-  Wetsvoorstel nr. 866 tot wijziging van artikel 7 van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met het 
oog op de invoering van de verplichting om op duidelijk zichtbare wijze een vignet aan te 
brengen op de verzekerde voertuigen – ingediend door D. Bacquelaine, J. Galant en F. 
Bellot. 

-  Voorstel van resolutie nr. 0141 betreffende de verlaging van het tarief van de belasting 
over de toegevoegde waarde op de gemotoriseerde tweewielers en op de 
veiligheidsuitrusting van de bestuurders – ingediend door O. Chastel en F. Bellot. 

-  Wetsvoorstel nr. 148 tot wijziging van artikel 143 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 – ingediend door D. Bacquelaine, O. Maingain en F. Bellot. 

-  Wetsvoorstel nr. 421 tot wijziging van artikel 171, 5° b van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 om de toepassing van die bepaling uit te breiden tot de 
zelfstandigen, de landbouwers, de beoefenaren van vrije beroepen en de bedrijfsleiders 
– ingediend door D. Bacquelaine, F. – X. de Donnea, P. – Y. Jeholet en M. – Ch. 
Marghem (Doc. 51/421) (afzonderlijke aanslag van de achterstallen voor vergoedingen 
ter compensatie van een tijdelijke inkomstenderving). 

-  Wetsvoorstel nr. 787 houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen – 
ingediend door A. Courtois en P. – Y. Jeholet. 

 
 

Infrastructuur 
 

-  Voorstel van resolutie nr. 153 tot bevordering van de mobiliteit door middel van nieuwe 
informatietechnologieën – ingediend door F. Bellot en O. Chastel. 
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-  Wetsvoorstel nr. 604/1 tot waarborging van een minimumdienstverlening in het raam van 
opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang – ingediend door D. 
Bacquelaine, O. Chastel, F. Bellot, V. De Bue en D. Ducarme. 

-  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven om sociale verkiezingen te organiseren met 
het oog op de vertegenwoordiging van hun werknemers – Doc.  51 1037/1 – ingediend 
door D. Bacquelaine, F. Bellot, R. Fournaux en V. De Bue. 

-  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde parkeerfaciliteiten toe te kennen aan 
beoefenaars van een gezondheidsberoep die op huisbezoek zijn – Doc. 51 1103/1 – 
ingediend door D. Bacquelaine. 
 
 

Volksgezondheid en Sociale zaken 
 

-  Wetsvoorstel nr. 57 betreffende de bescherming van proefpersonen bij medisch 
onderzoek – ingediend door Ph. Monfils. 

-  Wetsvoorstel nr. 191 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde van geneesheren – ingediend door D. Bacquelaine. 

-  Wetsvoorstel nr. 193 tot invoering van een vergoedingsregeling voor personen die als 
gevolg van de toediening van bloedproducten of behandelingen met instrumenten met 
een hepatitisvirus zijn besmet – ingediend door D. Bacquelaine. 

-  Wetsvoorstel nr. 202 tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de 
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, met het oog op de erkenning 
van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel – ingediend door 
D. Bacquelaine, C. De Permentier, A. Barzin en M. De Block. 

-  Voorstel van resolutie nr. 305 betreffende het ten laste nemen door de sociale zekerheid 
van de kosten die inherent zijn aan de behandeling van zwaar zieke kinderen – ingediend 
door D. Bacquelaine. 

-  Wetsvoorstel nr. 230 betreffende de diagnostische en therapeutische ongevallen – 
ingediend door D. Bacquelaine. 

-  Wetsvoorstel nr. 254 tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 
maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing 
van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen – ingediend door D. 
Bacquelaine en O. Chastel. 
 
 

Landsverdediging en Buitenlandse betrekkingen 
 

-  Wetsontwerp nr. 173 houdende een sociaal plan voor de contractuele personeelsleden 
in dienst bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland van wie het contract wordt 
verbroken ingevolge de terugkeer van deze strijdkrachten naar België – ingediend door 
J. – P. Henry en Ph. Monfils. 

-  Voorstel van resolutie nr. 443 over de Conventie en de Intergouvernementele 
Conferentie 2003 als aanloop tot de opstelling van een Europese Grondwet – ingediend 
door Ph. Monfils, M. Payfa en J. Lejeune. 

-  Voorstel van resolutie nr. 672 betreffende het Belgische ontwikkelingsbeleid – ingediend 
door J. Lejeune. 

-  Voorstel van resolutie nr. 671 betreffende het opstellen van een internationale 
overeenkomst die de mededeling ten doel heeft van het strafregister van personen die 
betrokken zijn bij ernstige feiten in geval van grensoverschrijdende wijziging van de 
woonplaats van die personen – ingediend door D. Tilmans en F. Bellot. 

-  Voorstel van resolutie nr. 1246 betreffende de antipersoonsmijnen – ingediend door J. 
Lejeune. 
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Binnenlandse zaken en Institutionele aangelegenheden 

 
-  Wetsontwerp nr. 29 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de 

wetsevaluatie – ingediend door D. Bacquelaine en wet geworden. 
-  Voorstel van bijzondere wet nr. 208 tot wijziging van de wet van 2 augustus 1963 op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken ten einde de verblijfsvoorwaarde af te schaffen 
die toegang verleent tot het in de randgemeenten georganiseerde Franstalige onderwijs 
– ingediend door O. Maingain, E. Libert en M. Payfa. 

-  Voorstel van bijzondere wet nr. 221 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met 
betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde het stemrecht toe te kennen aan de 
Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en 
de Waalse Gewestraad enerzijds, en voor de verkiezing van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Raad anderzijds – ingediend door D. Bacquelaine, C. De Permentier, F. 
– X. de Donnea en J. Galant. 

-  Voorstel nr. 228 tot herziening van de Grondwet. Herziening van artikel 44, eerste lid, 
van de Grondwet, teneinde de Kamers op de tweede dinsdag van september bijeen te 
roepen – ingediend door D. Bacquelaine en O. Chastel en aangenomen.  

-  Voorstel van bijzondere wet nr. 518 tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen – ingediend door F. – X. de Donnea, O. 
Maingain, D. Bacquelaine, A. Courtois en Ph. Monfils. 

-  Voorstel nr. 778 tot herziening van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet houdende 
toekenning van de constitutieve autonomie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
aan de Duitstalige Gemeenschap – ingediend door O. Maingain, Ch. Picqué, F. – X. de 
Donnea en M. Payfa. 

-  Wetsvoorstel nr. 802 tot wijziging van de wetgeving inzake de identiteitskaarten en 
paspoorten, wat de foto betreft die erop moet voorkomen – ingediend door Ph. Monfils. 

-  Wetsvoorstel nr. 928 tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een 
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte 
sluitingstijd voor dancings in te stellen – ingediend door J. – L. Crucke, D. Ducarme, F. 
Colinia, J. Galant en M. – Ch. Marghem. 

-  Voorstel van resolutie nr. 981 betreffende de hervorming van de brandweer – ingediend 
door D. Bacquelaine, D. Ducarme, S. Van Overtveldt, J. Galant, C. De Permentier en V. 
De Bue. 
 
 

CONTROLE 
 
Onze fractie richt mondelinge vragen en interpellaties tot de federale regering, voornamelijk 
tijdens de vergaderingen van de vaste commissies van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. Op die manier oefent zij haar controleactiviteit ten aanzien van de 
federale regering uit en krijgen de kamerleden een betere kijk op de beslissingen van de 
federale regering. 
 
Tijdens de parlementaire zitting 2002/2003 heeft de MR-fractie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers meer dan 300 keer het woord genomen, via mondelinge vragen in 
commissies of tijdens de plenaire vergadering, en via interpellaties, teneinde bij de 
verschillende federale ministers en staatssecretarissen inlichtingen in te winnen en het 
regeringsbeleid te controleren. 
 
Zonder al te zeer in detail te treden, vermelden wij, per beleidssector, de onderwerpen die 
door onze parlementsleden werden aangekaart: 
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Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
- De onderhandelingen over de begroting van de Europese Unie (Josée Lejeune) 
- Het Esther-netwerk voor solidariteit tussen ziekenhuizen (Josée Lejeune) 
- De terbeschikkingstelling van personeel van Landsverdediging ter versterking van de 

politiediensten (Alain Courtois) 
- De nieuwe leiding van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen (Marie-Christine 

Marghem) 
- De toekomst van de helicoptereenheden van Landsverdediging (Josée Lejeune) 
- De fraudezaak bij Landsverdediging (Marie-Christine Marghem) 
 
 
Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 
- De eerste balans van de toepassing van de wet betreffende de euthanasie (Daniel 

Bacquelaine) 
- De herwaardering van de intellectuele prestaties van de artsen (Daniel Bacquelaine) 
- De begeleiding van en het toezicht op de werklozen (Denis Ducarme) 
- De erkenning van de groepspraktijken (Daniel Bacquelaine) 
- Het sociaal statuut van de verpleegkundigen in het kader van het RIZIV (Daniel 

Bacquelaine) 
- De toename van het aantal gevallen van syfilis (Françoise Colinia) 
- Het beleid ter bestrijding van hepatitis C (Jean-Luc Crucke) 
- De afschaffing van het bijkomend honorarium voor conserverende verzorging onder 

algemene anesthesie (Daniel Bacquelaine) 
- De toename van het aantal kankergevallen (Dominique Tilmans). 
 

 
Binnenlandse Zaken, Administratieve vereenvoudiging, Institutionele aangelegenheden 

 
- De wet houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte (Corinne De 

Permentier) 
- Het taalgebruik in de kiesbrieven in de gemeenten van de Brusselse rand (Eric Libert) 
- De geautomatiseerde stemming (Corinne De Permentier) 
- De talloze formaliteiten die personen met een handicap moeten vervullen om een 

parkeerkaart te bekomen (Martine Payfa) 
- De problematiek van de openingsuren van de dancings (Jacqueline Galant) 
- De neutraliteit van een voorzitster van een stembureau (Corinne De Permentier) 
 
 
Justitie 

 
- De gerechtelijke achterstand te Brussel (Alain Courtois) 
- De moeilijkheden waarmee de ordediensten worden geconfronteerd in het kader van de 

dagelijkse werking van het gerecht (Pierrette Cahay) 
- De verwerking van antisemitische daden (Corinne De Permentier – Olivier Maingain) 
- De islampredikers in België (Jean-Pierre Malmendier) 
- De werking van de probatiecommissie te Brussel (Olivier Maingain) 
- De werking van de commissie voor reisgeschillen (Marie-Christine Marghem) 
- Tuberculose in de gevangenissen (Olivier Maingain) 
- De mededelingen van het openbaar ministerie aan de slachtoffers van misdrijven (Jean-

Pierre Malmendier) 
- Het gebruik van honden als wapen (Jacqueline Galant) 
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Overheidsbedrijven en Infrastructuur 
 

- De rol van de rechtbank van koophandel van Brussel in het faillissement van Sabena 
(Olivier Chastel) 

- Het GEN-project (Valérie De Bue en Martine Payfa) 
- Het rookverbod in de treinen (Philippe Monfils) 
- De centra voor voortgezette rijopleiding (Olivier Chastel) 
- De kritiek van de Europese Commissie op de aan ABX toegekende overheidssteun 

(Olivier Chastel) 
- De opleiding van het personeel van De Post (Olivier Chastel) 
- Het mogelijke gebruik van zwaailichten door artsen (Valérie De Bue en Daniel 

Bacquelaine) 
- Het beleid inzake het niet-hinderlijk foutparkeren ten aanzien van artsen op huisbezoek 

(Daniel Bacquelaine) 
- De toekomst van De Post (Richard Fournaux) 
- De normalisering van de windnormen in Brussel-Nationaal (François-Xavier de Donnea) 
- De plannen van de NMBS tot gehele of gedeeltelijke sluiting van de loketten in 46 

stations (François Bellot) 
- De stand van zaken met betrekking tot strengere veiligheidsmaatregelen op het NMBS-

net (Denis Ducarme) 
 
 
Bedrijfsleven 

 
- Een eerste balans met betrekking tot het autoverzekeringscontract 29/29 (Josée 

Lejeune en Anne Barzin) 
- De verlaging van de leerplichtige leeftijd (Pierre-Yves Jeholet) 
- De toepassing van de wet van 2003 inzake de natuurrampen (Dominique Tilmans) 
- De prijsafspraken in de bakkerijsector (Anne Barzin) 
 
 
Financiën 

 
- De overdracht van federale gebouwen aan de verschillende politiezones (Pierre-Yves 

Jeholet) 
- De betaling van de dode hand (Olivier Maingain) 
- Het ter discussie stellen van de bepalingen van de overeenkomst tussen Frankrijk en 

België betreffende de regeling voor Franse grensarbeiders (Dominique Tilmans) 
- De belasting op niet-alcoholische dranken in bioscoopcomplexen (Pierre-Yves Jeholet) 
 
 
EXTRAPARLEMENTAIRE ACTIVITEIT 
 
De MR-fractie vergadert maandelijks rond actuele thema’s en nodigt daarbij federale 
ministers uit. 
 
Ieder jaar organiseert de MR-fractie van de Kamer van volksvertegenwoordigers na het 
zomerreces ook studiedagen en werkgroepen. 
 
Via haar driemaandelijkse krant “En direct de la Chambre” bericht de MR-fractie regelmatig 
over de activiteiten van haar parlementsleden. 
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4.4.  SOCIALISTISCHE PARTIJ.ANDERS-SPIRIT (SP.A-SPIRIT) 

23 LEDEN 
 
 
 
De sp.a-spirit fractie hield zoals elk jaar zijn fractiedagen begin september in Nieuwpoort. Er 
werd stil gestaan bij de politieke actualiteit en de kernpunten voor het nieuwe parlementair 
jaar werden er besproken. Gelijke kansen voor iedereen blijft onze inzet ! Daarnaast zijn 
thema’s als mobiliteit, verkeersveiligheid, werk en Europa voor ons absolute prioriteit. De 
verkiezingsresultaten van de federale verkiezingen op 18 mei 2003 werden van nader bij 
bekeken. De campagne die aan deze verkiezingen vooraf ging werd geëvalueerd en er werd 
meteen ook een blik geworpen op de regionale en Europese verkiezingen van 13 juni 2004.  
 
De sp.a-spirit fractie ging van start met sterk verjongde en vervrouwelijkte ploeg. Vanuit de 
fractie werden verschillende initiatieven aangeboden om de nieuwkomers te begeleiden in 
hun nieuwe opdracht. Er werd vanuit het fractiesecretariaat niet alleen gezorgd voor de  
logistieke ondersteuning maar er werd ook nuttige tips verschaft over het aanwerven van 
medewerkers en de inrichting van een politiek secretariaat. Daarnaast werd er een 
kennismaking georganiseerd met de verschillende diensten van dit huis en van de partij 
(studiedienst, communicatiedienst, ..). Tot slot bood het fractiesecretariaat ook een 
introductie in het Kamerreglement aan en werd de mogelijkheid geboden tot het volgen van 
media en debattraining. 
 
Gelijke kansen voor iedereen betekent voor de sp.a- spirit fractie ook dat je moet opkomen 
voor gelijke politieke participatie. Iedereen die deel uitmaakt van de bevolking moet 
volwaardig aan het politieke leven kunnen deelnemen. In het licht hiervan was de 
goedkeuring van het stemrecht voor niet – EU burgers voor de gemeenteraadsverkiezingen 
voor onze fractie van bijzonder belang. 
 
Naast de goedkeuring van het stemrecht voor niet-EU burgers werd de agenda van de 
fractie ondermeer bepaald door ons engagement in de strijd tegen de fiscale fraude. Voor de 
sp.a-spirit fractie is die strijd één van haar topprioriteiten. De sp.a-spirit fractie heeft haar 
controletaak ten opzichte van de regering inzake de strijd tegen de fiscale fraude dan ook 
aanzienlijk opgevoerd. Daarnaast werden er wetsvoorstellen ingediend om bestaande fiscale 
uitwijkmogelijkheden te  neutraliseren. Een andere belangrijk feit was de goedkeuring door 
het Parlement van het wetsvoorstel tot invoering van de Tobintaks. De sp.a-spirit fractie is 
van mening dat België in dit debat de voortrekkersrol moet blijven spelen. 
 
De sp.a-spirit fractie heeft in het afgelopen jaar ook mee vorm gegeven aan een 
verkeersveiliger Vlaanderen. We hebben onze steun verleend aan de initiatieven van de 
regering rond de invoering van een nieuwe verkeerswet. De eerste resultaten hiervan zijn 
reeds zichtbaar op de Belgische wegen. De sp.a-spirit fractie heeft zich ook geëngageerd in  
het debat over het aan banden leggen van het gebruik van de kruissnelheidsregelaar om zo 
het aantal ongevallen te vermijden. Naast de verkeersveiligheid ging onze aandacht ook in 
bijzondere mate uit naar het openbaar vervoer en andere duurzame modi. Gaande van de 
steun van het wetsontwerp om de aankoop van milieuvriendelijke wagens fiscaal 
aantrekkelijker te maken over het stimuleren van ISA tot voorstellen voor fiscaal gunstiger 
regimes voor woon-werkverkeer met fiets en openbaar vervoer. 
 
Binnen Justitie werden er initiatieven genomen die er moeten toe leiden om de kloof tussen 
justitie en de mensen te verkleinen. Het wetsvoorstel rond de kennisgeving, in begrijpbare 
taal, van vonnissen en arresten is hiervan een uitstekend voorbeeld. Binnen het luik 
Familierecht werden er belangrijke wetgevende initiatieven genomen inzake de regeling van 
het omgangsrecht, de verblijfsregeling van minderjarige kinderen en het adoptierecht voor 



Hoofdstuk 4  POLITIEKE FRACTIES - 147 
 

holebi koppels. De sp.a-spirit-fractie nam ook verschillende initiatieven om het statuut van de 
zelfstandigen te verbeteren. Binnen het domein Volksgezondheid waren de  wetsvoorstellen 
van onze fractie rond de oprichting van de verpleegkundige adviesraad en de gratis 
tandverzorging voor kinderen van belang. De vraagstukken rond de vergrijzingproblematiek 
beheersten in grote mate de politieke agenda en de sp.a-spirit fractie nam deze problematiek 
nauw ter harte. De sp.a-spirit fractie nam het voorzitterschap waar van de Commissie 
Vergrijzing binnen de Commissie Sociale Zaken. Het initiatief tot oprichting van deze 
commissie werd door de sp.a-spirit fractie op actieve wijze gesteund en opgevolgd.  
 
De verkiezingskoorts naar aanleiding van de Europese en regionale verkiezingen op 13 juni 
2004 hield ook onze fractie in haar greep. De parlementaire werkzaamheden werden in het 
licht van deze verkiezingen aangepast en de politieke agenda werd volledig beheerst door 
de regionale en Europese campagne. 
 
Ook dit jaar werd het intern politiek debat niet geschuwd. Naast de wekelijkse 
fractievergaderingen zetten we de traditie verder om op tijd en stond van gedachten te 
wisselen met gastsprekers uit de politieke, academische en journalistieke wereld. Dit is voor 
ons de uitgelezen manier om op regelmatige basis een reflectie en politieke discussie te 
organiseren over beleidsproblemen op langere termijn. 
 
 
 
 
 

4.5. CHRISTEN-DEMOCRATISCH EN VLAAMS (CD&V) 
21 LEDEN 

 
 
 
Voorzitter: Pieter De Crem 
 
 
VERKIEZING FRACTIEVOORZITTER 
 
Op 24 mei verkoos de fractie Pieter De Crem tot nieuwe voorzitter in opvolging van Yves 
Leterme die na de verkiezingen van 13 juni de functie van partijvoorzitter opnam. 
 
 
DEBAT REGEERAKKOORD 
 
Fractievoorzitter Pieter De Crem besteedde in het debat over de regeringsverklaring op 15 
juli 2003 heel wat aandacht aan de verschillende boodschappen die de regeringspartijen 
voor en na de verkiezingen uitzonden en stelde vast dat cruciale bevoegdheden zoals 
Sociale Zaken, Ambtenarenzaken en Justitie in handen zijn gekomen van Franstalige 
ministers. Hij betoogde dat de versnippering van bevoegdheden binnen de regering haaks 
staat op de beginselen van goed bestuur en beklemtoonde dat de belastingverhogingen het 
te verwachten tekort op de begroting van 2003 moeten dichten. Voorts wees hij erop dat de 
actieve welvaartsstaat, de grote doelstelling van de regering-Verhofstadt I, niet werd 
gerealiseerd en dat er in het nieuwe regeerakkoord geen gewag meer van wordt gemaakt. 
De werkgelegenheidsgraad daalde in 2002 tot 59.8 procent, zodat de doelstelling om in 2010 
de 70 procent-grens te bereiken die Europa vooropstelt, verder af is dan ooit tevoren. De 
fractievoorzitter verklaarde ook geen concrete oplossingen te verwachten van het Forum dat 
de regering wil oprichten om een oplossing te zoeken voor een aantal communautaire 
problemen. 
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ALGEMENE BELEIDSVERKLARING 
 
In antwoord op de algemene beleidsverklaring van de eerste minister op 14 oktober 2004 
maakte partijvoorzitter Yves Leterme de balans op van de sociaal-economische toestand van 
het land. Hij wees op de stijging van de werkloosheid, in het bijzonder van de 
jeugdwerkloosheid, de daling van de werkgelegenheidsgraad, de achteruitgang van het 
concurrentievermogen van onze ondernemingen, het geringe aantal starters en de 
vermindering van de buitenlandse investeringen. Yves Leterme benadrukte dat de 
zorgwekkende sociaal-economische toestand van het land niet alleen het gevolg is van de 
zwakke economische wereldconjunctuur, maar ook van structurele factoren en stelde vast 
dat de regering geen antwoord heeft op de desindustrialisering. Daarnaast behandelde Yves 
Leterme de toestand van de overheidsfinanciën. Hij stelde dat het begrotingsevenwicht 
bereikt werd door een reeks eenmalige inkomsten met als belangrijkste de overname van het 
pensioenfonds van Belgacom, die de echte toestand van de overheidsfinanciën verbloemen.  
Als alternatief voor het sociaal-economisch beleid van de regering stelde Yves Leterme het 
Visieplan van CD&V voor dat drie hoofdlijnen bevat: 1) voorwaarden creëren voor het 
behoud van moderne industriële activiteiten door maatregelen inzake versterking van 
innovatie, loonkostenverlaging, lagere vennootschapsfiscaliteit en een aangepast milieu- en 
ruimtelijke ordeningbeleid; 2) eigen ondernemerschap bevorderen door te voorzien in 
starterpremies, risicokapitaal en administratieve vereenvoudiging; 3) aantrekken van 
buitenlandse investeringen door ons land opnieuw aantrekkelijk te maken voor buitenlandse 
investeerders. Dit veronderstelt een actieve prospectiepolitiek, lagere sociale bijdragen voor 
topkaders, kennis- en innovatiecentra, en hogere budgetten voor innovatie en vernieuwing. 
Naast de algemene tussenkomst van partijvoorzitter Yves Leterme behandelden Hendrik 
Bogaert het budgettaire en fiscale beleid, en Greta D’hondt het werkgelegenheidsbeleid. 
 
 
BEGROTING 2004 EN FISCALE AMNESTIE 
 
Tijdens de bespreking van het ontwerp van de rijksmiddelenbegroting en het ontwerp van 
algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 bekritiseerde de fractie andermaal 
de wijze waarop de regering de doelstelling van het begrotingsevenwicht wil bereiken. In zijn 
tussenkomst benadrukte Carl Devlies dat het evenwicht wordt nagestreefd door het 
veelvuldig gebruik van eenmalige niet-recurrente maatregelen. Deze maatregelen verbergen 
in feite het structurele tekort op de begroting en bedreigen in ernstige mate de financiering 
van de te verwachten kosten van de vergrijzing van de bevolking.  
 
Een belangrijk parlementair debat was de bespreking van het wetsontwerp houdende de 
invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) of fiscale amnestie. De CD&V-
fractie kantte zich tegen het ontwerp omdat het een grote ongelijkheid tussen 
belastingplichtigen tot stand brengt. De Belgische bevolking wordt onderworpen aan een 
gemiddelde belastingdruk van 46%, terwijl het EBA-tarief 6 of 9% bedraagt. De fractie stelde 
ook vast dat van het oorspronkelijke doel van de EBA, in casu het geven van een impuls aan 
de Belgische economie, uiteindelijk weinig overeind is gebleven. Het gaat om een loutere 
budgettaire operatie. Ten slotte wees de fractie ook op de rechtsonzekerheid van de regeling 
gezien het ontbreken van een afdoend antwoord vanwege de minister van Financiën op een 
uitgebreide reeks vragen. 
 
 
KIESWETHERVORMING VOOR DEELSTAATPARLEMENTEN 
 
In het debat over de nieuwe kieswet voor de deelstaatparlementen wees de CD&V-fractie op 
de laattijdigheid van de hervorming. Belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de kieswet 
enkele maanden voor de verkiezingen doet vermoeden dat de meerderheid electoraal 
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voordeel uit de hervorming wil halen, zeker wanneer de oppositie op geen enkele manier is 
betrokken bij die hervorming. CD&V argumenteerde dat de meerderheid de afzonderlijke lijst 
van opvolgers opnieuw invoert, nadat ze die eerder had afgeschaft, omwille van de te 
verwachten deelname van talrijke schijnkandidaten aan de verkiezingen van 13 juni 2004. Ze 
kantte zich ook tegen de invoering van een kiesdrempel van 5% omdat die als alibi wordt 
gebruikt voor de herverkaveling van het politieke landschap zoals de meerderheid die voor 
ogen heeft. De CD&V-fractie stemde dan ook tegen de ontwerpen. 
 
 
MIGRANTENSTEMRECHT 
 
Veel aandacht ging naar het debat over het migrantenstemrecht. CD&V-fractievoorzitter 
Pieter De Crem vertolkte het standpunt dat de mogelijkheid om politiek te participeren dient 
open te staan voor migranten die aantonen integratiebereid te zijn, wat niet het geval is in het 
door de Senaat overgezonden wetsontwerp inzake het migrantenstemrecht. De fractie was 
van oordeel dat stemrecht gekoppeld dient te blijven aan de Belgische nationaliteit. Door het 
verwerven van de nationaliteit, krijgen niet-Europese onderdanen dezelfde rechten en 
plichten als de Belgen en bijgevolg stemrecht en stemplicht voor alle beleidsniveaus. 
Volgens de fractie is de Belgische nationaliteit de beste en meest volledige weg naar het 
stemrecht. Vermits het voorstel tot toekenning van het migrantenstemrecht het lokale 
stemrecht loskoppelt van de nationaliteit sprak de CD&V-fractie zich dan ook tegen het 
voorstel uit.  
 
 
ANDERE 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 talrijke wetsvoorstellen die ze indiende, kwamen 
deze prioriteiten herhaaldelijk terug. 
 
Belangrijk in het kader van de versterking van het economisch weefsel is wetsvoorstel tot het 
opnieuw in aanmerking nemen als beroepskost van de gewestelijke belastingen, heffingen 
en retributies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (nr 1047, 2003-2004). De 
recente hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 24 december 2002) verwierp 
de gewestelijke belastingen, heffingen en retributies als fiscale uitgaven. Het betrof een 
compenserende maatregel die er mede moest voor zorgen dat de verlaging van het tarief 
van de vennootschapsbelasting binnen een neutraal budgettair kader kon gebeuren. Deze 
bepaling heeft een last gelegd op het bedrijfsleven. Vooral Vlaamse bedrijven worden 
hierdoor getroffen omdat Vlaanderen meer gewestelijke belastingen heft. Deze bepaling 
schaadt daarenboven de concurrentiepositie van onze bedrijven. Bovendien blijven 
belastingen, heffingen en retributies wel aftrekbaar indien ze worden geheven door 
gemeenten, provincies, gemeenschappen, federale staat en ook buitenlandse overheden. 
Deze maatregel is dan ook een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en niet 
zonder gevaar omdat het een precedent heeft geschapen dat later door de overheid kan 
ingeroepen worden om bijvoorbeeld ook de aftrekbaarheid van andere gewestbelastingen of 
van lokale belastingen, heffingen of retributies af te schaffen. Om al deze redenen wil het 
wetsvoorstel van de gewestelijke belastingen, heffingen en retributies opnieuw een 
aftrekbare beroepskost te maken. 
 
Voorts legde de fractie sterk de klemtoon op het versterken van de geloofwaardigheid van de 
politieke instellingen. De verkiezingen van 18 mei 2003 waren de verkiezingen van de 
schijnkandidaten: talrijke verkozenen namen hun mandaat niet op en lieten zich vervangen 
door hun opvolger voor wie de kiezer niet had gestemd. Om deze redenen diende de CD&V-
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fractie wetsvoorstellen in met als doel de dubbele of meervoudige kandidaatstelling bij 
gelijktijdige verkiezingen te verbieden (nr 183 en 184, 2003-2004). Andere voorstellen om de 
inspraak van de kiezer te versterken, waren de wetsvoorstellen die voorzien in de 
beëindiging van rechtswege van het parlementaire mandaat bij de verkiezing voor een 
andere parlementaire assemblee zodat de betrokkene niet langer de keuze heeft tussen het 
verder uitoefenen van het parlementaire mandaat dat hij bekleedt of hieruit ontslag nemen 
en het nieuwe mandaat opnemen waarvoor hij verkozen werd (nr 347, 348 en 349, 2003-
2004). 
De vermelde wetsvoorstellen werden door de plenaire vergadering verworpen. Na de 
verkiezingen van 13 juni 2004 gingen evenwel opnieuw stemmen op om een verbod in te 
voeren op dubbele kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen en voor de verplichting om 
het mandaat op te nemen waarvoor men is verkozen. Het ziet er bijgevolg naar uit dat deze 
problematiek in het parlementaire jaar 2004-2005 opnieuw aan bod zal komen. 
 
In het kader van het versterken van de menselijke zekerheid diende de CD&V-fractie een 
wetsvoorstel in om te voorkomen dat de bewoners van rust- en verzorgingsinstellingen van 
de ene dag op de andere op straat komen te staan wegens een uitgesproken faillissement 
van een instelling (nr 1219, 2003-2004). De plotselinge sluiting van enkele rusthuizen 
veroorzaakte het voorbije jaar nogal wat ophef. Daarom stelt CD&V voor dat de bewoners 
van een dergelijke instelling gedurende vijf dagen of langer indien nodig na het vonnis van 
faillietverklaring in de instelling kunnen blijven. Ondertussen dient de curator het lokaal 
OCMW en de bevoegde overheid te informeren opdat deze een nieuwe huisvesting kunnen 
zoeken.  
 
CD&V diende ook een wetsvoorstel in tot verhoging van de minimumuitkeringen voor 
alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden (nr 1106, 2003-2004). Dit voorstel heeft 
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren binnen de groep invaliden, namelijk de 
gezinshoofden, alleenstaanden en invaliden die als één-ouder met een minimumuitkering 
instaan voor één of meerdere kinderen. 
 
Belangrijk op het vlak van het familierecht is het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal 
bepalingen betreffende echtscheiding en tot invoering van de echtscheiding op grond van 
een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (nr 295, 2003-2004). Dit wetsvoorstel strekt 
ertoe de huidige echtscheiding op grond van bepaalde feiten waarbij de schuldvraag van de 
tegenpartij centraal staat, te vervangen door een nieuwe echtscheidingsgrond, namelijk de 
onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. 
 
 
 
 
 

4.6. VLAAMS BLOK 
18 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Francis Van den Eynde 
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ALGEMENE POLITIEK 
 
Na een klinkende federale verkiezingsoverwinning op 18 mei 2003 - waarbij het Vlaams Blok 
verder groeide van 15,1% naar 18,2% van de Vlaamse stemmen, hetgeen resulteerde in een 
groei van 15 naar 18 Kamerleden - hield de Vlaams Blok-Kamerfractie op 16, 17 en 18 
september 2003 zijn fractiedagen. Naast een evaluatie van de verkiezingsoverwinning 2003 
stonden volgende zaken aan de agenda: de politieke strategie van de fractie en de partij, het 
doorprikken van de “alles-gaat-goed-politiek” van Verhofstadt, de Europese en regionale 
verkiezingen van 13 juni 2004, het proces tegen onze partij, het vreemdelingen- en asielbeleid, 
de evaluatie van de werking van de Kamerleden en de fractie, …  
 
Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Blok-Kamerfractie in het bijzondere 
zittingsjaar 2003 en het gewone zittingsjaar 2003-2004 waren: 
− Begin oktober 2003 zetten de Franstalige partijen met medewerking van de sp.a en de VLD 

een nieuw offensief in tegen het Vlaams Blok: een nieuwe aanpassing van de wet op de 
partijfinanciering. Met hun voorstel wilden deze partijen het politieke programma van een 
politieke partij - lees het Vlaams Blok -  laten beoordelen door de Raad van State. Indien de 
Raad van State oordeelt dat er tekenen van strijdigheid met het EVRM zijn, moet de 
rechtbank de politieke partij haar partijfinanciering afnemen. Zulk een afname is een 
regelrechte moordaanslag, omdat er geen alternatieve financieringsmiddelen toegelaten 
zijn. Deze beoordeling is ondemocratisch, omdat ze een oordeel over een politiek 
programma toevertrouwt aan de rechter die over geschillen moet oordelen en niet over 
politieke feiten; de kiezer dient  te oordelen! Tevens komt de vrijheid van meningsuiting in 
het gedrang, omdat een rechter gaat bepalen wat een partij niet mag verkondigen om de 
partijfinanciering niet kwijt te raken. Bovendien vertoont de beoordeling door de Raad van 
State een reeks kenmerken die zelf indruisen tegen het EVRM: geen beroepsmogelijkheid, 
het ontbreken van procesregels, de mogelijkheid tot inroeping van tekenen van strijdigheid 
met het EVRM van vóór de inwerkingtreding van de wet (terwijl retroactiviteit verboden is), 
geen verjaringstermijn voor de tekenen, ….  

− Het Vlaams Blok ondersteunde in de Kamer ten volle de rechtmatige eis van de 
burgemeesters van Halle-Vilvoorde tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Het Vlaams Blok kwam met een eigen voorstel op de proppen en diende bij de 
kieshervorming van januari 2004 talrijke amendementen tot splitsing in. De partij vroeg 
herhaaldelijk om de splitsing in de commissie Binnenlandse Zaken te bespreken en 
ondervroeg meermaals de bevoegde ministers. Na de Europese en de regionale 
verkiezingen van juni 2004 interpelleerde fractievoorzitter Gerolf Annemans als enige (dus 
zonder CD&V of N-VA) premier Verhofstadt over de vooruitgang van het dossier. In een 
nietszeggend antwoord verwees de Eerste minister naar het zogenaamde Forum van het 
najaar 2004.  

− Het Vlaams Blok kaartte herhaaldelijk de laksheid van de snel-Belg-wet aan: de jongste 
jaren werden 250.000 vreemdelingen genaturaliseerd en 50.000 illegalen geregulariseerd 
aan wie geen integratievoorwaarden werden gesteld en die nooit werden gecontroleerd op 
achtergronden en antecedenten. De Staatsveiligheid en de dienst Vreemdelingenzaken 
waren en zijn wegens personeels - en tijdgebrek niet in staat alle dossiers na te kijken. 
Verder wees de partij ook op de fraude met visa, zoals destijds toen de moordenaars van de 
Afghaanse oppositieleider Massoud konden reizen met Belgische paspoorten, en op de 
mogelijke connectie tussen de daders van de terroristische aanslag in Madrid op 11 maart 
2004 en de planning en de financiering van deze aanslag door een harde kern van het 
Marokkaanse radicalisme in Brussel. Het Vlaams Blok verwees in dit kader naar de 
luidkeels verkondigde verkiezingsbeloften om de snel-Belg-wet te verstrengen en 
concludeerde dat er niets van in huis was gekomen. Het Vlaams Blok eiste dan ook de 
volledige herziening van de nationaliteitswetgeving en diende daartoe zelf een wetboek 
Staatsburgerschap in. Wie Belg wil worden, moet dat kunnen, maar hij moet bereid zijn zich 
te integreren, de taal te leren, te werken en de dubbele nationaliteit te laten vallen. 
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− Vanzelfsprekend voerde het Vlaams Blok een felle parlementaire strijd tegen de invoering 
van het vreemdelingenstemrecht. Zowel in de commissie Binnenlandse Zaken en in het 
plenum plaatsten alle Vlaams Blokkers zich op het spreekgestoelte en werden massaal veel 
amendementen ingediend. Gesteund door diverse opiniepeilingen die duidelijk maakten dat 
Vlaanderen massaal tegen het vreemdelingenstemrecht is (80% is tegenstander), pleitte het 
Vlaams Blok om de democratie ten volle te laten spelen en dan ook een referendum over 
het al dan niet toekennen van stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen te houden. De partij 
diende een wetsvoorstel hiertoe in. 

− Het falen van het justitiebeleid van minister Onkelinx: het niet-uitvoeren van de tijdens de 
verkiezingen van 2003 aangekondigde afschaffing van de Wet-Lejeune, de aanhoudende 
stakingen van de cipiers omwille van personeelstekort en gevangenisoverbevolking, het 
verder aan banden leggen van de voorlopige hechtenis, de niet-uitvoering van korte 
gevangenisstraffen en de inkorting van langere straffen, de schrapping van een aantal 
nieuwe gevangenissen, het tekort aan raadsheren bij diverse Hoven van Beroep, … 

− In november 2003 verzette het Vlaams Blok zich hevig tegen de beslissing van de minister 
van Justitie om, tegen alle adviezen in, toch acht fundamentalisten te benoemen in de 
Moslimexecutieve. Dit was onrustwekkend, omdat het de taak van deze executieve is om 
imams te benoemen en het desbetreffende godsdienstonderwijs te organiseren. Het 
disfunctioneren van de executieve en de dominante rol van fundamentalisten zorgde voor 
grote problemen, zodat de paarse regeringspartijen en de CD&V begin juli 2004 een 
wetsvoorstel tot oprichting van een commissie tot voorbereiding van de vervroegde 
verkiezingen van de Moslimexecutieve snel door de Kamer wilden jagen. Ze misbruikten 
hierbij het Kamerreglement om de spreektijd van het Vlaams Blok in de commissie Justitie 
te beperken. Uiteindelijk kreeg het Vlaams Blok gelijk en belandde het voorstel opnieuw ter 
bespreking in de commissie. Het Vlaams Blok bleef zich verzetten tegen het voorstel, omdat 
het meent dat de islam helemaal niet erkend moet worden als godsdienst in België. 

− Het asielbeleid kost handenvol geld. Officiële cijfers bewijzen dit. Luidens het antwoord van 
de minister voor Maatschappelijke Integratie zal de belastingbetaler in 2004 niet minder dan 
€ 231.153.000 uitgeven voor de federale opvangcentra en nog eens € 242.906.000 voor de 
terugbetaling van steun die door de gemeentelijke OCMW’s wordt verleend. Hierbij komen 
nog de budgetten voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (€ 23.945.000), 
de Dienst Vreemdelingenzaken (€ 70.900.000) en de extra kosten bij heel wat lokale & 
federale administraties en politiediensten. In totaal beteken dit meer dan 23 miljard oude 
franken. 

− De niet-aflatende Vlaams Blok-strijd tegen de voorgenomen sluiting van het 
paracommandohoofdkwartier te Heverlee en tegen de verspreiding van de diverse 
paracommando-eenheden over andere legermodules.  

 
 
 
WETGEVEND WERK 
 
Niet enkel deze maar ondermeer volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: 
− 72/001: wetsvoorstel om van 11 juli, 27 september en 15 november wettelijke feestdagen te 

maken;  
− 182/001: wetsvoorstel tot opheffing van de geleidelijke uitstap uit kernenergie; 
− 277/001 en 278/001: wetsvoorstellen tot vrijstelling van fiscale en sociale lasten voor de 

ploegenpremie; 
− 307/001: wetsvoorstel tot het houden van een volksraadpleging over het toekennen van 

gemeentelijk stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen; 
− 469/001: voorstel van bijzondere wet tot splitsing van de sociale zekerheid; 
− 527/001: wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers; 
− 566/001: wetsvoorstel ter herinvoering van abortus in het strafrecht; 
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− 616/001: wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en 
zorgverlof en tot verhoging van de onderbrekingsuitkering in geval van ouderschapsverlof, 
palliatief verlof en zorgverlof; 

− 651/001: wetsvoorstel tot uitbreiding van de wettelijke regeling inzake noodweer; 
− 660/001: wetsvoorstel tot invoering van een opvoedersvergoeding voor en tot toekenning 

van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder; 
− 663/001: voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten; 
− 739/001: wetsvoorstel tot intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst; 
− 740/001: wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de koninklijke familie; 
− 767/001: voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om 

te komen tot een verbod op de financiering van moskeeën en islamitische instituten door 
middel van internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek; 

− 791/001: wetsvoorstel tot legalisering van de dracht en het gebruik van weerloos makende 
stoffen verspreidende spuitbussen door handelaars en beoefenaars van vrije beroepen in 
bepaalde gevallen; 

− 813/001: voorstel van resolutie over de schendingen van de mensenrechten in China; 
− 833/001: voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het thuis 

verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden; 
− 852/001: wetsvoorstel tot versoepeling van de vervolgingen en opsporingen in het kader van 

het drugbeleid; 
− 880/001: wetsvoorstel tot invoeging in het Strafwetboek van een verbod op het dragen van 

gelaatverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen; 
− 932/001: wetsvoorstel tot principiële afschaffing van de terugvorderingmogelijkheid door het 

OCMW van de kosten voor opname van ouderen in een rusthuis; 
− 1004/001: wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek; 
− 1040/001: wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de 

verkiezingen van het Europees Parlement; 
− 1167/001: voorstel van resolutie om de vennootschapsbelasting te defederaliseren; 
− 1178/001: wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden en middelen van verweer 

tegen agressie voor de leden van interne bewakingsdiensten; 
− 1232/001: voorstel van bijzondere wet om de spoorwegen te defederaliseren. 
 
Niet enkel met deze maar ondermeer met volgende interpellaties legde het Vlaams Blok de 
regering het vuur aan de schenen: 
− interpellatie van Gerolf Annemans over de stand van zaken in verband met de splitsing van 

Brussel-Halle-Vilvoorde en het Forum; 
− interpellatie van Koen Bultinck over de vermindering van de loonkost door het financieren 

van de kinderbijslagen en de gezondheidszorgen uit algemene middelen; 
− interpellatie van Koen Bultinck over de responsabilisering van de actoren in de 

ziekteverzekering; 
− interpellatie van Filip De Man over de moslimexecutieve; 
− interpellatie van Filip De Man over de hoofddoekkwestie; 
− interpellatie van Guy D’haeseleer over de zogenaamde anti-pestwet; 
− interpellatie van Guy D’haeseleer over de grote achterstand inzake dossiers van personen 

met een handicap; 
− diverse interpellaties van Bart Laeremans over het nachtvluchtenakkoord; 
− interpellatie van Bart Laeremans over de justitiële aspecten van de megaministerraad over 

veiligheid en justitie; 
− interpellatie van Bart Laeremans over de taalverhoudingen en de taalkennis bij de Brusselse 

politie; 
− interpellatie van Jan Mortelmans over de nieuwe transfers m.b.t. het Verkeersboetefonds; 
− interpellatie van Jan Mortelmans over een drastische wijziging van de snel-Belg-wet; 
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− interpellatie van Staf Neel over het verdwijnen van paracommando's binnen dit en enkele 
jaren; 

− diverse interpellaties van Bert Schoofs over het sociale drama bij Ford Genk; 
− interpellatie van Luc Sevenhans over de toekomst van de Wet Major en de IJzeren Rijn; 
− interpellatie van Guido Tastenhoye over het nieuwe spreidingsbeleid voor asielzoekers; 
− interpellatie van Guido Tastenhoye over de hervorming van de asielprocedures en het 

afschaffen en invoeren van terugkeerpremies; 
− interpellatie van Francis Van den Eynde over de  onbeschikbaarheid van legervliegtuigen 

voor het terugvoeren van illegalen en uitgeprocedeerden; 
− interpellatie van Francis Van den Eynde over het gedogen van rituele thuisslachtingen door 

de gemeentebesturen.  
 
 
HET VLAAMS BLOK IN CIJFERS 
 
Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen : 487 
Interpellaties       : 57 
Tussenkomsten, stemverklaringen    : 187 
Mondelinge vragen      : 372 
Schriftelijke vragen      : 633 
 
 

 
 
 

4.7.  CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 
7 LEDEN 

 
 
 
INLEIDING 
 
Het Centre Démocrate Humaniste is : 
− een centrumpartij omdat het een verbond is dat openstaat voor alle burgers, ongeacht 

hun maatschappelijke positie, nationaliteit, godsdienst of overtuiging, en omdat het de 
opdeling tussen  rechter- en linkerzijde overstijgt. 

− een democratische partij omdat het wil bouwen aan een verdraagzame samenleving, 
waarin elke burger inspraak heeft en wordt beschouwd als een individu dat 
verantwoordelijk is voor zijn lot en de gemeenschap waarin hij leeft, en aan wie de 
overheid voldoende vrijheid moet laten om zelf in te grijpen en beslissingen te nemen. 

− een humanistische partij omdat het de mens, zijn geluk en zijn dromen als dé 
beleidsprioriteit beschouwt, en omdat het de kwaliteit van het zijn belangrijker acht dan 
de mythe van het hebben. 

 
Het cdH is dus een partij die: 
− de aandacht voor de ander opnieuw centraal wil plaatsen in haar politiek project en die, 

naast de vrijheid en de gelijkheid, het principe van de saamhorigheid hoog in het 
vaandel draagt. 

− ten strijde wil trekken tegen een egoïstische, materialistische en gewelddadige 
samenleving, die in het teken staat van de cultus van het geld, de rivaliteit, de 
onverschilligheid en de ongelijkheid. 

− het individu opnieuw boven de gemeenschap, de markt, de wetenschap en de 
instellingen wil plaatsen. 
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In het federale parlement maakt het cdH op dit ogenblik deel uit van de oppositie. Als 
belangrijkste Franstalige oppositiepartij wil het cdH nadenken over het beleid, voorstellen 
doen en oppositie voeren. 
 
Die oppositie is constructief: het cdH wil een alternatief aanreiken voor het beleid van de 
meerderheid en tracht de fouten van die laatste recht te zetten. 
 
1. REFLECTIE :  

 
Het cdH organiseerde twee belangrijke colloquia waaruit blijkt dat het aan de noden van de 
bevolking tegemoet wil komen. 
 
Het eerste colloquium werd samen met andere partijen op poten gezet en ging over de 
bemiddeling. Talrijke deskundigen en actoren op het stuk van justitie kwamen er samen. 
Dankzij dit initiatief werd het wetsvoorstel inzake de bemiddeling, dat tijdens de vorige 
zittingsperiode werd opgesteld, met voorrang door de commissie voor de Justitie behandeld 
en vervolgens door de plenaire vergadering goedgekeurd. 

 
Tijdens het tweede colloquium, dat aan de huisvesting was gewijd, waren verscheidene 
actoren en deskundigen uit de sector te gast. Eerst werd een gedetailleerde stand van zaken 
opgemaakt, op grond waarvan vooral werd nagedacht over de beheersing van de stijgende 
huurprijzen, de invoering van een huuruitkering en een hervorming van de onroerende 
fiscaliteit, teneinde de huurders meer mogelijkheden te bieden om hun huurwoning te 
verwerven. 

 
De cdH-fractie organiseerde tevens de zogenaamde « mercredis de la santé » met kamerlid 
Catherine Doyen-Fonck en professor Bosly. Die ontmoetingen hebben tot doel de belangrijke 
actoren uit de sector van de gezondheidszorg samen te brengen, teneinde het parlementaire 
werk in te leiden en gaande te houden. Met name in dit kader ontwikkelde het cdH in overleg 
met de verscheidene actoren zijn voorstellen inzake de tabaksbestrijding en het pact voor de 
ziekenhuispatiënt. Voor het cdH is de bestrijding van het tabaksgebruik, dat jaarlijks meer 
dan 19.500 doden eist, een prioriteit, evenals de gelijke behandeling van alle patiënten 
ongeacht het ziekenhuis waarvoor zij opteren. Dankzij die ontmoetingen met de 
vertegenwoordigers van de sector van de gezondheidszorg konden ook bepaalde 
wetsontwerpen met amendementen worden bijgestuurd, met name het wetsontwerp inzake 
experimenten op de menselijke persoon. 
 
2. VOORSTELLEN : 
 
Op wetgevend vlak nam de cdH-fractie heel wat initiatieven: zij diende zo’n 150 
wetsvoorstellen in met betrekking tot de meest uiteenlopende aspecten van het dagelijks 
leven (volksgezondheid, gezin, justitie, politie, ondernemingen, belastingen,…). Die 
wetsvoorstellen zijn opgenomen in deel twee van het verslag. 
 
Voorts nam de cdH-fractie actief deel aan het wetgevend werk door bepaalde 
wetsontwerpen en –voorstellen te steunen of door amendementen in te dienen om de 
regeringsontwerpen bij te sturen of te verbeteren. 
 
Zo konden dankzij de amendementen die de cdH-fractie op initiatief van Melchior Wathelet 
indiende, belangrijke ethische beperkingen worden opgelegd aan de regionalisering van de 
uitvoerlicenties voor wapens. In de bijzondere wet werd namelijk een verwijzing naar de 
Europese gedragscode ingevoegd. 
 
Met die amendementen werd tevens gewezen op de gebrekkige samenhang of de zwakke 
punten van de regeringsontwerpen, bijvoorbeeld inzake de fiscale amnestie of de dienst voor 
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alimentatievorderingen. Wat dit laatste ontwerp betreft, kon de cdH-fractie niet verhinderen 
dat de regering en de parlementaire meerderheid na de verkiezingen ongedaan maakten wat 
zij voor de verkiezingen in het leven hadden geroepen. Het is helaas niet denkbeeldig dat de 
onderhoudsgerechtigden nog lang op de betaling van het  onderhoudsgeld moeten wachten. 
 
Met haar amendementen beoogde de cdH-fractie tevens de daden van de regering bij te 
sturen om ze beter bij haar verklaringen te doen aansluiten. Dit was met name het geval op 
het stuk van de volksgezondheid, de aanpassing van de sociale uitkeringen aan de welvaart 
en het sociaal statuut van de zelfstandigen. 
 
Ten slotte heeft de cdH-fractie de meerderheid er via vragen en interpellaties toe kunnen  
brengen de wetsvoorstellen te agenderen die ertoe strekken de extremistische partijen een 
overheidsfinanciering te ontzeggen, en één van die voorstellen aan te nemen. Ondanks het 
aandringen van cdH-senatoren staat dit door de Kamer goedgekeurde wetsvoorstel echter 
nog steeds niet op de agenda van de Senaat. 
 
3. OPPOSITIE :  

 
De cdH-fractie heeft de plannen van de regering om de Duitstalige kieskring bij de Europese 
verkiezingen af te schaffen, kunnen verijdelen. 

 
In het kader van de controleopdracht van de Kamer heeft de cdH-fractie talrijke vragen en 
interpellaties ingediend, teneinde de regering aan haar verbintenissen te herinneren, de 
bekommernissen van de burgers kenbaar te maken en een aantal beslissingen van de 
regering of van haar ministers aan de kaak te stellen. 

 
Wat betreft het nakomen door de regering van haar beloftes, heeft de cdH-fractie niet 
nagelaten haar te bevragen over de oprichting van de dienst alimentatievorderingen, de 
stempelcontrole, de beloofde 200.000 nieuwe banen, de politiehervorming en het uitblijven 
van de community policing. 

 
De cdH-fractie heeft er tevens op toegezien dat de regering zich aan haar verbintenissen in 
het kader van het zogenaamde Sint-Bonifatiusakkoord inzake de herfinanciering van het 
onderwijs zou houden. Zo werd de minister van Financiën meermaals door kamerlid Jean-
Jacques Viseur ondervraagd over de invoering van een BTW-tarief van 6 procent voor 
schoolgebouwen of een soortgelijk mechanisme, evenals over de schuldherschikking voor 
sommige scholen in moeilijkheden. Jammer genoeg weigert de minister van Financiën nog 
steeds zijn verbintenissen ten aanzien van de scholen, de leerkrachten, de leerlingen en hun 
ouders na te komen. 

 
Ook voor de bekommernissen van de burgers heeft de cdH-fractie zich ingezet. Het dossier 
van de nachtvluchten boven Brussel en de rand was hierbij een prioriteit. Bij monde van 
kamerlid Joëlle Milquet herinnerde de cdH-fractie de regering er onophoudelijk aan dat zij ten 
onrechte voor het spreidingsplan van minister Anciaux opteerde met aanzienlijk meer 
vluchten boven dichtbevolkte gebieden tot gevolg. 
 
Voorts verdedigde de cdH-fractie de rechten van de Franstaligen in de Brusselse rand, door 
de bekrachtiging te eisen van de raamovereenkomst van de Raad van Europa betreffende 
de bescherming van de minderheden, die door de meerderheid ten tijde van het 
zogenaamde Lambermontakkoord was beloofd, en door te eisen dat de regering de boycot 
van de Europese verkiezingen door sommige Vlaams-Brabantse burgemeesters zou 
beëindigen. 

 
Bij monde van kamerlid Jean-Jacques Viseur uitte de cdH-fractie bovendien meermaals haar 
ongerustheid over de ontwikkeling van onze overheidsfinanciën en het  kortzichtige beheer 
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ervan door de regering. Zij tracht het tekort van het lopende jaar namelijk weg te werken 
door de familiejuwelen te verkopen, of door voor de komende jaren nog dieper in het rood te 
gaan. Zo kantte de cdH-fractie zich tegen de overname van het Belgacom-pensioenfonds 
door de overheid. Om op korte termijn aanzienlijke inkomsten te kunnen boeken, zal de 
overheid op lange termijn immers nog meer uitgaven moeten doen of haar toevlucht tot 
« sale & rent back » operaties van overheidsgebouwen moeten nemen. Hierbij zal de 
overheid haar gebouwen verkopen om ze vervolgens opnieuw te huren tegen huurprijzen die 
tot 20 procent van de verkoopprijs bedragen. Teneinde klaarheid te brengen in bepaalde 
financiële operaties van de regering, maakte de cdH-fractie gebruik van haar recht om het 
advies van het Rekenhof in te winnen. 

 
Het cdH volgde tevens de ontwikkeling van het beheer van de overheidsbedrijven, in het 
kader van de werkzaamheden van de parlementaire onderzoekscommissie  over het 
faillissement van SABENA, voorgezeten door R. Langendries. Het cdH diende een voorstel 
in om de wet betreffende de overheidsbedrijven te hervormen en stelde talrijke vragen, bij 
monde van Louis Smal, over het naleven van de opdracht van openbare dienstverlening en 
de beheerscontracten. 

 
Ten slotte zag de cdH-fractie, en met name kamerlid Josy Arens, er streng op toe dat in het 
mobiliteits-, veiligheids- en gezondheidsbeleid met de bevolking van de landelijke en 
grensgebieden rekening werd gehouden 
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 5. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 
 5.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
5.1.1.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
 
DONDERDAG 20 MAART 2003 
 

ROEMENIË 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft de heer Valer Dorneanu, Voorzitter van het 
Roemeense Huis van Afgevaardigden, in audiëntie ontvangen op donderdag 20 
maart 2003. 
 
Er werd enige tijd stilgestaan bij de procedure voor grondwetsherziening in België. 
 
Voorts sprak hij over het probleem van de representativiteit van de Hongaarse 
minderheid in het Roemeense Parlement. Hij wees op de uitstekende bilaterale 
betrekkingen met de regeringen en de parlementen van de Franse Gemeenschap en 
het Vlaamse Gewest, meer bepaald dankzij de bilaterale parlementaire 
samenwerkingsprotocollen die door de respectieve assemblees ondertekend 
werden. 
 
Op economisch vlak belichtte hij het opmerkelijke investeringsvolume van de 
Belgische investeerders in Roemenië; het bilaterale handelsverkeer is in totaal goed 
voor 350.000 USD. 
 
Kamervoorzitter De Croo gaf te kennen dat hij het Roemeense standpunt en de 
aansluiting van het land bij de Brits-Amerikaanse entente in de kwestie-Irak wel kon 
begrijpen, gezien de lopende toetredingsprocedure van Roemenië tot de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie. 
Wel toonde de Kamervoorzitter zich bezorgd over de Roemeense houding ten 
aanzien van de ondertekening van het verdrag betreffende het Internationaal 
Strafgerechtshof.  
 
Tot slot dankte de Voorzitter van het Roemeense Huis van Afgevaardigden ons land 
namens zijn Assemblee voor de steun van de Belgische parlementsleden in de 
parlementaire assemblee van de NAVO en de parlementaire assemblee van de 
Raad van Europa voor de toetreding van Roemenië tot de NAVO en de EU. 
 
 
DONDERDAG 6 NOVEMBER 2003 

 
HONGARIJE 

 
De Kamervoorzitter heeft op donderdag 6 november 2003 een parlementaire 
delegatie van de Nationale Assemblee van de Republiek Hongarije onder leiding van 
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M. Istvan Szent-Ivanyi, Voorzitter van de commissie voor Europese Integratie, in 
audiëntie ontvangen. 
 
Daarnaast telde de parlementaire delegatie nog vier volksvertegenwoordigers uit de 
parlementaire fracties van de Assemblee. 
 
Voorzitter Istvan Szent-Ivanyi wees erop dat met het oog op de toetreding van zijn 
land tot de Europese Unie tal van Europese regels in de nationale wetgeving werden 
omgezet. Inzake de economische harmonisatiecriteria stelde hij dat zijn land een 
begrotingstekort vertoont van 3,8 % en een inflatie van 6 %. 
Hongarije kent een lange traditie als uitvoerland. Buitenlandse bedrijven met een 
toegevoegde waarde hebben zich thans in groten getale in Hongarije gevestigd en 
zijn goed voor 70 % van het BNP.  
 
De problematiek van de bescherming van de Roma-minderheid in Hongarije werd 
aangeroerd. Zo is er een ombudsman voor de nationale minderheden en in de 
Hongaarse regering houdt een staatssecretaris zich bezig met de problematiek van 
de Roma-zigeuners. 
 
Wat de toelagen betreft die de Hongaarse minderheden in de buurlanden ontvangen 
stelt de heer Szent-Ivanyi dat de nationale regering een begroting van in totaal 50 
miljoen euro besteedt aan de Hongaren die in het buitenland wonen, geld dat 
voornamelijk bestemd is voor onderwijs in Hongaarse privé-universiteiten in het 
buitenland of voor de betaling van kinderbijslag aan Hongaren die in het buitenland 
les geven. 
 
 
VRIJDAG 28 NOVEMBER 2003 
 

ESTLAND 
 
Op vrijdag 28 november 2003 ontving de Kamervoorzitter een parlementaire 
delegatie van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van het Parlement 
van Estland, onder leiding van de heer Marko Mihkelson, commissievoorzitter. 
 
Het monocamerale Parlement van Estland telt 101 leden die via algemene 
verkiezingen voor een periode van vier jaar worden verkozen. 
 
Het referendum van 14 september 2003 toonde aan dat maar liefst 67 % van de 
Estlandse bevolking overtuigd voorstander is van de toetreding van het land tot de 
Europese Unie. 
Bij de stemming over het verdrag tijdens de voltallige vergadering, kreeg het  de 
steun van de zes politieke fracties die in het Parlement zijn vertegenwoordigd. 
 
Bij het referendum over het toetredingsverdrag tot de NAVO stemde 81 % van de 
Esten voor de toetreding van hun land tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. 
 
Wat betreft de Russische minderheid die zich op het Estlandse grondgebied bevindt 
en 30 % van de nationale bevolking uitmaakt, verduidelijkte de heer Sergei Ivanov, 
volksvertegenwoordiger, lid van de parlementaire delegatie en behorend tot de 
Russische minderheid, dat de Russische burgers in Estland onderwijs in hun 
moedertaal volgen. 
De Russischtalige bevolking is vooral geconcentreerd in de grensstreek tussen 
Estland en  de Russische Federatie. 
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De permanente verblijfhouders van Russische afkomst hebben stemrecht bij de 
plaatselijke verkiezingen.  
De Russische kiezers hangen vooral de grote traditionele partijen aan. 
De Russische partijen zijn niet langer in het Parlement vertegenwoordigd. 
De voorwaarden tot toekenning van de naturalisatie worden door het Estlandse 
Parlement bepaald. Iemand die het Estlandse staatsburgerschap wenst te verkrijgen, 
wordt op zijn talenkennis en zijn kennis van de grondwettelijke voorschriften getest. 
 
 
DINSDAG 2 DECEMBER 2003  
 

HONGARIJE 
 
Z. Exc. de heer Péter Medgyessy, eerste minister van de Republiek Hongarije, heeft 
van zondag 30 november tot dinsdag 2 december 2003 een officieel bezoek aan 
België gebracht. 
 
Op dinsdag 2 december 2003 had hij een onderhoud met de heer Herman De Croo, 
voorzitter van de Kamer. 
 
De volgende thema’s kwamen aan bod : 
- de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie; 
- de bilaterale betrekkingen; 
- de houding van Hongarije binnen de NAVO; 
 
 
30 MAART 2004 
 

FINLAND 
 
Op 30 maart 2004 ontvingen de voorzitters van Kamer en Senaat H. Exc. mevrouw 
Tarja Halonen, president van de republiek Finland, in het Paleis der Natie, ter 
gelegenheid van het staatsbezoek van de Finse president aan België. 
 
Mevrouw Halonen werd vergezeld door haar echtgenoot, Dr. Arajärvi, en door 
mevrouw Tanja Karpela, minister van Cultuur en Onderwijs. 
 
Na een rondleiding in het Paleis der Natie had het Finse staatshoofd een gesprek 
met de voorzitters van Kamer en Senaat in de ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
 
De heer Th. Giet, eerste ondervoorzitter van de Kamer, de heer S. Nimmegeers, 
eerste ondervoorzitter van de Senaat, de heer W. Cortois, voorzitter van het College 
van quaestoren van de Kamer en mevrouw J. Leduc, voorzitster van het College van 
quaestoren van de Senaat, woonden het onderhoud bij. 
 
Tijdens de gedachtewisseling sneed H. Exc. mevrouw Halonen een hele waaier van 
onderwerpen aan, zoals:  
-  de liberalisering van het spoorwegvervoer; 
-  de verkiezingen in Finland; 
-  de vertegenwoordiging van de vrouwen in het Parlement (72 van de 200 
 leden  zijn vrouwen); 
-  de tweetaligheid in Finland (Fins en Zweeds). Het recht van de kleine 
 Zweedstalige minderheid om haar moedertaal te gebruiken in de 
 betrekkingen  met de overheid is in de Grondwet verankerd; 
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-  het belang dat Finland hecht aan de Euro-Atlantische Partnerschapsraad 
 (EAPC), de Finse deelname aan vredeshandhavingsoperaties en het Finse 
 streven naar een beter uitgebouwde Europese pijler van defensie en 
 veiligheid; 
-  de bilaterale betrekkingen tussen België en Finland. 
 
 
DONDERDAG 1 APRIL 2004 
 

REPUBLIEK OOSTENRIJK 
 
Zijne Excellentie de heer Wolfgang Schüssel, federaal kanselier van de republiek 
Oostenrijk, bracht op donderdag 1 april een officieel  bezoek aan België.  
De Oostenrijkse delegatie bracht een bezoek aan de voorzitter van de Kamer, de 
heer Herman De Croo. 
 
Volgende thema’s kwamen uitgebreid aan bod: 
- de Europese agenda en de Europese Grondwet ; 
- de uitdagingen die de vergrijzing meebrengt en de financiering van de 
 pensioenen ; 
- de gevolgen van het terrorisme en de maatregelen met het oog op de 
 veiligheid van de bevolking: grenscontrole, doeltreffende samenwerking 
 tussen de landen van de Europese Unie, werking van de geheime diensten, 
 telefoontaps, enz. ; 
- de Balkan, die in het Oostenrijkse buitenlands beleid een vooraanstaande rol 
 speelt ; 
- de islamitische godsdienst in Europa. 
 
 
DINSDAG 15 JUNI 2004  
 

REPUBLIEK KROATIË 
 
Zijne Excellentie de heer Vladimir Šeks, voorzitter van het Parlement van de 
Republiek Kroatië, bezocht België op maandag 14 en dinsdag 15 juni 2004. 
 
 
Programma van de delegatie: 
- onderhoud met de heer François-Xavier de Donnea, voorzitter van de 
 Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, en met leden van de sectie 
 België- Kroatië van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie; 
- onderhoud met Senaatsvoorzitter de heer Armand De Decker; 
- ontmoeting met de Kamercommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, 
 onder voorzitterschap van mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, en met de 
 Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de 
 Landsverdediging, voorgezeten door mevrouw Anne-Marie Lizin (zie 
 verslagen); 
- onderhoud met Kamervoorzitter de heer Herman De Croo. 
 
Naar aanleiding van dit bezoek ondertekenden de heer Herman De Croo, voorzitter 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en de heer Vladimir Šeks, voorzitter van 
het Parlement van de Republiek Kroatië, een intentieverklaring voor samenwerking 
tussen de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers en het Kroatische 
Parlement. 
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Midden-Oosten en Afrika 

 
 
DINSDAG 14 JANUARI 2003 
 

IVOORKUST 
 
Op dinsdag 14 januari 2003 heeft Kamervoorzitter de Croo Mevrouw Amon Ago, 
eerste ondervoorzitster van de Ivoriaanse Nationale Assemblee, in audiëntie 
ontvangen . 
Zij behoort tot de FPI-fractie in het parlement (partij van de president van de 
republiek, de heer Laurent Gbagbo). Tijdens haar bezoek was ze vergezeld door 
mevrouw J. Dikebie Amenan van de PDCI-fractie (de vroegere eenheidspartij van 
president Guei) en de heer Fanny Mory van de Solidariteitsfractie. 
 
De eerste ondervoorzitster van de Ivoriaanse Nationale Assemblee wees op het 
belang van de bemiddelingsopdracht van de ECOWAS (Economische Gemeenschap 
van West-Afrikaanse Staten), die Benin, Niger, Senegal en Togo omvat, onder 
aegide van de Togolese president Eyadéma.  
 
De informatieopdracht waarvoor mevrouw Amon Ago momenteel in Europa is, vindt 
plaats in het kader van de ECOWAS. Mevrouw Amon Ago herinnerde eraan dat het 
toenmalige staatshoofd, generaal Robert Guei, indertijd een grootscheepse 
informatiecampagne had opgezet om de bevolking voor te lichten over de grondwet 
van de Ivoriaanse Tweede Republiek van 1 augustus 2000. De artikelen van de 
nieuwe grondwet werden eenparig aangenomen door alle politieke partijen. Bij een 
volksraadpleging stemde 86,57% voor de nieuwe grondwet. De opkomst bij de 
volksraadpleging bedroeg 54% van de kiesgerechtigde bevolking. 
 
De rebellen die momenteel strijd leveren tegen Ivoorkust, eisen een 
grondwetsherziening en willen dat de instellingen grondig hervormd worden. Ze 
eisen onder meer een hervorming van het Wetboek van de nationaliteit, de 
afschaffing van de wet betreffende het principe van de "ivoirité" en van de wet 
betreffende het grondbezit, waarbij de grondeigendom van Ivorianen "van zuiver ras" 
geregeld wordt. 
 
De Ivoriaanse Nationale Assemblee verdedigt de wettigheid van de grondwet en 
moet zich er garant voor stellen dat er niet getornd wordt aan de in augustus 2000 
aangenomen grondwetsherziening. 
 
De eerste ondervoorzitster onderstreepte dat het begrip "ivoirité" een door een 
bepaalde politieke partij bedacht cultureel concept is, dat door die partij als een "pact 
voor Ivoorkust" wordt beschouwd. Het is een mengelmoes van de criteria voor de 
verwerving van de Ivoriaanse nationaliteit en de restrictievere criteria inzake 
verkiesbaarheid. 
 
De door alle in de Nationale Assemblee vertegenwoordigde partijen in 1998 
aangenomen wet betreffende het grondbezit bepaalt dat enkel personen met de 
Ivoriaanse nationaliteit grond kunnen bezitten. 
Wel mogen niet-Ivorianen die grond exploiteren, meer bepaald in erfpacht van de 
Ivoriaanse overheid. Kandidaat-grondeigenaars kunnen evenwel de Ivoriaanse 
nationaliteit verwerven via de administratieve procedure van het Wetboek van de 
nationaliteit van 1972. 
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Met name Burkina Faso, Mali en Liberia lijken de touwtjes bij het rebellenleger in 
handen te hebben, onder meer door huurlingen te sturen naar de gebieden die in 
opstand gekomen zijn. 
 
 
VRIJDAG 13 JUNI 2003 

 
BURUNDI 

 
Op vrijdag 13 juni 2003 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Jean Minani, 
Voorzitter van de Nationale Overgangsassemblee van Burundi, in audiëntie 
ontvangen. 
 
De heer Minani schetste de evolutie van de politieke, economische en sociale 
situatie in zijn land. 
 
Burundi maakt een democratisch proces door.  De akkoorden van Arusha (28 
augustus 2000) voorzien in een overgangsperiode van 36 maanden, gespreid over 
twee periodes van 18 maanden.  De eerste periode liep af op 30 april 2003 met een 
wissel aan het hoofd van de Republiek, Majoor Pierre Buyoya, Tutsi, werd vervangen 
door Domitien Ndayizeye, Hutu.  
 
Het stoppen van de oorlog vormt de eerste prioriteit.  De heer Minani verzoekt de 
internationale gemeenschap, de buurlanden en de Burundese diaspora om druk uit 
te oefenen op de verschillende groepen om tot vrede te komen.  De hervorming van 
het leger ervaart hij als positief.  De heer Minani zoekt hulp bij België om de Arusha-
akkoorden daadwerkelijk te zien uitvoeren.  
 
Lokale verkiezingen zijn gepland voor het einde van het jaar.  Nadien zouden er 
onrechtstreekse verkiezingen moeten plaatsvinden voor de Senaat en het 
presidentschap en rechtstreekse verkiezingen voor de Nationale Assemblee.  
 
De Senaat werd pas op 8 februari 2002 opgericht om de etnische en regionale 
evenwichten te verzekeren.  De Nationale Overgangsassemblee wil een echte 
volksvertegenwoordiging zijn en niet meer zoals vroeger louter de presidentiële 
beslissingen bekrachtigen.  Vandaar het belang om de institutionele capaciteiten van 
beide instellingen te versterken. 
 
Burundi leeft in extreme armoede.  De oorlog heeft de volledige economie ontwricht.  
AIDS vervolledigt het plaatje.  Dit zorgt niet allen voor een economisch maar ook 
voor een sociaal drama. 
 
Kamervoorzitter De Croo stelt dat in een democratie mechanismen bestaan die het 
één man/vrouw één stem-principe milderen om er voor te zorgen dat de 
minderheden beschermd worden.  Burundi maakt deel uit van de lijst. 
Kamervoorzitter De Croo vindt deze lijst nog te uitgebreid.  Hij pleit ook voor een 
grotere samenwerking tussen de Burundese en Belgische assemblees met het oog 
op ‘capacitybuilding’.  
 
Tenslotte spreekt hij de hoop uit dat de Arusha-akkoorden volledig worden 
uitgevoerd, de wapens leiden maar zelden tot blijvende oplossingen. 
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MAANDAG 16 JUNI 2003 
 

IRAN 
 
Op maandag 16 juni 2003 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Mohsen 
Mirdamadi, voorzitter van de parlementaire commissie voor de Nationale Veiligheid 
en het Buitenlands Beleid van de Islamitische Republiek Iran, in audiëntie ontvangen. 
 
De heer Mirdamadi is vast van plan de transitie die zijn land op dit ogenblik 
doormaakt van een traditionele naar een moderne maatschappij te voltooien en de 
problemen die hiermee gepaard gaan op te lossen. 
De betrekkingen tussen Iran en Afghanistan zijn goed.  De internationale 
gemeenschap moet beter samenwerken en dit land bijstaan in de bestrijding van de 
drugsproductie en –handel. 
 
De heer Mirdamadi spreekt de hoop uit dat de Amerikanen in Irak vlug het veld zullen 
ruimen voor een volwaardige Iraakse regering. 
 
Iran wil toegang krijgen tot nucleaire technologie.  De heer Mirdamadi verzekert de 
heer De Croo dat zijn land deze technologie enkel zal gebruiken voor vreedzame 
doeleinden. 
 
Kamervoorzitter De Croo gelooft in de belangrijke rol die het Iraanse parlement kan 
spelen in het hervormingsproces.  In een globale wereld moet Iran haar grenzen 
openstellen wil het investeringen aantrekken, dit uiteraard met respect voor haar 
religieuze en politieke eigenheid.  De heer De Croo is van oordeel dat de grote 
veranderingen in de regio (Afghanistan, Irak) Iran verplicht hebben opnieuw dichter 
bij de internationale gemeenschap te komen.  Hij is het met de heer Mirdamadi eens 
dat de Amerikaans-Britse aanwezigheid beperkt moet blijven in de tijd maar wijst 
tegelijk op het feit dat de Iraakse situatie ingewikkelder is dan deze in Afghanistan.  
 
Dit is een van de redenen waarom de Europese Unie een belangrijke rol moet spelen 
bij de heropbouw van Irak.  De Europese Unie en Iran moeten ook samenwerken om 
de situatie in Afghanistan te stabiliseren.  De Kamervoorzitter staat even stil bij de 
vraag van de Iraniërs om toegang te krijgen tot nucleaire technologie.  Vanwaar die 
vraag gezien de aanzienlijke energievoorraden die Iran rijk is? 
 
De heer Mirdamadi zegt dat Iran en de Europese Unie een gemeenschappelijk 
belang hebben om de centrale regering van Afghanistan te stabiliseren.  De 
interventie in Irak gebeurde zonder mandaat van de Verenigde Naties.  Zodra een 
Iraakse regering geïnstalleerd is die alle groepen van de Iraakse samenleving 
vertegenwoordigt kunnen de Iraakse vluchtelingen naar huis.  De betrekkingen met 
de Verenigde Staten kunnen inderdaad beter.  Iran is echter vooral geïnteresseerd in 
voorbeeldige relaties met de Europese Unie. 
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MAANDAG 15 SEPTEMBER 2003 
 

BURUNDI 
 
Op maandag 15 september 2003 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de heer 
Frédéric Ngenzebuhoro in audiëntie. De heer Ngenzebuhoro is de Eerste 
Ondervoorzitter van de Nationale Overgangsassemblee van de Republiek Burundi. 
 
Tijdens het gesprek kwamen volgende onderwerpen ter sprake : 
- de etnische samenstelling en de samenstelling volgens godsdienst van de 

bevolking; 
- de politieke transitie op basis van de akkoorden van Arusha; 
- de desastreuze gevolgen van de burgeroorlog voor de economie; 
- de heroriëntering van de Belgische bilaterale hulp en een mogelijke 

samenwerking tussen beide assemblees op het vlak van “capacity building”; 
- de praktische voorbereiding van de verkiezingen. Sommige donoren maken elke 

hulp afhankelijk van het houden van verkiezingen. Burundi heeft echter deze 
internationale hulp net nodig voor de organisatie van verkiezingen; 

- de vluchtelingenproblematiek; 
- de betrekkingen met Tanzanië; 
- de aanwezigheid van buitenlandse militairen in Bujumbura. 
 
 
VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2003 
 

ANGOLA 
 
Op vrijdag 19 september 2003 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Isaias 
Samakuva in audiëntie ontvangen.  De heer Samakuva werd op 27 juni 2003 
verkozen aan het hoofd van UNITA als opvolger van de in 2002 overleden Dr Jonas 
Savimbi. 
  
De gedachtewisseling had betrekking op volgende onderwerpen: 
- de onrust in de voor de Angolese economie vitale enclave Cabinda; 
- de restauratie van de spoorwegverbinding tussen Katanga en Lobito; 
- de enigszins gespannen betrekkingen tussen Angola en Zuid-Afrika; 
- de opvolging van president dos Santos; 
- de ontwapening van de burgerbevolking; 
- de toegang tot de economische rijkdommen.  Volgens de heer Samakuva 
 doet de regering in dit dossier niet wat van haar gevraagd wordt in de  akkoorden 
 van Lusaka, namelijk het openstellen van sectoren zoals diamant, koper en goud 
 voor alle Angolezen; 
- de grotere rol die de Angolese regering wil spelen in de regio; 
- de organisatie van een donorconferentie in Brussel; 
- de ontmijning.  De heer Samakuva vindt dat de Angolese regering dit  probleem 
 misbruikt. 
 
Tenslotte evalueren de Kamervoorzitter en de heer Samakuva achttien maanden 
vredesproces. 
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DONDERDAG 2 OKTOBER 2003 
 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op donderdag 2 oktober 2003 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer 
Gaëtan Kakudji in audiëntie ontvangen.  De heer Kakudji is Ondervoorzitter van de 
Senaat van de Democratische Republiek Congo. 
 
De gedachtewisseling had betrekking op volgende onderwerpen: 
- de samenwerking tussen alle maatschappelijke geledingen binnen het Congolese 

overgangsparlement; 
- de heer Kakudji dringt aan op snelle verkiezingen; 
- de erbarmelijke levensomstandigheden van de doorsnee Congolees; 
- het nakend bezoek van de heer Olivier Kamitatu, Voorzitter van de Nationale 

Assemblee, aan de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers; 
- de dramatische situatie in Ituri, Kivu en Noord-Katanga;de heer Kakudji is 

overtuigd van het feit dat de aanwezigheid van een internationale vredesmacht 
noodzakelijk is voor de stabiliteit en de vrede. 

 
 
VAN ZONDAG 5 TOT WOENSDAG 8 OKTOBER 2003 

 
SAOEDI-ARABIË 

 
Van zondag 5 tot woensdag 8 oktober 2003 bracht een delegatie Saoedische 
zakenvrouwen een bezoek aan België. 
 
Op woensdag 8 oktober 2003 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo deze 
delegatie in audiëntie. 
De heer Nassir Al-Assaf, Ambassadeur van het Koninkrijk Saoedi-Arabië in België, 
die de delegatie vergezelde, legt de doelstelling van het bezoek uit: het verkeerde 
idee dat in Europa leeft over de situatie van de Saoedische (zaken-)vrouwen 
bijsturen. 
 
Kamervoorzitter De Croo wijst op de relativiteit van een aantal dingen. Ook bij ons is 
het aantal zakenvrouwen nog steeds beperkt. Zo ook gemengd onderwijs voor 
meisjes en jongens, dat een vrij recente uitvinding is. 
 
In Saoedi-Arabië is 30% van de jobs in de publieke sector voorbehouden voor 
vrouwen. In de medische sector is er geen segregatie. 
 
De delegatieleden zijn overtuigd van het feit dat een reeks veranderingen geleidelijk 
en op natuurlijke wijze moeten doorgevoerd worden. 
Tenslotte wijst een delegatielid op de begripsverwarring die in de media bestaat 
tussen de conservatieve Saoedische cultuur en de Islam. 
 
 
20 TOT 25 OKTOBER 2003 
 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Een parlementaire delegatie van de nationale assemblee van de Democratische 
Republiek Congo onder leiding van de heer Olivier Kamitatu Etsu, voorzitter van de 
nationale assemblee, bracht een officieel bezoek aan België van maandag 20 tot 
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vrijdag 25 oktober 2003. Dit bezoek vond plaats op uitnodiging van de voorzitter van 
de Kamer en had tot doel de parlementaire samenwerking te bestendigen. 
 
In zijn toespraak  voor het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen in 
Brussel op dinsdag 21 oktober 2003 ging de voorzitter van de nationale assemblee in 
op de essentiële thema’s die door de leden van de delegatie gedurende hun bezoek 
aan België zouden worden behandeld. Prominenten uit de politieke en economische 
wereld die de Congolese parlementsleden ontmoetten, onderstreepten het belang 
van het vredesproces in Congo. De voorzitter van de Kamer, de heer Herman De 
Croo, bevestigde bovendien dat indien het overgangsproces slaagt, Europa en meer 
bepaald België hun hulp zullen kunnen uitbreiden. 
 
Toespraak gehouden door de heer Olivier Kamitatu Etsu, voorzitter van de Nationale 
Assemblee, in het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIB) 
 
Thema : "De Nationale Assemblee als fundamenteel instrument voor de 
wederopbouw van de staat" 
 
Met het omvattend en inclusief politiek akkoord, dat op 17 december 2002 in Pretoria 
ondertekend werd, beslisten de belangrijkste strijdende partijen in Congo  - vijf 
componenten en drie entiteiten -  waarvan sommige een hecht blok vormen en 
andere verschillende strekkingen bundelen, om te cohabiteren binnen een geheel 
nieuwe institutionele structuur, die in de eerste plaats gekenmerkt wordt door het 
eendrachtige voornemen niemand uit te sluiten en te streven naar een inclusieve 
betrokkenheid bij en een daadwerkelijke vertegenwoordiging van alle politieke 
stromingen in de diverse instellingen. 
 
Naast de presidentiële macht, met de president van de republiek en de vier vice-
presidenten die elk over een regeringscommissie gaan, vormen de door de 
componenten en entiteiten van de inter-Congolese dialoog aangewezen ministers en 
vice-ministers de overgangsregering. De Nationale Assemblee telt 500 leden, die 
door hun politieke familie aangewezen worden. Zij hebben zitting in 8 vaste 
commissies, elk voorgezeten door een door de respectieve politieke families 
aangewezen voorzitter. De leden worden door hun component en entiteit gekozen, 
waarbij toegezien wordt op een evenwichtige verdeling van het aantal leden over alle 
provincies en op een adequate vertegenwoordiging van de vrouwen. De Senaat 
bestaat uit 120 senatoren. Terloops vermeld ik ook nog even de hoven en 
rechtbanken. 
 
Hoe staat Congo er momenteel voor op politiek, economisch en sociaal vlak? Hoe 
ver is men intussen gevorderd met de wederopbouw van de staat, na vijf jaar 
feitelijke opdeling van Congo in drie grote gebiedsdelen, drie legermachten en drie 
administraties, de door de entiteiten gecontroleerde gebieden niet meegerekend? 
 
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de ergste oorlogsdreiging geleidelijk aan 
afneemt. In het oosten van het land duurt het bloedbad weliswaar voort, inzonderheid 
in Ituri, en ook in Zuid- en Noord-Kivu, waar de bevolking een nieuwe opmars van 
Rwandese troepen in Congo vreest, blijft de toestand instabiel, maar elders is er wel 
degelijk sprake van een hereniging van het land, onder impuls van de 
overgangsregering. 
Niettemin dreigt het herenigingsproces op de helling gezet te worden door het 
probleem van de oprichting van het nationale republikeinse leger en de demobilisatie 
van tienduizenden jonge strijders die voor het een of het andere kamp gevochten 
hebben. 
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De wederopbouw van de staat  - conditio sine qua non voor de organisatie van vrije, 
democratische en transparante verkiezingen -  vooronderstelt een aantal demarches 
waarvan ik er hier vijf zal opsommen: 
− het uitwerken van een nationaal demobilisatieplan vereist overleg tussen de 

Congolese regering en de internationale gemeenschap; 
− inzake veiligheid : de totstandkoming van een operationele geïntegreerde politie-

eenheid; 
− wat de indeling van het grondgebied betreft, vereist de invoering van een 

vernieuwd territoriaal bestuur de goedkeuring van een wet betreffende de 
decentralisatie; 

− op het vlak van de justitie zou de herwaardering van het gerechtelijk apparaat het 
vertrouwen van de Congolezen in het gerecht moeten kunnen herstellen; 

− wat de overheidsfinanciën betreft, moeten er in het hele land snel en op een 
geordende manier douane- en belastingdiensten op de been worden gebracht 
teneinde de krijgsheren die het oosten van het land nog steeds plunderen, des te 
sneller uit te schakelen. 

 
 
DINSDAG 9 DECEMBER 2003  
 

LIBANON 
 
Op dinsdag 9 december 2003 brachten drie parlementsleden van de Libanese 
Nationale Assemblee een bezoek aan Kamervoorzitter Herman De Croo. 
 
De drie parlementsleden in kwestie, de heren Boutros Harb, Ali Bazzi en Mohamad 
Kabbani, werden vergezeld door de heer Fawzi Fawaz, ambassadeur van Libanon in 
Brussel. 
 
De heer Boutros Harb overhandigde Kamervoorzitter De Croo een brief van diens 
Libanese ambtsgenoot, de heer Nabih Berry. Daarin uit de heer Berry zijn 
bezorgdheid over de nieuwe resolutie "over Vrede en Waardigheid in het Midden-
Oosten" van het Europees Parlement. Zijn land struikelt meer bepaald over de 
resoluties met betrekking tot het recht van de Palestijnse vluchtelingen om terug te 
keren. 
 
De Libanese parlementsleden zijn van mening dat de Palestijnse vluchtelingen hun 
nationale identiteit moeten kunnen behouden. Als te veel vluchtelingen de Libanese 
nationaliteit verwerven, dreigt dat het broze evenwicht tussen de onderscheiden 
componenten (sjiieten, soennieten, maronieten, druzen, orthodoxe christenen, …) 
van de Libanese samenleving op de helling te zetten, zo vrezen ze. 
 
De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Libanon : 
 
De Libanese delegatie wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
geplande samenwerking tussen de Europese Unie en Libanon (Euromediterrane 
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese 
Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds). 
 
 
DINSDAG 10 FEBRUARI 2004 
 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
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Zijne Excellentie Generaal-majoor Joseph Kabila, president van de Democratische 
Republiek Congo, bracht van zondag 8 tot woensdag 11 februari 2004 een officieel 
bezoek aan België. 
 
Op dinsdag 10 februari werd president Kabila na de academische zitting in de 
Senaat ontvangen in de Kamer van volksvertegenwoordigers.  
 
De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers steunt ten volle het 
overgangsproces in de Democratische Republiek Congo, zo moge blijken uit het 
bezoek van Kamervoorzitter De Croo aan de DRC voor de inaugurale zitting van de 
Nationale Assemblee in augustus 2003, de zending in België van de voorzitter Olivier 
Kamitatu Etsu en een delegatie van de Nationale Assemblee van de DRC in oktober 
2003, de zending in de DRC van een delegatie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers onder leiding van minister van Staat Annemie Neyts-
Uyttebroeck in januari 2004 en, ten slotte, dit bezoek van president Kabila. 
 
 
DINSDAG 17 FEBRUARI 2004 
 

PALESTIJNSE AUTORITEIT 
 
Op dinsdag 17 februari 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Ahmed 
Qurei in audiëntie ontvangen. Op 7 oktober 2003 volgde de heer Qurei de heer Abu 
Mazen op als eerste minister van de Palestijnse Autoriteit. 
 
De heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, en mevrouw Anne-Marie 
Lizin, Voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de 
Landsverdediging van de Senaat, namen aan de audiëntie deel. 
De gedachtewisseling had betrekking op volgende onderwerpen: 
- een mogelijke ontmoeting tussen de heer Qurei en de heer Ariel Sharon, eerste 

minister van Israël; 
- de situatie in de Palestijnse gebieden.  De heer Qurei schetst de ook uit 

economisch oogpunt zorgelijke situatie; 
- de scheidingsmuur tussen Israël en Cisjordanië.  De heer Qurei bestempelt de 

muur als onwettig en een hinderpaal voor vrede; 
- de Joodse nederzettingen.  Kamervoorzitter De Croo zei dat de op 2 februari 

2004 door Israël aangekondigde beslissing om de nederzettingen in Gaza op te 
doeken een test is voor de geloofwaardigheid van het beleid van premier Sharon; 

- de perceptie van het conflict in de publieke opinie.  De Palestijnse Autoriteit boet 
aan credibiliteit in door een reeks (echte of vermeende) schandalen.  
Kamervoorzitter De Croo verwijst ook naar het gebrek aan effectieve steun uit de 
Arabische wereld voor de Palestijnse zaak; 

- Senaatsvoorzitter De Decker stelde vragen over het door de Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken gelanceerde transatlantisch initiatief voor het Midden-
Oosten. 

- de veiligheidssituatie.  De heer Qurei stelt dat de zelfmoordaanslagen in Israël 
sedert zijn aantreden aanzienlijk zijn afgenomen.  Alhoewel hij dergelijke acties 
sterk blijft veroordelen vindt hij deze niet opwegen tegen het hoge aantal 
Palestijnse, voornamelijk burgerslachtoffers; 

- de Amerikaanse verkiezingen.  Voor de Amerikaanse verkiezingen moet er geen 
grote vooruitgang verwacht worden in het vredesproces, daar zijn alle 
aanwezigen het over eens; 

- de heer Qurei besluit met te stellen dat het de Palestijnse Autoriteit menens is 
met haar strategische keuze voor vrede.  De presidents- en wetgevende 
verkiezingen zijn een topprioriteit. 
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DONDERDAG 26 FEBRUARI 2004 
 

PALESTIJNSE WETGEVENDE RAAD (PLC) 
 
Op donderdag 26 februari 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer 
Rafik Al Natsheh in audiëntie ontvangen. Op 3 november 2003 volgde de heer Al 
Natsheh de heer Ahmed Qurei op als Voorzitter van de Palestijnse Wetgevende 
Raad (PLC). 
 
Net zoals de heer Ahmed Qurei, eerste minister van de Palestijnse Autoriteit, op 
bezoek bij Kamervoorzitter De Croo op 17 februari 2004, wees de heer Al Natsheh 
op de zorgwekkende situatie in de Palestijnse gebieden.  Hij wijst op het feit dat noch 
Fatah, noch de Palestijnse Wetgevende Raad behoorlijk kan vergaderen wat maakt 
dat de Palestijnse Autoriteit haar rechten niet kan implementeren.  Met betrekking tot 
de muur stelt hij dat deze voor een groot stuk op Palestijnse bodem loopt en 
volledige dorpen omsingelt.  Hij vraagt dat Israël oprecht en daadwerkelijk zou 
streven naar een vreedzame oplossing.  De huidige bezettingspolitiek voedt het 
extremisme, niet alleen in de Palestijnse gebieden maar ook in de hele Arabische 
wereld.  Elke succesvolle uitvoering van een vredesakkoord veronderstelt de 
aanwezigheid van een internationale politiemacht.   
 
Kamervoorzitter De Croo staat stil bij de rol van de Verenigde Staten in de regio.  Hij 
vreest dat er voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2004 
weinig vooruitgang zal geboekt worden.  Hij wijst op de aanzienlijke hulp van de 
Europese Unie aan de Palestijnse gebieden en het gebrek aan effectieve steun 
vanuit een verdeelde Arabische wereld.  De bouw van de scheidingsmuur tussen 
Israël en Cisjordanië  shockeert de Europese Unie.  Niettemin boet de Palestijnse 
Autoriteit aan credibiliteit in door de aanslepende geruchten over corruptie, de 
wreedheid van de zelfmoordaanslagen, het recente ontslag van een groot aantal 
Fatah-leden en het feit dat Gaza gedomineerd wordt door extremistische Palestijnse 
facties. 
 
De heer Al Natsheh werpt tegen dat Israël de volledige Palestijnse 
veiligheidsinfrastructuur heeft vernietigd.  Vroeger werkten beide politiemachten 
immers succesvol samen.   
 
 
DONDERDAG 26 FEBRUARI 2004 
 

SHIRIN EBADI , NOBELPRIJS VOOR DE VREDE - IRAN 
 
Op donderdag 26 februari 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo mevrouw 
Shirin Ebadi in audiëntie ontvangen. Op 10 oktober 2003 werd haar de Nobelprijs 
voor de Vrede toegekend voor haar strijd voor de democratie en de rechten van 
vrouwen en kinderen.   
 
De audiëntie werd bijgewoond door mevrouw Yolande Avontroodt, lid van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, en tijdens de vorige zittingsperiode, voorzitter van de 
commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing. 
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Kamervoorzitter De Croo meent dat het initiatief voor een wijziging van het politieke 
en sociale bestel in Iran zal uitgaan van jongeren en studenten.  De theocratische 
overheid staat voor een dilemma.  Wil Iran de sociale vrede bewaren dan moet zij het 
land openstellen voor buitenlandse investeerders.  Dit betekent echter dat de 
buitenlandse invloed zal toenemen en de theocratische overheid aan macht zal 
inboeten.  Ook wijst hij op de ambigue houding van de Europese Unie tegenover de 
hervormingsbeweging.  Kamervoorzitter De Croo merkt op dat bij de wetgevende 
verkiezingen van vrijdag 20 februari 2004 de conservatieven het pleit hebben.  De 
kleine opkomst is volgens de Kamervoorzitter een signaal  naar de machthebbers 
toe.  Mevrouw Ebadi zegt veel bewondering te hebben voor het Belgische 
parlementair systeem.  Een parlement symboliseert de soevereiniteit van de 
bevolking en is de plaats waar de bevolking haar grieven kan kenbaar maken.  
Mevrouw Ebadi zegt verder dat een hoge intrestvoet van 21 %, evenals een 
gebrekkige juridische zekerheid, buitenlandse investeringen in de weg staan. 
 
Op een vraag van Kamervoorzitter De Croo bevestigt mevrouw Ebadi dat de nieuwe 
parlementaire meerderheid van pragmatische conservatieven, tot aan de 
presidentsverkiezingen van 2005, veroordeeld is tot een cohabitation met de 
hervormingsgezinde regering.  Kamervoorzitter De Croo zegt dat de populariteit van 
president Khatami steeds groter was dan de werkelijke bevoegdheden die hem door 
de grondwet worden voorbehouden.  Kamervoorzitter De Croo informeert naar de 
besluitvorming in het dossier van de meerderjarigheid van meisjes (dertien jaar in 
plaats van negen jaar). 
 
Kamervoorzitter De Croo wijst op het feit dat Iran ingesloten is door de Amerikaanse 
aanwezigheid in Afghanistan en Irak.  Mevrouw Ebadi zegt radicaal gekant te zijn 
tegen een eventuele Amerikaanse interventie in Iran.  Het Iraakse voorbeeld toont 
volgens haar overduidelijk aan dat een eventuele Amerikaanse interventie ook in Iran 
niet voor veiligheid en vrijheid zou zorgen.  Mevrouw Ebadi is niet principieel gekant 
tegen handelscontracten tussen Iran en de Europese Unie maar vindt dat de Unie bij 
het afsluiten van deze overeenkomsten haar eigen resoluties moet naleven.  Zij wijst 
op de doelmatigheid van de Europese bemiddeling bij het op 21 oktober 2003 tot 
stand gekomen akkoord inzake nucleaire energie. 
 
De gedachtewisseling had ook betrekking op het probleem van de landmijnen. 
 
 
WOENSDAG 24 MAART 2004 
 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op woensdag 24 maart 2004 bracht Zijne Excellentie Monseigneur Marini Bodho, 
voorzitter van de senaat van de Democratische Republiek Congo, een bezoek aan 
de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer.  
 
Het verheugt voorzitters De Croo en Bodho dat de betrekkingen tussen beide landen  
opbouwend zijn en hoop geven voor het vredesproces in de regio. De parlementaire 
contacten tussen beide landen zijn inderdaad intenser geworden sinds het bezoek 
van voorzitter De Croo aan de D. R. C. voor de inaugurale zitting van de Nationale 
Assemblee in augustus 2003.  
 
De kamervoorzitter waardeert het persoonlijke optreden van de Congolese 
senaatsvoorzitter om de vrede in Ituri te bewaren.  
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Monseigneur Bodho herinnert er nog aan dat de tijd van de heropbouw is 
aangebroken. Deze is van fundamenteel belang om het overgangsproces en de 
verkiezingen tot een goed einde te brengen.  
 
 
MAANDAG 19 APRIL 2004 
 

COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC) 
 
Op maandag 19 april 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo Sjeik Mohammad 
Sabah Al-Salem Al-Sabah in audiëntie ontvangen. De heer Al-Sabah is minister van 
Buitenlandse Zaken van de Staat Koeweit en voorzitter van de Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf (GCC). 
De GCC werd opgericht in Riyad op 4 februari 1981.  Het is een regionaal 
samenwerkingsverband van zes Arabische Golfstaten: de Verenigde Arabische 
Emiraten, het Koninkrijk van  Bahrein, het Koninkrijk Saoedi-Arabië, het Sultanaat 
Oman, Qatar en de Staat Koeweit.  De GCC vertegenwoordigt een bevolking van 
ruim 31 miljoen personen en een oppervlakte van 2.667.000 km².  De GCC streeft 
naar een grotere eenheid tussen de lidstaten onder meer door een betere 
coördinatie, een versterking van de betrekkingen, het op elkaar afstemmen van de 
respectievelijke wetgeving en de bevordering van het wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek. 
 
Het gesprek had betrekking op volgende onderwerpen: 
- de situatie in Irak.  Sjeik Al-Sabah wijst op de cruciale datum van 30 juni 2004 

(machtsoverdracht) en zegt dat het voor de buurlanden van vitaal belang is dat 
Irak niet in chaos belandt.  Kamervoorzitter De Croo is eerder sceptisch over de 
haalbaarheid van deze datum; 

- de economische en politieke hervormingen in de regio; 
- het vrouwenstemrecht; 
- de onderwijshervorming.  Volgens de GCC vormt het onderwijs de sleutel tot 

stabiliteit; 
- het Palestijnse probleem.  Kamervoorzitter De Croo stelt dat het terrorisme in 

belangrijke mate maar niet uitsluitend voortvloeit uit de verzuring van dit 
conflict; 

- de rol van de Europese Unie in de regio.  De Unie kan optreden als een go-
between; 

- het gebrek aan eenheid binnen de Arabische wereld. 
 
 
DINSDAG 20 APRIL 2004 
 

MAROKKO 
 
Op dinsdag 20 april 2004, bracht een parlementaire delegatie van het Koninkrijk 
Marokko een bezoek aan de Kamervoorzitter. 
 
De Kamervoorzitter verheugt zich over de hechte banden die er zijn tussen België en 
Marokko. Hij is gelukkig een pluralistische (leden van de meerderheid en de 
oppositie) parlementaire delegatie te kunnen ontvangen. 
 
De volksvertegenwoordigers hebben herhaald dat Marokko momenteel in een proces 
van democratisering zit (parlementaire en lokale verkiezingen in 2003, verbetering 
van de situatie van de vrouw). 
 



176 - VOORZITTERSCHAP  Hoofdstuk 5 
 

Mevrouw Hazib stelde dat België een goed voorbeeld is van een land waar 
verschillende bevolkingsgroepen samenleven, wat voor Marokko een meerwaarde 
zou moeten zijn. 
 
Kamervoorzitter De Croo onderstreepte dat de democratie niet de heerschappij van 
de meerderheid, maar de bescherming van de minderheid is. 
 
 
DINSDAG 20 APRIL 2004 
 

IRAN 
 
Op dinsdag 20 april 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Kamal 
Kharrazi in audiëntie ontvangen. De heer Kharazzi is sedert 1997 de minister van 
Buitenlandse Zaken van de Islamitische Republiek Iran. 
 
Kamervoorzitter De Croo informeert naar de politieke situatie in Iran na de 
wetgevende verkiezingen van 20 februari 2004, de onderhandelingen van Iran met 
de Europese Unie en hoe de heer Kharazzi de toestand in Irak inschat.  De uitslag 
van de verkiezingen kan verklaard worden door  een zekere vrees voor de 
desintegratie van het Iraanse systeem, dat hij belaagd acht door talrijke externe 
gevaren.  Minister Kharazzi zegt dat zijn land de situatie in Irak en Afghanistan van 
nabij volgt, en dit om evidente redenen.  In Irak liggen bovendien een reeks 
belangrijke islamitische heilige plaatsen.  De toekomstige Iraakse regering moet 
representatief zijn en alle minderheden vertegenwoordigen.   
 
Op een vraag van Kamervoorzitter De Croo antwoordt minister Kharrazi in Brussel te 
zijn om de Europese landen te briefen over de inspanningen die zijn land levert in het 
nucleaire dossier.  Kamervoorzitter De Croo pleit voor een nauwere samenwerking 
met de Europese Unie.  Europa vraagt echter wel garanties inzake stabiliteit. 
 
 
DINSDAG 27 APRIL 2004  
 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 
 
Op dinsdag 27 april heeft een parlementaire delegatie van de Democratische 
Republiek Congo, onder leiding van de heer Raphaël Kumbu-ki-Lutete, derde 
ondervoorzitter van de nationale Assemblee, een bezoek gebracht aan de voorzitter 
van de Kamer, de heer Herman De Croo. 
 
De heer de Donnea verheugt er zich over dat de Democratische Republiek Congo lid 
van de Interparlementaire Unie (internationale organisatie van de parlementen van 
de soevereine Staten) is geworden.  
 
Vervolgens worden de nog altijd gespannen betrekkingen tussen Congo en Rwanda 
aangesneden.  
 
Voorzitter De Croo onderstreept tevens dat Rwanda geen obsessie mag worden. Er 
moet ook "in het Congolese huishouden orde op zaken worden gesteld". Hij vraagt 
zich af wat de parlementsleden ondernemen om ervoor te zorgen dat de structuren 
van het land gestalte zouden krijgen. Hij herinnert eraan dat het van essentieel 
belang is dat men zich houdt aan de termijnen met betrekking tot de overgang. Hij 
vreest dat het geduld op internationaal vlak stilaan op raakt. 
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Tijdens hun bezoek aan België hadden de Congolese parlementsleden eveneens 
een onderhoud met de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging, de heer 
Johan Verbeke, directeur van de Strategische Cel van Buitenlandse Zaken, de heer 
Luc D'Hoore, voormalig minister (onderhoud namens AWEPA, European 
Parliamentarians for Africa) en de heer Robert Myttenaere, secretaris-generaal van 
de Kamer, alsook met verscheidene volksvertegenwoordigers en senatoren.  
 
 
24 – 27 MEI 2004 
 

GABON 
 
De heer Guy Nzouba-Ndama, voorzitter van de nationale assemblee van de 
republiek Gabon, bracht op uitnodiging van voorzitter Herman De Croo een officieel 
bezoek aan België van maandag 24 tot donderdag 27 mei 2004. 
 
Voorzitter G. Nzouba-Ndama werd vergezeld door zijn echtgenote en door de 
volgende parlementsleden: 
- de heer Luc Mvouambah; parlementslid, voorzitter van de vriendschapsgroep 
 Gabon-België 
- de heer Jean-Charles Vumbi-Mihindou, parlementslid, ondervoorzitter van de 
 vriendschapsgroep Gabon-België 
- de heer Emile Kakala Ngoussi, parlementslid  
- mevrouw Maganga Moussavou, parlementslid 
- de heer Faustin Laurent Bilie-Bi-Essone, parlementslid 
 
Zij werden door de voorzitter van de Kamer in audiëntie ontvangen. Tijdens dat 
onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
- de stabiele toestand in Gabon en de bemiddelende rol van president Omar 
 Bongo bij de beslechting van regionale conflicten en ten aanzien van de landen 
 van de Grote Meren; 
- het bilaterale handelsverkeer met de EU en met België; 
- de energievoorraden van het land, dat over aanzienlijke hoeveelheden olie en 
 gas beschikt; 
- de rol van de Verenigde Staten in Centraal-Afrika; 
- de onzekere toestand ten oosten van de Democratische Republiek Congo. 
 
De parlementaire delegatie werd eveneens in audiëntie ontvangen door de heer 
André Flahaut, minister van Landsverdediging en door de heer Marc Verwilghen, 
minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
 
Voorzitter G. Nbouza-Ndama en de leden van de nationale assemblee van Gabon 
hadden een ontmoeting met de afdeling van AWEPA, onder het voorzitterschap van 
mevrouw Lydia Maximus en van de heer Luc Dhoore, respectievelijk ondervoorzitter 
en ere-ondervoorzitter van AWEPA. 
 
De delegatie had ook een gedachtewisseling met de leden van de regionale groep 
Afrika van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie. 
De delegatie werd in het parlement van de Franse Gemeenschap verwelkomd door 
voorzitter mevrouw Françoise Schepmans en door de heer Philippe Charlier, 
voorzitter van het Bureau van de Franstalige gemeenschap van België van de 
parlementaire assemblee van de Francofonie. 

 
 
WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2004 
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DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 

 
Op woensdag 18 augustus 2004 bracht een delegatie van de Nationale Assemblee 
van Congo een bezoek aan de Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo. 
 
De delegatie was als volgt samengesteld: 
-  Honoré Kadima Shambuyi, derde adjunct-rapporteur, delegatieleider. 
-  Laurent Otete Omanga W'Otete, eerste ondervoorzitter van de commissie 

voor de Buitenlandse Betrekkingen. 
-  Jean-Marie Luhahi Emungu, volksvertegenwoordiger. 
-  Meester Balanda, adviseur van de Voorzitter van de Nationale Assemblee. 
 
De delegatie van parlementsleden was op zending in België om gesprekken te 
voeren  met Belgische openbare en privé partners teneinde technische en financiële 
steun te vragen voor de realisatie van hun ICT- project.  
 
Twee ambtenaren van de Dienst Informatica van de Kamer gaven een algemene 
uiteenzetting over de computervoorzieningen in de Kamer en over het systeem om 
de wetgevende documenten van de Kamer op de website te publiceren. 
 
De Voorzitter van de Kamer vestigde de aandacht op het feit dat de installatie van 
computerapparatuur veel tijd vergt, handenvol geld kost en met de nodige 
deskundigheid en kennis van zaken moet gebeuren.   
 
 
Centraal en Latijns Amerika 
 
WOENSDAG 22 JANUARI 2003 
 

ARGENTINIË 
 
De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op woensdag 22 
januari 2003 de heer Carlos Federico Ruckauf, minister van Buitenlandse Zaken van 
de Republiek Argentinië, in audiëntie ontvangen, in aanwezigheid van de heer 
Armand De Decker, voorzitter van de Senaat. 
 
De minister stelt de twee volksvertegenwoordigers die hem vergezellen  voor : 
 
Mevrouw Maria del Carmen Alarcon, volksvertegenwoordiger van de Justicialistische 
(Peronistische) Partij van de provincie Santa Fe en de heer Marcelo Stubrin, 
volksvertegenwoordiger van de Radicale (centrum-linkse) Partij van de stad Buenos 
Aires. 
 
De minister wijst op het moeizame onderhandelingsproces met het Internationaal 
Monetair Fonds:  de financiële steun van dat fonds zou het land de kans moeten 
bieden de economische en financiële crisis, die het land eind december 2001 in een 
diepe malaise stortte, stilaan te boven te komen. 
 
Dankzij recente bilaterale handelsakkoorden met Brazilië, Chili en Zuid-Afrika neemt 
de uitvoer naar die landen toe, zodat de economie in Argentinië een nieuwe impuls 
krijgt en de aanhoudende inflatie in dat land wordt bestreden. 
 
Voorts heeft Brazilië onlangs een lening van 15 miljoen dollar toegekend aan 
Argentinië. 
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De minister van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de toename van de openbare 
schuld en de devaluatie van de peso, een gevolg van het afstappen van de koppeling 
peso-dollar, belangrijke factoren waren in het ontstaan van de huidige economische 
crisis. 
Hij wijst voorts op de vergissingen die de vorige regering van president De la Rua, en 
meer bepaald zijn minister van Financiën, de heer Cavallo, inzake financieel beleid 
en belastingbeheer hebben gemaakt. 
 
Hij wijst erop dat de door het IMF en Washington gewenste pariteit peso-dollar, naast 
andere factoren, loodzwaar is gaan wegen op de Argentijnse economie. 
Om uit die crisis te raken zal de hulp van buurlanden als Brazilië, Uruguay en 
Paraguay een beslissende rol spelen. Daarnaast moet echter ook de economische 
hulp van de EU worden aangemoedigd. Die kan vorm krijgen in een interregionaal 
akkoord, dat in maart 2003 op de top van Athene aan bod zou komen. 
 
 
MAANDAG 3 MAART 2003 
 

MEXICO 
 
Kamervoorzitter H. De Croo ontving de heer Eric Eber Villanueva Mukul, Voorzitter 
van de Kamer van Afgevaardigden van de Verenigde Staten van Mexico, in audiëntie 
op maandag 3 maart 2003.  
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema's aangesneden : 
 
-  de overheveling van bevoegdheden van de federale regering, het federale 

district  Mexico en de 31 deelstaten. Tijdens de volgende zittingsperiode zal 
een staatshervorming worden besproken waarbij de deelgebieden meer 
bevoegdheden  zullen worden verleend; 

-  de wetgevende macht berust in Mexico bij het Parlement (Congreso de la 
Unión), bestaande uit een Senaat en een Kamer van Afgevaardigden. De 
Kamer telt 500  leden, van wie er 300 verkozen worden via het 
kiesdistrictenstelsel en 200 volgens het stelsel van de evenredige 
vertegenwoordiging. Een zittingsperiode duurt drie  jaar en een mandaat kan 
niet onmiddellijk verlengd worden. De volgende parlementsverkiezingen 
worden in juli 2003 gehouden. Voor de wetgevende  assemblees van de 
deelstaten gelden dezelfde modaliteiten inzake verkiesbaarheidsvoorwaarden 
en duur van het mandaat; 

-  de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen met de Verenigde Staten binnen 
de NAFTA; 

-  de problematiek van de Mexicaanse immigratie in de Verenigde Staten en het 
 electorale gewicht van de Mexicaanse gemeenschap in de VS; 
-  het versterken van de economische betrekkingen met de andere landen van 
 Latijns-Amerika; 
-  de diversifiëring van de betrekkingen met Europa, los van de zuiver 

economische  banden, en de uitbouw van het handelsverkeer dankzij de 
associatieovereenkomst en het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie; 

-  de intentie om de interculturele en interuniversitaire uitwisseling tussen België 
en Mexico te intensiveren. 

 
 
DINSDAG 20 MEI 2003 
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CHILI 
 
Op dinsdag 20 mei 2003, ontving Kamervoorzitter Herman De Croo, M. Sergio Paez 
Verdugo in audiëntie. De heer Paez Verdugo is voorzitter van de Interparlementaire 
Unie en volksvertegenwoordiger in Chili. 
 
 
DINSDAG 23 SEPTEMBER 2003 
 

CHILI 
 
Op 23 september 2003 werd mevrouw Isabel Allende Bussi, voorzitter van het 
Chileense Huis van Afgevaardigden, door de heer Herman De Croo, voorzitter van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, in audiëntie ontvangen. 
Mevrouw Allende werd vergezeld door de volksvertegenwoordigers Guillermo 
Cerroni en Patricio Walker en door senator José Antonio Viera-Gallo. 
 
Ondervoorzitter van de Kamer Geert Lambert en kamerlid Marie Nagy woonden de 
ontmoeting bij. 
 
Mevrouw Allende schetste aan voorzitter H. De Croo de redenen van haar bezoek 
aan België. Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseerde 
namelijk een herdenkingsplechtigheid ter ere van haar vader, president Salvador 
Allende, die in 1973 door de militaire junta van generaal Pinochet om het leven werd 
gebracht. 
 
Voorts kwamen volgende punten aan bod: 
-  een vergelijking tussen het Chileense en het Belgische kiesstelsel; 
-  de centrum-linkse regeringscoalitie, die sinds 13 jaar aan de macht is; 
- de volgende presidentsverkiezingen in 2005 en de evolutie van het 

presidentieel stelsel in Chili. President R. Lagos Escobar is er, sinds Salvador 
Allende, de eerste socialistische president. 

- de ratificatieprocedure van de associatieovereenkomst tussen Chili en de 
Europese Unie en de steun die het Belgische Federale Parlement daaraan 
verleent; 

- de gezonde economische toestand in Chili, ondanks de impact van de 
financiële crisis in Argentinië; 

- de voortrekkersrol van Chili in de Mercosur; 
- de huidige rol van het leger binnen de Chileense democratie; 
- het dossier-Pinochet. 
 
 
Landen van Zuid- en Oost-Azie 
 
DINSDAG 25 FEBRUARI 2003 
 

MONGOLIË 
 
De heer Jean-Pol Henry, eerste ondervoorzitter van de Kamer, ontving op dinsdag 
25 februari 2003 de heer Jamsrangiyn Byambadorj, ondervoorzitter van de Ikh 
Khural (de Grote Staatshural of Parlement) van Mongolië, in audiëntie. 
Volksvertegenwoordiger José Canon woonde het gesprek bij. 
 
De ondervoorzitter onderhield eerste ondervoorzitter Jean-Pol Henry over de Vijfde 
Internationale Conferentie voor nieuwe en herstelde democratieën die van 18 tot 20 
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juni 2003 in Oelan Bator gehouden wordt onder de auspiciën van de Verenigde 
Naties. Een lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt uitgenodigd deel te 
nemen aan het parlementaire forum dat op 19 juni 2003 in het kader van deze 
internationale conferentie in Oelan Bator zal plaatsvinden. De thema's die daarbij 
aangesneden zullen worden zijn: de democratie, behoorlijk bestuur en het 
maatschappelijk middenveld, en de bijdrage die de parlementaire instellingen kunnen 
leveren aan de verdere verdieping van de democratie. 
 
Mongolië is een van de jongste democratieën ter wereld; de eerste vrije verkiezingen 
werden in 1990 gehouden. 
 
De eerste ondervoorzitter van de Kamer wees op de goed uitgebouwde 
interparlementaire betrekkingen tussen beide assemblees, en op de verbintenissen 
die werden aangegaan met de ondertekening, door Kamervoorzitter De Croo en de 
Voorzitter van het Mongoolse Parlement, de heer Tumur Ochir, van een 
intentieverklaring met het oog op het opstellen van een protocol voor bilaterale 
parlementaire samenwerking. Dat strekt ertoe de bilaterale betrekkingen te verdiepen 
en te intensiveren teneinde de technische, bestuurlijke en institutionele 
deskundigheid van de Ikh Khural van Mongolië verder te ontwikkelen. 
 
 
WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2003 
 

OEKRAÏNE 
 
De heer Volodymyr Lyvtyn, voorzitter van het Oekraïense Parlement, werd op 17 
september 2003 door de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers in 
audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens de gedachtewisseling kwamen volgende punten aan bod: 
- de bilaterale betrekkingen tussen Oekraïne en de Europese Unie.  

Oekraïne, dat op dit ogenblik een partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomst met de EU heeft, wenst deze op korte termijn 
om te zetten in een associatieovereenkomst. Aangezien Oekraïne historisch 
gezien deel uitmaakt van Europa, ligt het voor de hand dat het de banden met 
de EU nauwer wil aanhalen. West-Oekraïne toonde zich in het verleden 
steeds een groter voorstander van Europa dan Oost-Oekraïne; 

- de gunstige economische toestand in Oekraïne, dat zijn BNP tussen 2000 en 
2002 met 20 % zag toenemen. Dankzij zijn mijnen en zijn landbouwareaal, 
beschikt het land over belangrijke natuurlijke rijkdommen; 

- de belangrijke geostrategische rol van Oekraïne, dat als bufferzone tussen de 
EU en Rusland fungeert. 

 Voorzitter Lyvtyn deed een beroep op de steun van het Belgische Federale 
 Parlement opdat de EU de door de Sovjets tegen het Oekraïense volk 
 georganiseerde hongersnood van 1933 tijdens dewelke bijna 7 miljoen 
 Oekraïense burgers omkwamen, eindelijk als genocide zouden erkennen.  
 Oekraïne herdenkt dit jaar de zeventigste verjaardag van die tragedie; 
- de bilaterale betrekkingen met Rusland, de problematiek van de 

energietransfers tussen beide landen en de belangrijke rol die Oekraïne, 
naast Rusland, in de GOS speelt. 

 
Tot slot nodigde de Oekraïense parlementsvoorzitter de voorzitter van de Kamer, 
met een parlementaire delegatie, uit voor een officieel bezoek aan Oekraïne. 
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DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2003 
 

VIETNAM 
 
Een parlementaire delegatie geleid door de heer Truong Quang Duoc, 
ondervoorzitter van de Nationale Assemblee van de Socialistische Republiek 
Vietnam, bracht op 25 september 2003 een werkbezoek aan het federale Parlement. 
 
De delegatie werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers verwelkomd door de 
heer Myttenaere, adjunct-griffier, die het Belgische federale bestel toelichtte. 
 
Vervolgens werd de parlementaire delegatie in audiëntie ontvangen door de 
voorzitter van de Kamer. 
 
Tijdens de gedachtewisseling kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
- de bilaterale betrekkingen: 

de heer Tran Duc Luong, president van de Socialistische Republiek Vietnam en 
de heer Pham Van Tra, minister van Defensie, zullen in de loop van het laatste 
kwartaal van dit jaar beiden een officieel bezoek brengen aan België; 

- de ontwikkeling van de wederzijdse investeringen: 
België is de vijfde economische partner van Vietnam. De import vanuit Vietnam 
is goed voor 441 miljoen euro. 

- de economische ontwikkeling van Vietnam: 
Het landelijk karakter van Vietnam – met meer dan 80 % platteland – is een 
stabiliteitsfactor in de moeizame sociaal-economische hervorming van de 
Vietnamese maatschappij. De economische activiteit speelt zich grotendeels af 
in de twee grote steden, Hanoi en Ho Chi Minh Stad. De noodzaak de 
industriële activiteit op te drijven en tegelijkertijd de economische 
landbouwactiviteit  terug te schroeven, vormt daarbij het grootste struikelblok. 
De tertiaire sector in Vietnam, met vooral diensten en toerisme, heeft nog een 
lange weg af te leggen. 

 
De parlementaire delegatie had daarnaast een gedachtewisseling over het beheer 
van de staatsbegroting met parlementsleden van Kamer en Senaat. De heer 
François-Xavier de Donnea, voorzitter van de kamercommissie voor de Financiën en 
de Begroting, volksvertegenwoordiger Jean-Jacques Viseur, en senator Marie-
Hélène Crombé, namen daaraan deel. 
 
 
VAN 4 TOT 8 OKTOBER 2003 
 

CHINA 
 
Een delegatie van het Nationale Volkscongres (NVC) van de Volksrepubliek China 
bracht, op uitnodiging van de voorzitters van Kamer en Senaat, van 4 tot 8 oktober 
een officieel bezoek aan België, onder de leiding van de heer Jialu Xu, 
ondervoorzitter van het Permanent Comité van het Congres. 
 
Op woensdag 8 oktober 2003 werd ondervoorzitter Jialu Xu door kamervoorzitter De 
Croo in audiëntie ontvangen tijdens een werkontbijt in diens vertrekken. 
 
De heer François-Xavier de Donnea, voorzitter van de commissie Financiën, de heer 
Dirk Van der Maelen, voorzitter van de sp.a-kamerfractie, de heer P. Wille, senator, 
voorzitter van de bilaterale sectie België-China van de Belgische groep van de 
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Interparlementaire Unie en de heer R. Deseyn, volksvertegenwoordiger, waren 
daarbij aanwezig. 
 
Volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
- de positie van China binnen de WHO na de mislukking van de top van 

Cancún; 
- de aanpassing door het Nationale Volkscongres van de bestaande 

wetteksten aan de vereisten van de internationale handel en de vrijhandel; 
- het afschaffen van de tariefbeperkingen en van de douaneheffingen; 
- de herstructurering van de burgerlijke luchtvaart in China; 
- de economische ontwikkeling van China; 
- het belang van buitenlandse financiering om het huidige – hoge - groeiritme 

met 7 % BNP per jaar te kunnen handhaven ; 
- de aanpassing van de wisselkoers van de Chinese munteenheid, de RMB, 

aan de koers van de Amerikaanse dollar en de gevolgen daarvan voor de 
Chinese economie en de internationale investeringen in China; 

- de complexiteit van het Chinese rechtssysteem, dat de wettelijke procedure 
voor -buitenlandse investeringen in het land bemoeilijkt. 

 
Na afloop van het werkontbijt, nodigde ondervoorzitter  Jialu Xu, namens de 
voorzitter van het Nationale Volkscongres van China, voorzitter Herman De Croo en 
een parlementaire delegatie van de Kamer uit voor een officieel bezoek aan de 
Chinese Volksrepubliek. 
 
Ondervoorzitter Jialu Xu en de Chinese parlementaire delegatie werden eveneens in 
audiëntie ontvangen door de voorzitter van de Senaat.  
 
Voorts was er een gedachtewisseling tussen de heer Jialu Xu en leden van de 
commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat en leden van 
de bilaterale sectie België-China van de Interparlementaire Unie. 
 
 
DINSDAG 18 NOVEMBER 2003 
 

VIETNAM 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo heeft op 18 november 2003 Z. Exc. generaal 
Pham Van Tra, minister van Landsverdediging van de Socialistische Republiek 
Vietnam ontvangen. 
 
 
DONDERDAG 11 MAART 2004 

 
VIETNAM 

 
Zijne Excellentie de heer Nong Duc Manh, secretaris-generaal van het centraal 
comité (CC) van de communistische partij van de Socialistische Republiek Vietnam 
(CPV) bracht op 11 maart 2004 een bezoek aan kamervoorzitter Herman De Croo. 
 
Mevrouw Annemie Neyts-Uyttebroeck, voorzitter van de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de heer 
Patrick Moriau, ondervoorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
en voorzitter van de sectie België-Vietnam van de Belgische groep van de 
Interparlementaire Unie namen deel aan de ontmoeting. 
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De secretaris-generaal van het CC van de CPV wijst op de centrale rol van België in 
Europa en op zijn brugfunctie tussen Vietnam en de Europese Unie. De bilaterale 
betrekkingen tussen België en Vietnam evolueerden gunstig. In het licht daarvan 
legden beide landen menig officieel bezoek af. Ook de contacten tussen het 
Belgische federale Parlement en de Nationale Assemblee van Vietnam verlopen 
vlekkeloos. 
 
De secretaris-generaal verheugt zich over de verwachte economische samenwerking 
tussen België en Vietnam.  
 
Vietnam zou zo snel mogelijk willen toetreden tot de WTO (Wereld Handels 
Organisatie). 
 
De secretaris-generaal wijst erop dat het democratiseringsproces in Vietnam wordt 
voortgezet. Daarbij staat niet alleen het economische belang voorop, maar wordt ook 
het sociale beleid niet uit het oog verloren. Dankzij de inspanningen van de 
Vietnamese regering en met de hulp van de Belgische en de internationale 
gemeenschap, neemt de groei toe. Ook in de afgelegen regio’s stijgt de 
levensstandaard. 
 
Kamervoorzitter De Croo verheugt zich over de buitengewone stijging van de 
welvaart in Vietnam, over de stabiliteit van het land in die regio en over de 
normalisering van de betrekkingen met de buurlanden.  
 
Voorzitter De Croo is tevens verheugd over de goede betrekkingen tussen het 
Belgische federale Parlement en de Nationale Assemblee van Vietnam. De nieuwe 
Nationale Assemblee, op grond van de verkiezingen van mei 2002, zou zich nog 
sterker op haar wetgevende rol moeten toeleggen en zou nauwlettender moeten 
toezien op het regeringsbeleid.  
 
Mevrouw Neyts verklaart voorts dat België gunstig tegenover de toetreding van 
Vietnam tot de WTO staat, maar grijpt de gelegenheid aan om de secretaris-generaal 
erop te wijzen dat de steun van Vietnam aan de vraag van België om lid van de 
Veiligheidsraad te worden, welkom zou zijn. 
 
 
WOENSDAG 5 MEI 2004 
 

CHINA 
 
Op woensdag 5 en donderdag 6 mei 2004 bracht zijne Excellentie de heer Wen 
Jiabao, eerste minister van de Raad van de Staatszaken van de Volksrepubliek 
China, een officieel bezoek aan België. 
 
Op 5 mei 2004 werd de delegatie ontvangen door de voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, en de Senaatsvoorzitter, de 
heer Armand De Decker. 
 
De Chinese eerste minister en de voorzitters van het Belgische federale parlement 
verheugen zich over de uitstekende bilaterale betrekkingen tussen de twee landen. 
 
De Kamervoorzitter is verheugd over de sterke economische groei van China, een 
immens land met het grootste inwonersaantal ter wereld. 
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De heer De Croo onderstreept dat België, ondanks zijn kleine oppervlakte, over 
talrijke troeven beschikt die de Belgen moeten uitspelen. 
 
Op de vraag van voorzitter De Croo over de demografie in China, antwoordt de 
Chinese staatsman dat de bevolkingsgroei merkelijk is vertraagd dankzij het 
gezinsbeleid dat het aantal kinderen per gezin tot één beperkt.  
 
Wat de mensenrechten betreft, bevestigt de Chinese eerste minister dat het 
bestaansrecht van het volk van prioritair belang is. Hij voegt er evenwel aan toe dat, 
als er op economisch gebied geen veiligheid bestaat, dit op andere gebieden 
evenmin het geval kan zijn. 
 
Op de vraag van mevrouw Lizin over de doodstraf, antwoordt de Chinese eerste 
minister dat China deze niet kan afschaffen omdat dit de maatschappelijke stabiliteit 
in het gedrang zou brengen. 
 
De Senaatsvoorzitter vraagt zich af hoe de beginselen van  het communisme en het 
recht op privé-eigendom met elkaar kunnen worden verenigd. 
 
 
 
5.1.2.  DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 
Landen van Zuid- en Oost-Azië, Oceanië 
 
DINSDAG 15 JULI 2003 

 
AUSTRALIË 

 
Op dinsdag 15 juli 2003 bracht Mevrouw Tanya Plibersek, lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers van Australië (Labor Party), een bezoek aan de Belgische 
Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Zij werd ontvangen door Mevrouw Yolande Avontroodt, lid van de VLD-fractie en 
Mevrouw Magda De Meyer, lid van de sp.a-fractie. 
 
Mevrouw Plibersek wilde vooral meer uitleg over het Belgisch beleid inzake het 
homohuwelijk en de aids-problematiek.  Zij toonde zich ook bijzonder geïnteresseerd 
in onze wetgeving betreffende euthanasie en drugsgebruik. 
 
 
10 DECEMBER 2003 
 

VIETNAM 
 
Op woensdag 10 december 2003 bracht een delegatie van de afdeling Klachten van 
de Burgers van de nationale assemblee van de Socialistische Republiek Vietnam 
een studiebezoek aan België. 
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DONDERDAG 29 APRIL 2004 
 

VIETNAM 
 
De heer Patrick Moriau, vice-voorzitter van de Commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en voorzitter van de 
afdeling België-Vietnam van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, 
ontving op donderdag 29 april de heer Nguyen Trung Thanh. 
 
De leden van de Vietnamese delegatie toonden belangstelling voor de werking van 
de commissie voor de Verzoekschriften en het College van de federale 
ombudsmannen.  
Zij stelden vooral vragen over de opvolging van de klachten van burgers en de 
Belgische structuren op dit gebied. 
 
 
WOENSDAG 14 JULI 2004 
 

CHINA 
 
Op verzoek van de GTZ* werd van 3 tot 17 juli 2004 een studiebezoek in Duitsland 
en België georganiseerd voor een delegatie van ambtenaren van de Nationale 
Volksassemblee van China. 
 
Op woensdag 14 juli 2004 werd een Chinese delegatie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ontvangen. 
 
Ambtenaren van de Kamer gaven bij die gelegenheid uiteenzettingen, met name 
over de Belgische politieke structuren, de begrotingswetten en de rol van het 
parlement. 
 
 
Centraal en Oost-Europa 
 
DINSDAG 2 DECEMBER 2003 
 

RUSSISCHE FEDERATIE 
 
Op verzoek van het Internationaal Instituut voor Democratie in Straatsburg 
organiseerde de Kamer van volksvertegenwoordigers een studiedag voor een 
delegatie van ambtenaren van de Staatsdoema van de Russische Federatie. 
 
 
DINSDAG 23 EN WOENSDAG 24 MAART 2004 
 

ALBANIË 
 
Op vraag van de Interparlementaire Unie te Genève, werd in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en in de Senaat voor een delegatie van parlementsleden 
van de volksassemblee van de republiek Albanië een studiestage georganiseerd. 
 
                                                 
* De Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) is een maatschappij die 
wereldwijd actief is op het stuk van de internationale samenwerking ter bevordering van de 
duurzame ontwikkeling. 
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De ambtenaren van Kamer en Senaat gaven een uiteenzetting over volgende 
onderwerpen: 
- de bevoegdheden en de werking van de Belgische assemblees; 
- de Commissie belast met de begeleiding van het vast comité van toezicht op 

de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (vast comité I); 
- de werking van de dienst commissies van de Kamer; 
- de wijze waarop – op het wetgevende en het administratieve vlak – met de 

drie landstalen wordt omgesprongen; 
- de controle van de regering; 
- de begroting van het federale Parlement. 
 
De parlementsleden maakten ook kennis met de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat. Ze ontmoetten voorts de 
volksvertegenwoordigers en de senatoren die deel uitmaken van de werkgroep 
Balkan van de Interparlementaire Unie. 
 
 
Afrika 
 
MAANDAG 3 NOVEMBER 2003 
 

ZUID-AFRIKA 
 
Op maandag 3 november 2003 bracht een delegatie van regionale parlementsleden 
uit Zuid-Afrika (provincie Kwazulu-Natal) een bezoek aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
De Zuid-Afrikaanse regionale parlementsleden werden in de Kamer ontvangen door 
gewezen kamerlid Jef Valkeniers en door de heer Ferdinand Vanthournout, directeur 
van de dienst Public relations en internationale betrekkingen. De heer Jef Valkeniers 
vergeleek tijdens zijn toespraak de werking van de respectieve parlementen. 
 
 
8 TOT 12 MAART 2004 

 
GABON 

 
Van maandag 8 tot vrijdag 12 maart 2004 kwamen de heer Gérard Ngosso, 
directeur-generaal van de Wetgevende Diensten, de heer Jean-Jacques Fabien 
Mbondoubadi, hoofd van de Informaticadienst van de Nationale Assemblee, en de 
heer Calixte Lambou, directeur van de Informaticadienst van de Senaat van de 
republiek Gabon, voor een studiebezoek naar de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat. 
 
Het studiebezoek spitste zich toe op de IT-problematiek, het internet en de uitwerking 
van een aan die technologie gekoppelde wetgevingstechnische procedure. 
 
De studiereis vond plaats op uitnodiging van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
op initiatief van AWEPA en de UNDP-vertegenwoordiging in Gabon. 
 
In het kader van het studiebezoek kregen de drie stagiairs de kans om met 
ambtenaren van Kamer en Senaat te praten over de volgende onderwerpen: 
-  de wetgevende procedure in de Kamer; 
-  de bevoegdheden van Kamer en Senaat; 
-  de structuur en de werking van de diensten van Kamer en Senaat; 
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-  de administratieve afhandeling van de wetsontwerpen, wetsvoorstellen en 
 amendementen in de Kamer; 
-  de rol van de computertechnologie bij de uitwerking van de wetgevende 
 procedure in de Kamer, en meer bepaald IT en de ontwikkeling van een e-
 wetgeving en een e-parlement; 
-  de dienst Documentatie en Archief van de Kamer, waarbij een uiteenzetting 
 gegeven werd over de digitalisering van het archief en de gegevens van de 
 dienst; 
-  de Kruispuntbank van de Belgische wetgeving; 
-  de logistiek, de financiering van hard- en software en de overheidsopdrachten 

bij de Kamer; 
-  de dienst Integraal Verslag en de technieken voor de redactie van het 

integraal verslag van de openbare vergaderingen van de Kamer; 
-  de werking van de drukkerij. 
 
 
VRIJDAG 12 MAART 2004 
 

RWANDA 
 
Van woensdag 10 tot zaterdag 13 maart 2004 bracht Zijne Excellentie de heer Paul 
Kagame, president van de Rwandese Republiek, een officieel bezoek aan België. 
 
Tijdens het bezoek werden de volgende thema’s aangekaart: 
- de heropbouw van Rwanda na de jarenlange burgeroorlog; 
- de bilaterale betrekkingen tussen België en Rwanda; 
- de samenwerking en de vrede in het gebied van de Grote Meren; 
- het overgangsregime in de Democratische Republiek Congo; 
- de kritiek ten aanzien van president Kagame. 
 
 
Latijns-Amerika 
 
MAANDAG 23 FEBRUARI 2004 
 

CHILI 
 
Op 23 februari 2004 werd de heer Jorge Tarud Daccarett, Chileens 
volksvertegenwoordiger, ontvangen door de heer Patrick Moriau, ondervoorzitter van 
de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. 
 
De heer Tarud bracht een bezoek aan België om het standpunt van zijn land in 
verband met de Boliviaanse eisen kenbaar te maken. Bolivië vraagt dat Chili het land 
een soevereine toegang tot de Stille Oceaan zou verlenen. De onenigheid daarover 
tussen beide landen gaat terug tot de oorlog die uitbrak in 1879. 
 
 
DONDERDAG 18 MAART 2004 

 
M.A.R. POR CUBA (MADRES Y MUJERES ANTI-REPRESION POR CUBA) 

 
Op 18 maart 2004 werd mevrouw Marisol Toraño, Vice-secretaris van de organisatie 
“Madres y Mujeres Anti-Represión por Cuba” ontvangen door de heer François-
Xavier de Donnea, minister van Staat, lid van de Kamer van 
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volksvertegenwoordigers en voorzitter van de Belgische Groep van de 
Interparlementaire Unie. 
 
 
 
5.1.3.  AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER  
 
 
vrijdag 11 juli 2003  
Z.E. de heer Anton Thalmann, ambassadeur van Zwitserland 
 
dinsdag 5 augustus 2003  
Z. E. De heer Andebrhan Weldegiorgis, ambassadeur van Eritrea 
 
dinsdag 5 augustus 2003 
Z. E. de heer Jiri Havlik, ambassadeur van de Tsjechische Republiek 
 
woensdag 6 augustus 2003  
Z. E. de heer Jehudi Kinar, ambassadeur van Israël  
 
donderdag 4 september 2003 
Z.E. de heer Tahar Sioud, ambassadeur van Tunesië 
 
vrijdag 12 september 2003 
H.E. mevrouw Kalliopi N. Avraam, ambassadeur van de Republiek Cyprus 
 
woensdag 17 september 2003 
Z.E. de heer Massimo Macchia, Ambassadeur van de Italiaanse Republiek 
 
vrijdag 19 september 2003 
Z.E. de heer Haeng-kyeom Oh, ambassadeur van de Republiek Korea 
 
dinsdag 23 september 2003 
Z.E. de heer Tariq Fatemi, ambassadeur van de Islamitische Republiek Pakistan 
 
donderdag 25 september 2003 
Z.E. de heer Euloge Hinvi, ambassadeur van de Republiek Benin 
 
dinsdag 25 november 2003 
Z. E. de heer  José Urrutia, ambassadeur van Perou 
 
maandag 22 december 2003 
Z.E. de heer Franz Cede, ambassadeur van de Republiek Oostenrijk 
 
maandag 5 januari 2004 
Z.E. de heer lon Jinga, ambassadeur van Roemenië 
 
maandag 19 januari 2004 
Z.E. de heer Rasih Erkan Gezer, ambassadeur van de Republiek Turkije 
 
maandag 26 januari 2004 
Z.E. de heer Jean Pastorelli, ambassadeur van het Vorstendom Monaco 
 
woensdag 4 februari 2004 
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Z.E. de heer Ricardo Antonio Brodsky Baudet, ambassadeur van de Republiek Chili 
 
vrijdag 19 maart 2004 
Z.E. de heer Toufik Salloum, Ambassadeur van de Syrisch-arabische Republiek en  
Z.E. de heer Fawzi Fawas, ambassadeur van de Libanese Republiek  
 
vrijdag 26 maart 2004 
Z.E. de heer Nassir Al-Assaf, ambassadeur van het Koninkrijk Saoedi-Arabië 
 
woensdag 14 april 2004 
Z.E. de heer Toufik Salloum, Ambassadeur van de Syrisch-arabische Republiek en  
Z.E. de heer Fawzi Fawas, ambassadeur van de Libanese Republiek 
 
donderdag 15 april 2004 
Z.E. de heer Konstantin Zhiglaov, ambassadeur van de Republiek Kazachstan 
 
maandag 19 april 2004 
Z.E. de heer Shohei Naito, ambassadeur van Japan 
 
dinsdag 29 juni 2004 
H.E. mevrouw Milica Pejanovic-Djurisic, ambassadeur van Servië en Montenegro 
 
vrijdag 16 juli 2004 
Z.E. de heer Rudolf Simon Bekink, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden 
 
dinsdag 20 juli 2004 
Z.E. de heer Tom C. Korologos, ambassadeur van de Verenigde Staten  
 
vrijdag 30 juli 2004 
Z.E. de heer Abolghasem Delfi, ambassadeur van de Islamitische Republiek Iran 
 
maandag 2 augustus 2004 
Z.E. de heer Alisher Shaykhov, ambassadeur de van de Republiek Oezbekistan 
 
vrijdag 27 augustus 2004 
Z.E. mevrouw Phan Thuy Ahanh, ambassadrice van de Socialistische Republiek 
Vietnam 
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 5.2. PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
5.2.1.   ONTMOETINGEN MET DE PERS 
 
 

PERSLUNCH  - 17 JULI 2003 
 
Op 17 juli 2003 werd de geaccrediteerde pers in de Kamer uitgenodigd voor een 
lunch teneinde de balans op te maken van de voorbije zittingsperiode en enkele 
voorbeschouwingen te houden over de net geopende 51ste zitting. 
 
De voorzitter lichtte de onderscheiden fasen toe van de samenstelling van de nieuwe 
Kamer en schetste het profiel van de nieuwe Assemblee: vrouwelijke 
vertegenwoordiging, taalgroepen, gemiddelde leeftijd van de Kamerleden, enz. Hij 
gaf ook uitleg over de samenstelling van de organen van de kamer.  
Ook de gevolgen van de ontbinding voor de voordien ingediende wetsontwerpen en 
–voorstellen kwamen ter sprake, en er werden een aantal suggesties geformuleerd 
met betrekking tot de werkzaamheden tijdens de nieuwe zittingsperiode. Tot slot 
werd een overzicht gegeven van de parlementaire zendingen, van de COSAC-
vergaderingen en van prominenten met wie een onderhoud plaatsvond tijdens de 
50ste zittingsperiode. 
 
 

PERSCONFERENTIE NA DE PARLEMENTAIRE ZENDING IN DE DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO  - 27 AUGUSTUS 2003 

 
Bij zijn terugkeer van een parlementaire zending in de Democratische Republiek 
Congo (van 22 tot 25 augustus 2003) keek Kamervoorzitter De Croo op 27 augustus 
met de pers terug op de onderscheiden audiënties en ontmoetingen die tijdens de 
zending hadden plaatsgehad, waaronder de ontmoeting met de voorzitters van de 
instellingen die de democratie ondersteunen in het kader van de overgangsperiode, 
met de leden van het Bureau van de Nationale Assemblee en de Senaat en met 
Belgische en Congolese zakenlieden, individuele gesprekken met Congolezen en 
gesprekken met Belgische NGO-medewerkers, meer informele ontmoetingen, 
bedrijfsbezoeken, enz. 
De heer Herman De Croo bezorgde de aanwezige pers tevens de tekst van de 
toespraak die hij hield bij de opening van de buitengewone zitting van de Nationale 
Assemblee van de Democratische Republiek Congo op zaterdag 23 augustus 2003. 
 
 



192 - VOORZITTERSCHAP  Hoofdstuk 5 
 

AUDIËNTIE VAN DE VOORZITTER VAN HET OEKRAÏENSE PARLEMENT 
(VERKHOVNA RADA)  - 18 SEPTEMBER 2003 

 
Kamervoorzitter De Croo ontving de voorzitter van de Oekraïense Verkhovna Rada 
in audiëntie op 18 september 2003. Na de ontmoeting was er gelegenheid voor de 
pers om vragen te stellen in het kader van een "doorstep-interview". 
 
 

MEVROUW ISABEL ALLENDE, VOORZITTER VAN DE KAMER VAN 
AFGEVAARDIGDEN VAN CHILI  - 23 SEPTEMBER 2003 

 
Mevrouw Isabel Allende Bussi, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden van 
Chili, werd door de voorzitter van de Kamer in audiëntie ontvangen op 23 september 
2003. Na de lunch werd een persconferentie gehouden in aanwezigheid van de 
Belgische en internationale pers. 
 
 

BEZOEK VAN SAUDISCHE ZAKENVROUWEN  - 8 OKTOBER 2003 
 
De Belgische en internationale pers was op het appel op 8 oktober 2003 na de 
ontmoeting van Kamervoorzitter De Croo met een delegatie van Saudische 
zakenvrouwen. 
 
 

BEZOEK VAN DE ONDERVOORZITTER EN EEN DELEGATIE VAN HET NATIONALE 
VOLKSCONGRES VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA  - 7 EN 8 OKTOBER 2003 

 
De heer Jialu Xu, ondervoorzitter van het Nationale Volkscongres van de 
Volksrepubliek China, werd op 7 en 8 oktober 2003 in het federale Parlement 
ontvangen. 
Op 8 oktober werd na het ontbijt een persontmoeting georganiseerd in de 
ambtswoning van de Kamervoorzitter, waarvoor Belgische en Chinese journalisten 
belangstelling toonden. 
 
 

BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE VOLKSVERGADERING VAN EGYPTE, DE 
HEER FATHI SOROUR  - 17 OKTOBER 2003 

 
Bij de aankomst van de voorzitter kreeg de aanwezige pers gelegenheid om te filmen 
en foto's te nemen.  
Na afloop van de lunch in de ambtswoning van de voorzitter konden de journalisten 
vragen stellen in het kader van een "doorstep-interview". 
 
 

AUDIËNTIE VAN DE HEER OLIVIER KAMITATU ETSU  - 21 OKTOBER 2003 
 
De Kamervoorzitter ontving voorzitter Kamitatu op 21 oktober 2003 voor een lunch in 
de ambtswoning van de voorzitter. De geaccrediteerde en buitenlandse pers was op 
het appel voor het "doorstep-interview" na de lunch. 
Om 14.30 uur vond in het Huis van de parlementsleden een ontmoeting plaats 
tussen een delegatie van de Nationale Assemblee van de Democratische Republiek 
Congo en Congolese studenten die aan Belgische universiteiten studeren. De pers 
was daarvoor uitgenodigd. 
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WERKBEZOEK VAN DE ONDERVOORZITTER VAN HET PARLEMENT VAN DE 
REPUBLIEK LITOUWEN  - 26 NOVEMBER 2003 

 
Na de ontmoeting was er gelegenheid voor de pers om een "doorstep-interview" af te 
nemen. 
 
 

AUDIËNTIE VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ARMENIË  - 3 DECEMBER 
2003 

 
De pers woonde het begin en het einde van de ontmoeting bij. 
 
 

NIEUWJAARSLUNCH MET DE PERS  - 9 JANUARI 2004 
 
Op vrijdag 9 januari 2004 ontving de Kamervoorzitter een veertigtal genodigden, 
onder wie de geaccrediteerde journalisten, voor de traditionele nieuwjaarslunch. 
Tijdens de lunch werden de geplande werkzaamheden voor het komende 
parlementaire jaar ontvouwd: de wetsontwerpen en –voorstellen die op de agenda 
staan. 
 
Voorts vestigde de Kamervoorzitter de aandacht op de nieuwe versie van de website 
van de Kamer: de nieuwe site is praktischer en vollediger, wat de informatie 
toegankelijker moet maken voor het publiek, of het nu gaat om informatie over 
parlementaire aangelegenheden of meer algemene inlichtingen, zoals inschrijvingen 
voor rondleidingen, het raadplegen van de persmededelingen of evenementen onder 
de rubriek "Nieuws". 
 
Er werden ook enkele statistieken gepresenteerd, er werd verslag gedaan van de 
zending in Congo, en er werd informatie verstrekt over de geplande werkzaamheden 
voor 2004 en over de heruitgave van het boek "De geschiedenis van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers". 
 
 

BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN BURUNDI  - 12 JANUARI 2004 
 
De heer Domitien Ndayizeye, president van de Republiek Burundi, werd ontvangen 
door de voorzitters van Kamer en Senaat. De pers kreeg de gelegenheid de 
aankomst van de president en de ondertekening van het Guldenboek bij te wonen, 
en mocht na afloop van het bezoek een "doorstep-interview" houden. 
 
 

BEZOEK VAN DE ADJUNCT-SECRETARIS VAN HET ALGEMEEN VOLKSCONGRES 
VAN LIBIË, DE HEER AHMED MOHAMED IBRAHIM  - 28 JANUARI 2004  

 
Een Libische delegatie onder leiding van de heer Ahmed Mohamed Ibrahim werd op 
28 januari 2004 in audiëntie ontvangen in de ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
Na afloop van de ontmoeting was er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen 
in het kader van een "doorstep-interview". 
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OFFICIEEL BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
CONGO, DE HEER JOSEPH KABILA  - 11 FEBRUARI 2004 

 
President Kabila werd op 11 februari 2004 door de voorzitters van Kamer en Senaat 
in het federale Parlement ontvangen. De Congolese en Belgische pers mocht de 
president en de voorzitters filmen en fotograferen in het halfrond van de Kamer, bij 
de ondertekening van het Guldenboek in de hal van de ambtswoning van de 
voorzitter en tijdens het nemen van de officiële foto. 
 
 

BEZOEK VAN DE EERSTE MINISTER VAN DE PALESTIJNSE AUTORITEIT, DE HEER 
AHMED QUREI  - 17 FEBRUARI 2004 

 
Na afloop van de ontmoeting konden de aanwezige journalisten vragen stellen in het 
kader van een "doorstep-interview". 
 
 

BEZOEK VAN DE WINNAAR VAN DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE 2003, 
MEVROUW SHIRIN EBADI  - 26 FEBRUARI 2004 

 
Op 26 februari 2004 werd mevrouw Shirin Ebadi, die in 2003 de Nobelprijs voor de 
vrede kreeg, in de Kamer van volksvertegenwoordigers ontvangen.  
Na het ontbijt in de ambtswoning van de Kamervoorzitter werd een persontmoeting 
georganiseerd. 
 
 

BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK RWANDA, DE HEER KAGAME  - 
12 MAART 2004 

 
De geaccrediteerde en buitenlandse pers filmde de aankomst van de prominenten in 
het peristilium en de eerste minuten van het gesprek in de ambtswoning van de 
Kamervoorzitter. Na afloop van de ontmoeting vond een "doorstep-interview" plaats. 
 
 

BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN FINLAND, MEVROUW TARJA HALONEN  - 30 
MAART 2004 

 
De pers kreeg de gelegenheid mevrouw Halonen en de delegatie die haar 
vergezelde, te filmen en te fotograferen bij de aankomst op het Paleis der Natie en in 
het halfrond van de Kamer. 
 
 

VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2003 VAN DE FEDERALE 
OMBUDSMANNEN  - 31 MAART 2004 

 
Naar jaarlijkse traditie stelden de federale ombudsmannen, de heren P.-Y. Monette 
en H. Wuyts, het jaarverslag van de federale ombudsmannen voor aan de voorzitter 
van de Kamer, in het bijzijn van de leden van de Kamercommissie voor de 
Verzoekschriften, de ombudspromotoren en de gewestelijke ombudsmannen. 
Tijdens de presentatie namen Kamervoorzitter De Croo, commissievoorzitter 
Malmendier en de federale ombudsmannen achtereenvolgens het woord. 
Na de voorstelling van het verslag nam de pers interviews af. 
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BEZOEK VAN DE OOSTENRIJKSE KANSELIER, DE HEER WOLFGANG SCHÜSSEL  
- 1 APRIL 2004  

 
De kanselier van de Republiek Oostenrijk bezocht de Kamer van 
volksvertegenwoordigers op 1 april 2004. De pers woonde de aankomst van de 
prominenten bij en mocht ook aanwezig zijn na afloop van het gesprek in de 
ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
 
 

BEZOEK VAN DE HEER GHADAFI AAN DE KAMER  - 28 APRIL 2004 
 
De pers was uitgenodigd voor het bezoek van de heer El-Ghadafi aan de Kamer op 
woensdag 28 april 2004. 
De in groten getale opgekomen journalisten mochten de aankomst van de delegatie 
bijwonen, evenals de ondertekening van het Guldenboek, de gemeenschappelijke 
vergadering van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en de 
commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat, en vervolgens 
de groepsfoto in de ambtswoning van de voorzitter, waarna een lunch aangeboden 
werd door Kamervoorzitter De Croo. 
 
 

BEZOEK VAN DE EERSTE MINISTER VAN DE RAAD VOOR STAATSZAKEN VAN DE 
VOLKSREPUBLIEK CHINA  - 5 MEI 2004  

 
De heer Wen Jiabao en de hem vergezellende delegatie werden op 5 mei 2004 in 
het federale Parlement ontvangen in het kader van het officiële bezoek van de 
Chinese eerste minister aan België. 
Chinese journalisten waren met de delegatie meegekomen. De Belgische en 
buitenlandse pers kreeg de gelegenheid de entree van de prominenten en de 
ondertekening van de Guldenboeken in het peristilium bij te wonen, en mocht nog 
even bij het gezelschap blijven tijdens de eerste minuten van het gesprek in de 
ambtswoning van de voorzitter. 
 
 

BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN GABON  - 
DONDERDAG 27 MEI 2004 

 
De heer G. Nzouba-Ndama, voorzitter van de Nationale Assemblee van Gabon, 
ontmoette Kamervoorzitter De Croo op donderdag 27 mei 2004 tijdens een audiëntie 
gevolgd door een lunch. Daarna woonde de delegatie het vragenuurtje tijdens de 
plenaire vergadering bij. De Gabonese pers was met de delegatie meegereisd.  
 

 
BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN HET PARLEMENT VAN KROATIË  - DINSDAG 
15 JUNI 2004 

 
De heer Vladimir Seks en de hem vergezellende delegatie werden begroet door de 
voorzitters van Kamer en Senaat. De Kroatische pers filmde de aankomst van de 
voorzitters, de ondertekening van het Guldenboek, de eerste minuten van het 
gesprek met de Senaatsvoorzitter in diens ambtswoning, de gemeenschappelijke 
vergadering van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en 
Senaat, en de eerste minuten van het gesprek met Kamervoorzitter De Croo. 
De Kroatische pers was aanwezig tijdens het "doorstep-interview" na de lunch. 
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WERKONTBIJT MET DE EERSTE MINISTER VAN ROEMENIË  - VRIJDAG 18 JUNI 
2004 

 
Op vrijdag 18 juni 2004 werden de Roemeense premier, de heer Adrian Nastase, en 
de hem vergezellende delegatie in de ambtswoning van de Kamervoorzitter 
ontvangen voor een werkontbijt. Ook de Roemeense pers was aanwezig. 
 
 
5.2.2.  PARLEMENTAIRE ZENDINGEN 
 
 
Tijdens het parlementaire jaar 2003-2004 voerde de Kamervoorzitter, de heer 
Herman De Croo, vier parlementaire zendingen uit waaraan journalisten deelnamen. 
 
 

ZENDING IN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO VAN 21 TOT 24 
AUGUSTUS 2003: 

 
Belga Arlette Langbeen 
VTM Suzy Hendrickx 
 Peter Robberechts 
 
 

ZENDING IN DEN HAAG OP 30 EN 31 OKTOBER 2003: 
 
De Tijd Gwen De Clerck 
Het Belang van Limburg E. Donckier de Donceel 
 
 

ZENDING IN SYRIË EN LIBANON VAN 5 TOT 9 APRIL 2004: 
 
Het Nieuwsblad Wim De Poortere 
Het Belang van Limburg Roger Huisman 
 
 

ZENDING IN MONGOLIË VAN 10 TOT 13 JULI 2004: 
 
Het Nieuwsblad Tom Poosen 
Sud Presse Françoise Doneux 
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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 
jaarlijks tijdens een interparlementaire conferentie. 
 
Om de twee jaar heeft een conferentie plaats van de voorzitters van de parlementaire 
assemblees van de lidstaten van de Raad van Europa, alsook van de voorzitters van de 
assemblees van de Raad van Europa, de West-Europese Unie en het Europees Parlement. 
 
Daarnaast wordt jaarlijks ook een Conferentie georganiseerd die speciaal gewijd is aan 
communautaire vraagstukken en die dan beperkt is tot de parlementsvoorzitters van de 
lidstaten van de Europese Unie. De eerste conferentie van dit type werd 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. 
 
 - STRAATSBURG (17 - 19 MEI 2004) 
 
Van 17 tot 19 mei 2004 vond in Straatsburg, in de zetel van de parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa, de Conferentie van de Voorzitters van de Europese parlementaire 
assemblees plaats. Die Conferentie wordt om de twee jaar georganiseerd onder auspiciën 
van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. 
 
Meer dan zestig parlementsvoorzitters van de 45 lidstaten van de organisatie namen aan de 
Conferentie deel. Het was een gedenkwaardige gebeurtenis voor de parlementaire 
Assemblee van de Raad van Europa en voor alle nationale parlementen die eraan 
deelnamen. 
 
De parlementsvoorzitters en ervaren academici vroegen zich af in welke mate onze 
democratieën daadwerkelijk democratisch zijn, gaven concrete aanwijzingen over de 
verenigbaarheid van moderne technologie en democratische procedures en reikten ideeën 
aan om de samenwerking tussen de nationale parlementen en de Europese assemblees, 
zoals de parlementaire Assemblee, te verbeteren. Zo was er een discussie over de mate 
waarin de burgers de democratische overheidsinstellingen en de politieke partijen echt 
vertrouwen en de manier waarop zij aan het politieke leven en de besluitvorming deelnemen. 
In dat verband vroeg men zich af of er geen toenemend gebrek aan vertrouwen is. Is de lage 
opkomst bij verkiezingen overal in Europa niet tekenend voor een zekere afwijzing van de 
politiek, die mee bijdraagt tot een democratisch deficit? 
 
Voorts kunnen de burgers naar elkaar toegroeien en kan de afstand tussen de 
beleidsmakers en de burgers worden verkleind dank zij het toenemend gebruik van internet 
en de elektronische interactie. De vraag op welke manier de parlementen gebruik maken van 
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de mogelijkheden die dat nieuwe communicatiemiddel biedt, werd op de Conferentie 
eveneens aangesneden (het eventueel organiseren van debatten op internet of van een 
stemming via de computer in cybercafés of thuis, bijvoorbeeld). Ook de kwestie van de 
groeiende belangstelling voor de politiek dank zij de elektronische democratie kwam ter 
sprake. Kan de elektronische democratie bijdragen tot een grotere transparantie bij de 
overheid en de politieke actoren? 
 
Tijdens die Conferentie heeft de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 
heer Herman De Croo, het woord genomen over volgende thema's: 
 
- Is onze democratie daadwerkelijk democratisch? 
- Moderne technologie en democratische procedures. 
 
In de marge van deze conferentie heeft de Kamervoorzitter twee vergaderingen bijgewoond 
betreffende de parlementaire controle op het EVDB (Europees veiligheids- en 
defensiebeleid) en de implementatie van het mechanisme van de "vroegtijdige 
waarschuwing" voorzien in het ontwerpprotocol betreffende de toepassing van de 
subsidiariteit, dat zich in de bijlage van het ontwerp van Europese Grondwet bevindt. Deze 
vergaderingen werden georganiseerd door Armand De Decker, voorzitter van de Senaat en 
van de parlementaire assemblee van de WEU. 
 
Het doel van deze vergaderingen bestond erin de aandacht van de voorzitters van de 
parlementaire assemblees (van de 10 landen-ondertekenaars van het Verdrag van Brussel 
maar ook van de 25 EU-lidstaten) te vestigen op de noodzaak van een versterkte 
parlementaire controle op de beslissingen die op Europees niveau inzake veiligheid en 
defensie worden getroffen en waarop de intergouvernementele methode van toepassing is. 
 
Ten slotte weze ook nog vermeld dat Kamervoorzitter De Croo een gesprek had met zijn 
Armeense ambtgenoot, de heer A. Baghdasaryan, over de relaties tussen beide 
assemblees. 
 
 - DEN HAAG (2 – 3 JULI 2004) 
 
Op 2 en 3 juli 2004 had de Conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen van de 
Europese Unie, plaats te Den Haag. 
Voor het eerst namen de parlementsvoorzitters van de 10 nieuwe EU-lidstaten deel aan de 
vergadering. Ook de parlementsvoorzitters van Bulgarije, Roemenië en Turkije waren 
aanwezig. 
Op de agenda stonden volgende hoofdthema’s: 
 
- de uitwerking van de subsidiariteitstoets (zoals voorzien in het Protocol over subsidiariteit 

en proportionaliteit gevoegd bij het ontwerp van Europese Grondwet (aangenomen door 
IGC (Intergouvernementele Conferentie tijdens de Europese Raad van Brussel van 17 en 
18 juni 2004); 

 
- ontwikkeling in de samenwerking tussen de EU-parlementen. Onder leiding van de 

Zweedse Parlementsvoorzitter heeft een Werkgroep richtlijnen uitgewerkt ter 
rationalisering en coördinatie van de interparlementaire samenwerking; 

 
- “Europa: a European and a global agenda”. Hier werd vooral gehandeld over de rol van 

de nationale parlementen ten aanzien van het globaliseringsproces en van de 
multilaterale relaties. 
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6.1.1.2.  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 ogenblik 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. 
 

- ROME, 6 - 7 OKTOBER 2003 
 
De dertigste conferentie van de Commissies voor Europese Aangelegenheden (COSAC) 
werd gehouden te Rome op maandag 6 en dinsdag 7 oktober 2003. 
 
De Belgische delegatie was samengesteld uit de heren Herman De Croo, Voorzitter van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, Philippe Mahoux, Voorzitter van de Senaatsdelegatie 
en de heren Dirk Van der Maelen en Patrick Moriau, volksvertegenwoordigers; Jaak 
Timmermans en Jacques Germeaux, senatoren. 
 
De volgende punten stonden op de agenda: 
 
- het ontwerp van Europees grondwettelijk verdrag: tussen de Conventie en de 

Intergouvernementele Conferentie: methodologische en inhoudelijke vragen, in het 
bijzonder m.b.t. de rol van de Nationale Parlementen van de EU; 

- het nabuurschap-beleid van de Europese Unie: Middellandse Zeegebied, de Balkan, 
Oost-Europa; 

- het Trojka-secretariaat van de COSAC. Discussie omtrent de richtlijnen goedgekeurd 
door de COSAC van Athene; 

- voorstellen i.v.m. de rol van de regionale wetgevende assemblees in de COSAC. 
Onderzoek van de voorstellen tot wijziging van het COSAC-reglement; 

- aanneming van een Bijdrage (zie Doc Kamer 51 0470/001). 
 
Het COSAC-secretariaat is operationeel sedert 15 januari 2004. De Conferentie besliste een 
werkgroep te creëren die de problematiek van de aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
regionale assemblees in de COSAC, moet bestuderen.  

 
- DUBLIN, 19 - 20 MEI 2004 

 
Op 19 en 20 mei 2004 had de zesmaandelijkse Conferentie van de parlementaire 
commissies voor Europese aangelegenheden plaats te Dublin (Ierland). 
 
De heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, heeft namens het Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, aan deze Conferentie deelgenomen. 
 
Op de agenda stonden volgende punten: 
- het ontwerp van Europese Grondwet; 
- het Protocol over de rol van de nationale parlementen in het Verdrag van Amsterdam; 
- het Lissabonproces: de competitiviteit in een mondialiseringscontext; 
- de Europese begroting: de parlementaire controle en de rol van de Europese 
 Rekenkamer. 
- de deelname van de regionale assemblees aan de COSAC, het talenregime in de COSAC 

en enige reglementswijzigingen. 
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6.1.1.3.   HET EUROMEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM  
 
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: 
 
- politiek en veiligheid, met als doel een gemeenschappelijke ruimte te creëren waar 

vrede en stabiliteit heersen; 
- 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); 

- sociaal, cultureel en humaan, met als doel de uitwisseling op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld te bevorderen. 

 
De parlementaire voortgang van het proces van Barcelona bestaat uit twee delen: het 
Euromediterraan parlementair forum en de Conferentie van de voorzitters van de 
Euromediterrane Parlementen. 
 
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). 
 
 
- Ve Euromediterraan parlementair Forum 
 
 
Het vijfde Euromediterrane Parlementair Forum heeft op 2 december 2003 in Napels 
plaatsgevonden. De twee covoorzitters waren de h. Pat Cox, Voorzitter van het Europees 
Parlement en de h. Abdelwahad Radi, Voorzitter van de Marokkaanse Kamer van 
Vertegenwoordigers. 
 
Dit Forum brengt parlementsleden samen uit de parlementen van de mediterrane landen1 
geassocieerd bij het proces van Barcelona, de nationale parlementen van de lidstaten van 
de EU en het Europees Parlement. 
 
Namens het Belgische federaal Parlement waren Kamerlid P. Moriau (PS) en Senator Wille 
(VLD) afgevaardigd. 
 
Op de agenda van het vijfde Forum stonden drie punten i.v.m. de omvorming van het Forum 
tot een Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA): 
 
- goedkeuring van de conclusies van de werkgroep belast met de omvorming van het 
 Forum tot EMPA; 
- goedkeuring van een tekst ter attentie van de Euromediterrane Conferentie die 
 tegelijkertijd in Napels plaatsvonden; 
- praktische aspecten i.v.m. de organisatie van de oprichtingsvergadering van de 
 EMPA. 
 

                                                 
1 Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije en de Palestijnse 
autoriteit. 
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Na de verwelkoming van Mevr Rosa Russo Jervolino, burgemeester van Napels, en van de 
twee covoorzitters, heeft de h. Cox onderstreept dat het doel van het vijfde Forum vooral was 
de conclusies van de werkgroep te consolideren en goed te keuren, om de oprichting van de 
nieuwe EMPA aan de Euromediterrane ministeriële Conferentie te kunnen aankondigen. Hij 
heeft beklemtoond dat hij wenste dat de eerste zitting van de EMPA nog tijdens het eerste 
semester van 2004 zou plaatsvinden aangezien de Europese verkiezingen in juni 2004 
gepland zijn. 
 
Verschillende deelnemers, waaronder Kamerlid P. Moriau, hebben het woord genomen om 
de oprichting van de EMPA toe te juichen. De h. Moriau heeft onderstreept dat België belang 
hecht aan een multilaterale visie op de wereld die gebaseerd is op verdraagzaamheid en 
dialoog, en dat ons land een op machtsverhoudingen gebaseerd unilateralisme verwerpt. 
 
De door de covoorzitters voorgestelde ontwerpaanbeveling werd aangenomen met enkele 
kleine verbeteringen, o.a. op vraag van Malta, dat wenste onderstreept te zien dat het van 
essentieel belang was voor de toekomstige assemblee om op de eerste vergadering haar 
reglement goed te keuren. 
 
Het voorstel van Kamerlid Moriau om het opstellen van het ontwerpreglement toe te 
vertrouwen aan de werkgroep voor technische kwesties, werd goedgekeurd. Het mandaat 
van de werkgroep werd verlengd. 
 
 
- Euromediterrane parlementaire Assemblee 
 
 
De openingszitting van de euromediterrane parlementaire Assemblee (EPA) heeft op 22 en 
23 maart 2004 plaatsgevonden in Vouliagmeni, nabij Athene, op uitnodiging van het Griekse 
parlement. De zitting was een gevolg van de beslissingen die in Napels waren genomen op 2 
december 2003, door het Vde Euromediterraan parlementair Forum, en op 3 december 
2003, door de ministers van Buitenlandse Zaken in het raam van de Euromediterrane 
Conferentie. 
 
Niet alleen de officiële vertegenwoordigers van de parlementen van de 15 lidstaten van de 
Europese Unie (EU) namen deel aan de werkzaamheden, maar ook die van de twaalf met 
de EU geassocieerde Mediterrane landen en gebieden en die van het Europees Parlement. 
Als speciale genodigden van het voorzitterschap woonden voorts de parlementsleden van 
andere kandidaat-lidstaten en van de Balkanlanden de werkzaamheden bij, evenals 
vertegenwoordigers van het Libische en het Mauretaanse parlement. Tot slot waren ook 
vertegenwoordigers van internationale organisaties en assemblees aanwezig, net als een lid 
van de Griekse regering. 
 
De openingszitting werd mee voorgezeten door de heer Pat Cox, voorzitter van het 
Europees Parlement, en door de heer Abdelwahad Radi, voorzitter van de Marokkaanse 
Kamer van volksvertegenwoordigers. De werkzaamheden werden ingeleid door mevrouw 
Anna Benaki Psarouda, voorzitster van het Griekse parlement. 
 
De EPA heeft haar goedkeuring gehecht aan de aanwijzing van de vier leden van haar 
Bureau. Uit die leden verkoos ze de heer Ahmed Fathi Sorour, voorzitter van de Egyptische 
Volksassemblee, tot EPA-voorzitter voor de periode maart 2004 – maart 2005. Als gevolg 
daarvan komen, voor diezelfde periode, de drie mandaten van ondervoorzitter toe aan de 
voorzitter van het Europees Parlement, de voorzitter van de Tunesische Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de voorzitster van het Griekse parlement 
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De Vergadering bestaat uit maximaal 240 leden, waarvan 120 Europese leden (75 leden van 
nationale parlementen van de Europese Unie na de uitbreiding van de Unie tot 25 lidstaten 
en 45 leden van het Europees Parlement en 120 leden van parlementen van de mediterrane 
partnerlanden op basis van een gelijke spreiding. 
 
De Vergadering heeft het recht zich uit te spreken over alle onderwerpen betreffende het 
Euromediterrane partnerschap. Zij ziet toe op de uitvoering van de Euromediterrane 
associatieovereenkomsten, neemt resoluties aan of doet aanbevelingen aan de 
ministersconferentie met het oog op de verwezenlijking van de doelen van het 
euromediterrane partnerschap. Wanneer de Vergadering hierom door de 
ministersconferentie wordt verzocht, geeft zij adviezen en doet zij, in voorkomend geval, 
voorstellen voor passende maatregelen voor elk van de drie onderdelen van het proces van 
Barcelona. 
 
De Vergadering kent drie parlementaire commissies, die als taak hebben de drie onderdelen 
van het Euromediterrane partnerschap te volgen: 
 
-  de commissie politiek, veiligheid en mensenrechten; 
- de commissie economie, financiën, sociale zaken en onderwijs; 
- de commissie ter bevordering van de kwaliteit van het bestaan, menselijke 

uitwisselingen en cultuur. 
 
Elke parlementaire commissie bestaat uit 80 leden, waarvan 40 leden uit de mediterrane 
partnerlanden van de Europese Unie en 40 uit Europa (25 leden van de nationale 
parlementen van de Unie en 15 leden van het Europees Parlement). 
De leden van de commissies worden benoemd door de nationale delegaties en door die van 
het Europees Parlement. 
 
 
6.1.1.4.  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. 68 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. 
 
Werkzaamheden  
 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Adviescomité tijdens 
deze zitting: 
 
1. Pre- 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 pre- en postbriefings werden georganiseerd zijn de volgende: 
 
Europese Raad van Brussel (16-17 oktober 2003) 
Stuk Kamer 51 0313/001 
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Europese Raad van Brussel (12-13 december 2003) 
Stuk Kamer 51 0565/001 
 
Europese Raad van Brussel (25 – 26 maart 2004) 
Stuk Kamer 51 0988/001 
 
Europese Raad van Brussel (17-18 juni 2004) 
Stuk Kamer 51 1271/001 
 
2. Intergouvernementele Conferentie 
 
 8 oktober 2003 
 
Op woensdag 8 oktober 2003 heeft eerste minister Guy Verhofstadt met de leden van het 
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van gedachten gewisseld over het 
standpunt van de Belgische regering inzake de Intergouvernementele Conferentie (IGC). 
 
Het door de Conventie over de toekomst van Europa aangenomen ontwerp van Grondwet 
zal het uitgangspunt vormen voor de werkzaamheden van de IGC. Zoals gebruikelijk heeft 
het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden tijdens de hele duur van die 
IGC geregeld ontmoetingen georganiseerd met de vertegenwoordigers van de regering, 
zodat het parlement de werkzaamheden van de IGC doeltreffend kon volgen. De IGC werd 
officieel geopend op 4 oktober 2003 te Rome, tijdens een vergadering van de staats- en 
regeringsleiders (Stuk Kamer 51 0312/001). 
 
 26 november 2003 
 
Op woensdag 26 november 2003 heeft de heer Pierre Chevalier, senator en persoonlijk 
vertegenwoordiger van de eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, voor de IGC-
onderhandelingen (Intergouvernementele Conferentie), een uiteenzetting gehouden over de 
stand van zaken in de Intergouvernementele Conferentie (Stuk Kamer 51 0312/002). 
 
 3 en 17 december 2003 
 
Op woensdag 3 december 2003 en woensdag 17 december 2003 werden vergaderingen 
georganiseerd met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda en de 
resultaten van de Europese Raad van 12 en 13 december 2003. Een groot deel van deze 
Europese Raad werd gehouden in het kader van de Intergouvernementele Conferentie 
(IGC), (Stuk Kamer 51 0312/003). 
 
 23 en 30 maart 2004 
 
Op 23 en 30 maart 2004 werden vergaderingen georganiseerd met de heer Guy Verhofstadt, 
eerste minister, en mevrouw Frédérique Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en voor 
Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister voor Buitenlandse Zaken, over de agenda 
en de resultaten van de Europese Raad van 25 en 26 maart 2004. Een deel van deze 
Europese raad had betrekking op de Intergouvernementele Conferentie (IGC), (Stuk Kamer 
51 0312/004). 
 
 15 en 23 juni 2004 
 
Op 15 en 23 juni 2004 werden vergaderingen georganiseerd met de heer Guy Verhofstadt, 
eerste minister, over de agenda en de resultaten van de Europese Raad van 17 en 18 juni 
2004), (Stuk Kamer 51 0312/005). Tijdens deze Europese Raad werd tot een akkoord 
gekomen over het ontwerp - Europese Grondwet. 
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3. Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 en prioriteiten 

van het Ierse voorzitterschap 
 
Op dinsdag 3 februari 2004 namen de leden van het Federaal Adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer deel 
aan een gedachtewisseling met de heer Peter Robinson, ambassadeur van Ierland in België, 
over de prioriteiten van het Ierse EU-voorzitterschap, en met de heren Jan De Bock, 
permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, en François Roux, adjunct-
permanent vertegenwoordiger, over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese 
Commissie voor 2004 (Stuk Kamer 51 0935/001). 
 
4. De micro-economische gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie 
 
Op 31 maart 2004 hebben de leden van de Studiegroep voor Europese Politiek (SEP) tijdens 
de vergadering van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden hun 
eindverslag voorgesteld over de micro-economische gevolgen van de uitbreiding van de 
Europese Unie. Dit verslag werd uitgevoerd in opdracht van het Koninklijk Instituut voor 
Internationale Betrekkingen (KIIB) en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). 
 
Algemeen gesproken kan men zeggen dat er een positieve weerslag wordt verwacht in de 
nieuwe lidstaten, ook een beperkte positieve impact op de 15 huidige lidstaten en zelfs in 
België. 
 
Die landen (8 nieuwe Lidstaten, ook Centraal-Europa en de Baltische landen), in termen van 
economisch belang (BNP), zijn veel kleiner, veel geringer dan het globale BNP van de 
huidige lidstaten. De positieve effecten doen zich daar proportioneel meer gelden grotere 
groei dus ook (Stuk Kamer 51 1195/001). 
 
5. Opvolging van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de 

Europese Commissie en de Europese Ministerraden: 
 
Krachtens artikel 36 van het Kamerreglement schrijft elke vaste commissie eenmaal per 
maand op haar agenda een gedachtewisseling in over de haar aanbelangende Europese 
aangelegenheden die op de agenda staan van de EG-Ministerrraad of waarover deze Raad 
een beslissing heeft genomen, alsmede over de haar aanbelangende resoluties die door het 
Europees Parlement1 officieel aan de Kamer werden overgezonden. 
 
Elke vaste commissie stelt een europromotor aan die ermee wordt belast binnen de 
commissie de uitvoering te volgen van de adviezen, voorstellen van resolutie, aanbevelingen 
en andere eindteksten van het Adviescomité voor Europese aangelegenheden, alsmede van 
de voorstellen voor normatieve handelingen en andere documenten van de Europese 
Commissie die hem worden bezorgd door het secretariaat van het Adviescomité. 
 
Eenmaal per week maakt het secretariaat van het Adviescomité een selectie van de teksten 
van de Europese Commissie (voorstellen van normatieve akten of andere documenten) over 
aan de europromotoren, de voorzitters van de commissies evenals aan de 
commissiesecretarissen ten behoeve van de vaste commissies (Artikel 37 van het 
Kamerreglement). 
 

                                                 
1 Zie artikel 92quater van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
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6. Bijzondere commissie globalisering 
 
Ingevolge de aanbevelingen van de parlementaire werkgroep “Globalisering” van 28 februari 
2003 (Stuk Kamer 50-2330/003) en goedgekeurd bij motie door de Kamer op 13 maart 2003 
(Stuk Kamer 50-2330/004) en overeenkomstig punt 6; Hoofdstuk XII van de 
Regeringsverklaring (“Een rechtvaardige wereld”) werd een permanente commissie 
“Globalisering” opgericht, om de parlementaire controle over de internationale instellingen te 
versterken. 
De commissie “Globalisering” inspireert zich, zowel inzake samenstelling als methodologie, 
op het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. 
De Bijzondere Commissie Globalisering werkt nauw samen met een homologe Commissie 
van de Senaat. 
 
 Samenstelling 
 
Voorzitter 
Van der Maelen Dirk (sp.a-Spirit) 
Ondervoorzitter(s) 
Lejeune Josée (MR) 
Deseyn Roel (CD&V) 
Vaste leden 
Bex Stijn (sp.a-Spirit)  
Cortois Willy (VLD) 
De Bue Valérie (MR)  
Deseyn Roel (CD&V)  
Dieu Camille (PS)  
Lalieux Karine (PS)  
Lejeune Josée (MR)  
Neyts-Uyttenbroeck Anne-Marie (VLD)  
Schoofs Bert (Vlaams Blok) 
Van der Maelen Dirk (sp.a-Spirit) 
Plaatsvervangers 
Cahay-André Pierrette (MR)  
Colinia Françoise (MR)  
Déom Valérie (PS) 
De Meyer Magda (sp.a – Spirit) 
Goris Stef (VLD) 
Goutry Luc (CD&V) 
Lambert Geert (sp.a-Spirit) 
Moriau Patrick (PS)  
Pinxten Karel (VLD)  
Van Themsche Frieda (Vlaams Blok)  
Niet-stemgerechtigde leden 
Genot Zoé (ECOLO)  
Viseur Jean-Jacques (cdH) 
 
 Werkzaamheden 
 
De Bijzondere Commissie Globalisering is tijdens deze zitting 8 keer bijeengekomen. Op de 
agenda van deze vergaderingen stonden de volgende punten: 
 
 19 januari en 9 februari 2004 
 
Planning van de werkzaamheden. 
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 3 maart 2004 
 
Debat over de Tobin-taks. 
 
Samenstelling van het panel: 
 
Voorstanders:  
 

- Mevrouw Susan George, dr.in politieke wetenschappen (Sorbonne), ondervoorzitster 
van ATTAC - FRANKRIJK en schrijfster. 

- Prof. Lieven Denys, VUB. 
 
Tegenstanders: 
 

- Prof. Bernard Jurion, Université de Liège. 
 
Middenveld: 
 

- Belgische Vereniging der Banken: de heer Jacques Zeegers – Secretaris-Generaal 
BVB. 

- Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11. vzw – de heer Bogdan Van 
den Berghe – Diensthoofd Campagne. 

 
 8 maart 2004 
 
“Global governance”. 
 
Een algemeen referentiekader over de globaliseringsproblematiek, uitgevoerd in opdracht 
van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIK). 
Uiteenzetting door de heer Rik Coolsaet, Professor Politieke Wetenschappen, Universiteit 
Gent. 
 
 3 mei 2004 
 
De institutionele problematiek van WHO (Wereldhandelsorganisatie). 
 
Hoorzitting met prof. Dr. Jan Wouters, Hoogleraar Internationaal Recht van de KUL en 
Mevrouw Liliane Bloem, Ambassadeur, Belgische vertegenwoordigster in het Comité van de 
EU voor de Gemeenschappelijke Handelspolitiek (Comité 133). 
 
 17 mei 2004 
 
De landbouwproblematiek in het kader van de WHO – onderhandelingen 
(Wereldhandelsorganisatie). 
 
Hoorzitting met: 
 

- COPA (Confédération des producteurs agricoles) - Mevr. Shelby Mattews. 
- Coalitie tegen de honger (NGO’s) – de heren Kesteloot en Poznansky. 
- Vertegenwoordigers van het Belgisch Federaal Landbouwcoördinatiebureau  - de 

heren Ysebaert en Poismans. 
- Prof. Sneessens, landbouweconomist (Université Catholique de Louvain), Secretaris-

Generaal van de Belgische Confederatie van de suikerbiettelers. 
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 7 juni 2004 
 
De problematiek van de GATS (General Agreement on Trade in Services). 
 
Hoorzitting met: 
 

- De heer L. Carrewijn, Directeur Internationaal handelsbeleid en diensten, FOD – 
Buitenlandse Zaken. 

- Mevr. J. Vervecken, ABVV, Woordvoerster namens de vakbonden. 
- Mevr. E. De Wandeler, Verbond van Belgische Ondernemingen. 
- De heer M. Maes, 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. 

 
 21 juni 2004 
 
De problematiek van de TRIPS(Trade related aspects of intellectual property rights) in het 
kader van de WHO (Wereldhandelsorganisatie).  
 
Volgende organisaties maakten deel uit van het panel: 
 

- M. Depuydt, Federale Overheidsdienst - Economie – Dienst intellectuele eigendom – 
Juridische en internationale aangelegenheden. 

- A Hostier, Artsen zonder Grenzen. 
- J. Bosman, KWIA-Steungroep voor inheemse volken. 
- W. Trio, Greenpeace. 
- J. Steenlant, Verbond van Belgische Ondernemingen. 
- L. Neels, Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI). 
- A De Clercq, PhD, European Patent Attorney 
- S. Bostijn, Associate Professor of Intellectual Property Law, Amsterdam University. 
- D. Luff, Prof. ULB, expert internationaal publiek recht 

 
Verslagen van deze vergaderingen kunnen verkregen worden bij het secretariaat van de 
Bijzondere Commissie Globalisering. 
 
In het begin van volgende zitting (najaar 2004) zal de Bijzondere Commissie Globalisering 
haar conclusies formuleren m.b.t. de werking van de WHO (Wereldhandelsorganisatie). 
 
 
 
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; 
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-  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 
heer  J. Ansoms (CD&V), mevrouw P. Cahay (MR), mevrouw Detiège (sp.a-Spirit), de heren 
J.-P. Henry (PS), Cl. Marinower (VLD), L. Sevenhans (VLAAMS BLOK)  en B. Tommelein 
(VLD). 
 
 
 

ORGANISATIE 
 
 
In 2003 - 2004 werd de Beneluxraad voorgezeten door de heer J.-M. Happart (Belgische 
Senaat) terwijl de heren de Nerée tot Babberich (Nederland) en J. Schummer (Luxemburg) 
de ondervoorzitters waren.  
 
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 
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 : “Buitenlandse 
Vraagstukken”  door mevrouw P. Cahay ; “Financiële en Sociale Aangelegenheden” door 
mevrouw Detiège;  “Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid”  door de heer F. Sarens 
(Vlaams Parlement). 
 
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 Socialistische, de Liberale en de Christelijke 
fractie.  
De socialistische wordt voorgezeten door de heer J. Timmermans (Vlaams Parlement), de 
liberale fractie door de heer Platteau (Vlaams Parlement) en de christelijke 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  
 
 
In 2003 - 2004 vergaderde de Beneluxraad in plenum in de Belgische Senaat, onder 
voorzitterschap van de heer J.-M. Happart, op 27 - 28 juni en 21 - 22 november 2003, op 
19 - 20 maart en 25 - 26 juni 2004. 
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Gezamenlijke verslagen van de Regeringen, Commissieverslagen en Aanbevelingen 
 
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. 
 
Ter plenaire vergadering van 21 en 22 november 2003, werd het 47ste  verslag van de 
Regeringen over de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie 
Staten besproken (DOC 703 / 1). Schriftelijke verslagen werden uitgebracht door de heer B. 
Tommelein, namens de commissies voor Financiële en Sociale Aangelegenheden en voor 
Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid, en door de heer L. Willems / Senaat, namens de 
commissie voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij (DOC 703/2). 
 
Ter plenaire vergadering van 19 en 20 maart 2004, werd het 47ste verslag van de Regeringen 
over de samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid besproken (DOC 708/1).  
 
Voorts brachten de hiernavolgende leden van de Belgische delegatie in 2003 - 2004 
verslagen uit: 
 
- de heer J. Timmermans / Vlaams Parlement (samen met de heer J. Te Veldhuis / 

Nederland), namens de verenigde commissies voor Economische Aangelegenheden, 
Landbouw en Visserij en voor Leefmilieu en Energie, over de vervuiling van de 
Noordzeekusten met stookolie en het werkbezoek aan het Vlaams Instituut voor de Zee 
en het aan het Zwin (DOC 690/1); 

- de heer L. Van den Brande / Vlaams Parlement, namens de commissie voor 
Buitenlandse Vraagstukken, over de Irakkwestie en de Institutionele hervorming van de 
Europese Unie 5DOC 696/1); 

- de heer F. Sarens / Vlaams Parlement, namens de commissies voor Cultuur, Onderwijs 
en Volksgezondheid, over het seminarie “Cultuur en patrimonium van de Baltische Zee” 
in Klaipeda / Litouwen (DOC  697/1); 

- de heren L. Van den Brande en D. D’hondt (Kamer 2002 - 2003), namens de 
commissie voor Buitenlandse Vraagstukken, over de NAVO en het Europees Defensie- 
en Veiligheidsbeleid na de Irak-kwestie (DOC 701/1);  

- de heer F. Sarens, namens de verenigde commissies voor Financiële en Sociale 
Aangelegenheden en voor Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid, over het volgrecht 
op kunstveilingen (DOC 702/1); 

- de heer J. Ansoms, namens de commissie voor Justitie en Openbare orde, over het 
werkbezoek aan het A16-team (drugsproblematiek) in Wuustwezel  (DOC 700/1); 

- de heer J. Timmermans, namens de commissie voor Financiële en Sociale 
Aangelegenheden, over de inschrijving van motorvoertuigen in het buitenland (DOC  
594/6); 

- de heer L. Van den Brande, namens de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken, 
over de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie en de Top van 
Brussel (E.U) (Doc 709/1); 

- de heer L. Siquet / Raad Duitstalige Gemeenschap (samen met de heer de Nerée tot 
Babberich / Nederland) , namens de commissies voor Buitenlandse Vraagstukken, over 
de samenwerking tussen de Baltische Staten in de Europese Unie (DOC 710/1); 

- de heer L. Siquet, namens de commissie voor Justitie en Openbare Orde, over de 
afschaffing van de exequaturprocedure in Beneluxverband (DOC 711/1); 

- de heer M. Lebrun / Parlement Franse Gemeenschap, namens de commissie voor 
Justitie en Openbare Orde, over de politiesamenwerking (DOC 712/1); 
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- de heer  F. Sarens, namens de commissie voor Cultuur, Onderwijs en 
Volksgezondheid, over minderheidstalen en integratie (seminarie van de Commissie 
voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Baltische Assemblee) (DOC 714/1); 

- de heer L. Willems, namens de commissie voor Cultuur, Onderwijs en 
Volksgezondheid, over de ethische waarden in de sport, met name de jeugdsport (DOC 
715/1). 

 
 
Ter plenaire vergadering werden in 2003- 2004 aanbevelingen aangenomen over : 
 
- over de Octrooirichtlijn EU (DOC 699/1); 
- over grensoverschrijdende samenwerking van politie- en douanediensten met 

betrekking tot de aanpak van verdovende middelen (DOC 700/2); 
- over energie en energiebevoorrading (DOC 705/1); 
- in verband met de inschrijving van voertuigen in het buitenland (DOC 594/7); 
- tot afschaffing van de exequaturprocedure in Beneluxverband (DOC 711/1); 
- over de ethische waarden in de sport, met name de jeugdsport (aangenomen op 26 

juni 2004); 
- betreffende de strijd tegen HIV/AIDS (aangenomen op 26 juni 2004).  
 
Op 23 en 24 april 2004, werd in Luik een Havenconferentie gehouden.  
 
Zie ook het activiteitenverslag 2003 ( januari – december): DOC 706/1. 
 
 
Interparlementaire betrekkingen : 
 
Het Beneluxparlement onderhoudt goede betrekkingen met : de Noordse Raad, de Baltische 
Assemblee en de IPR (Interregionale Parlementaire Raad - Lotharingen, Luxemburg, 
Rijnland-Palts, Saarland, Wallonië), de APF (Association Parlementaire de la Francophonie) 
en de Nederlandse Taalunie. 
 
 
 
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”. 
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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. 
 
 
 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. 
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  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. 

 
 
SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 
Vaste leden 
PS :  J.-P. Henry, (Voorzitter van de delegatie) 
VLD : S. Goris 
sp.a-Spirit G. Lambert 
MR : Ph. Monfils 
 
Plaatsvervangers 
Vlaams Blok :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
 
 
 WERKZAAMHEDEN 
 
 
Derde deel van de zitting 2003, Straatsburg 23-27 juni 2003 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− gebieden waar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet kan worden 

toegepast 
− activiteiten van de Internationale Organisatie voor de Migraties (IOM), 1998-2002 
− de kolonisering door Turkse kolonisten van het bezette gedeelte van Cyprus 
− positieve ervaringen van de autonome regio's als inspiratiebron voor de oplossing van 

conflicten in Europa 
− migraties die verband houden met de vrouwenhandel en prostitutie 
− handel in organen in Europa 
− de situatie van de Palestijnse vluchtelingen 
− de Raad van Europa en het Verdrag over de toekomst van Europa 
− leefmilieu en rechten van de mens 
− landbouw en uitbreiding van de Europese Unie 
− de uitdagingen voor de landbouw in het Middellandse Zeegebied 
− bijdrage van de Europese Bank voor Heropbouw en Ontwikkeling (EBHO) aan de 

economische ontwikkeling in Centraal- en Oost-Europa 
− fundamentele rechten en vrijheden van de Grieks-Cyprioten en de Maronieten die in het 

noorden van Cyprus leven 
− voorkeurbehandeling van nationale minderheden door het moederland : het geval van de 

Hongaarse wet van 19 juni 2001 betreffende de Hongaren die in de buurlanden leven 
("Magyaren") 
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− bedreigingen voor het Internationaal Strafgerechtshof 
− rechten van de door de Verenigde Staten in Afghansitan en op de basis van 

Guantanamo Bay gedetineerde personen 
− het Europees beleid in de luchtvaart : cruciale keuzes in een kritieke periode. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Napels 8 september 2003 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− het Ministerie van Justitie ("Office of the Lord Chancellor") in het grondwettelijk systeem 

van het Verenigd-Koninkrijk 
− het instellen van de functie van ombudsman 
− het Centrum Noord-Zuid van de Raad van Europa en de ontwikkelingssamenwerking in 

de XXIe eeuw 
− de hervormingen van het openbaar ambt in Europa 
− de onwettig tewerkgestelde migranten in de landbouwsector in de landen van Zuid-

Europa 
− de rechten van de bejaarde migranten 
− de bijdrage van de Raad van Europa inzake hoger onderwijs 
− bevordering van de kunstgeschiedenis in Europa 
 
 
Vierde deel van de zitting 2003, Straatsburg 25 september – 2 oktober 2003 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− betrekkingen tussen de Raad van Europa en de niet-gouvernementele organisaties 
− naleving van de verplichtingen en verbintenissen door Oekraïne 
− rechten van de nationale minderheden 
− gemeenschappelijk migratie- en asielbeleid 
− beleid inzake integratie van de immigranten in de lidstaten van de Raad van Europa 
− hervorming van de gezondheidszorg in Europa : een evenwicht vinden tussen billijkheid, 

kwaliteit en doeltreffendheid 
− afschaffing van de doodstraf in de landen met het statuut van waarnemer bij de Raad van 

Europa 
− rol van de Verenigde Naties in Irak 
− gevaar van extremistische partijen en bewegingen voor de democratie in Europa 
− racistische, xenofobe en onverdraagzame uitlatingen in de politiek 
− invloed van het "Mexicobeleid" op de vrije keuze van contraceptie in Europa 
− paritaire vertegenwoordiging in de Parlementaire Assemblee 
− de OESO en de wereldeconomie 
− onderzoek op menselijke stamcellen 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Maastricht 25 november 2003 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− publieke ethiek op lokaal niveau – pakket modelinitiatieven : vraag om advies van het 

Ministercomité 
− de toekomst van de democratie : de democratische instellingen versterken 
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− erosie van de Middellandse Zeekust : de gevolgen voor het toerisme 
− adolescenten in nood : een sociale en gezondheidsbenadering van de malaise bij 

jongeren 
− ontheemde personen binnen hun eigen land in Europa 
− gedwongen terugkeer uit de Lidstaten van de Raad van Europa naar Servië-Montenegro 

van de Roma afkomstig uit de gewezen Joegoslavische Federale Republiek, met 
inbegrip van Kosovo 

− fiscale maatregelen ter bevordering van het behoud van het culturele patrimonium 
− lesbiennes en homo's in de sport 
− ontwikkeling van de biologische landbouw 
− Pan-Europese samenwerking inzake leefmilieu : de rol van de Raad van Europa na de 

ministeriële conferentie van Kiev en de Top van Johannesburg 
− duurzame ontwikkeling van de bergstreken 
− familiale bemiddeling en gelijkheid der seksen 
− veroordeling van Grigory Pasko 
− verhoging van het aantal zetels in de Commissie voor de naleving van de verplichtingen 

en verbintenissen van de Lidstaten van de Raad van Europa (opvolgingscommissie) 
 
 
Eerste deel van de zitting 2004, Straatsburg 26 tot 30 januari 2004 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− derde jaarverslag over de activiteiten van de Commissaris voor de Mensenrechten van 

de Raad van Europa (1 januari – 31 december 2002) 
− openbare radio-omroep 
− toestand in Cyprus 
− werking van de democratische instellingen in Georgië 
− het terrorisme : een bedreiging voor de democratieën 
− toegang tot bijstand en bescherming voor asielaanvragers in de Europese zeehavens en 

kustgebieden 
− verbetering van de vooruitzichten van de ontwikkelingslanden : een morele eis voor de 

wereld 
− economische aspecten van de uitbreiding van de Europese Unie : cruciale jaren in het 

vooruitzicht 
− gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie voor het vrije verkeer van personen 

tussen de Staten 
− kandidaten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
− verwezenlijking van het potentieel van Straatsburg, Europese hoofdstad 
− werking van de democratische instellingen in Azerbeidzjan 
− politieke gevangenen in Azerbeidzjan 
− betwisting van de geloofsbrieven van de parlementaire delegaties van Ierland en Malta 
− het naleven van de verplichtingen en verbintenissen van Armenië 
− politieke crisis in Oekraïne 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Parijs 2 maart 2004 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− banden tussen de Europeanen die in het buitenland leven en hun land van herkomst 
− stopzetten van het leegplunderen van de Afrikaanse culturele goederen 
− het onderwijs van de vluchtelingen en de ontheemden in hun eigen land 
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− milieuboekhouding als instrument voor de duurzame ontwikkeling 
− rechten van de nationaliteit en gelijkheid van kansen 
− bioterrorisme : een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de burgers 
− voorstellen en ontwerpen van richtlijnen van de Assemblee 
 
 
Tweede deel van de zitting 2004, Straatsburg 26 tot 30 april 2004 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− uitgaven van de parlementaire Assemblee voor het boekjaar 2005 
− begrotingen van de Raad van Europa voor het boekjaar 2005 
− vraag om toetreding van het Vorstendom Monaco tot de Raad van Europa 
− ontwerpprotocol nr. 14 bij het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het 
Verdrag 

− ontwerp van aanvullend protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de 
biogeneeskunde m.b.t. het biomedisch onderzoek 

− observatorium/Europees Agentschap voor de migraties 
− toestand van de gevangenissen en huizen van bewaring in Europa 
− verdwenen personen in Wit-Rusland 
− vervolging van de pers in de Republiek Wit-Rusland 
− versterking van de Verenigde Naties 
− toestand in Kosovo 
− toekomst van de Sociale Zekerheid in Europa 
− betwisting van de bevoegdheden van de parlementaire delegatie van Servië-Montenegro 
− het naleven van de verplichtingen en verbintenissen van Armenië 
− Cyprus 
− het naleven van de verplichtingen en verbintenissen van Albanië 
 
 
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; 
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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 

GEASSOCIEERDE 
LEDEN  

 
Rome 1992 

WAARNEMERS  
 
 

Rome 1992 

GEASSOCIEERDE 
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     
 
De Assemblee heeft tijdens de zitting van juni 2004 beslist om aan de parlementaire 
delegaties van die geassocieerde leden en geassocieerde partners die op 1 mei 2004 lid 
werden van de EU (Tsjechische Republiek, Hongarije, Polen, Estland, Letland, Litouwen, 
Slowakije en Slovenië), een statuut te verlenen dat op het vlak van stemrecht gelijkgesteld is 
aan dat van effectief lid. 
 
Verder krijgen de parlementaire delegaties van die geassocieerde partners die lid geworden 
zijn van de NAVO (Roemenië en Bulgarije), het statuut van geassocieerd lid. De 
parlementaire delegaties van Cyprus en Malta (nieuwe lidstaten van de EU die tot nu toe niet 
deelnamen aan de werkzaamheden van de Assemblee van de WEU) krijgen het statuut van 
permanent waarnemer. Ten slotte krijgt de parlementaire delegatie van Kroatië het statuut 
van geassocieerd partner. 
 
Deze regeling zal ingaan tegen de volgende zitting van de Assemblee in december 2004. 
  
 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. 
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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. 
 
 
 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. 
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SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

 
 
Vaste leden 
VLD : S. Goris (Voorzitter van de delegatie) 
PS :  J.-P. Henry 
sp.a-Spirit G. Lambert 
MR : Ph. Monfils 
 
Plaatsvervangers 
Vlaams Blok :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
 
 
 

ACTIVITEITEN 
 
 
Eerste gedeelte van de 49e gewone zitting, Straatsburg 2-4 juni 2003 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− het veiligheidsbeleid in een uitgebreid Europa – antwoord op het jaarlijkse rapport van de 

Raad 
− de rol van een sterke marine in de Europese defensie 
− de headline goal van de Europese Unie en de reactiestrijdmacht van de NAVO (NRF) – 

antwoord op het jaarlijkse rapport van de Raad 
− de ontwikkeling van een veiligheids- en defensiecultuur in het kader van het EVDB 
− Europa en de nieuwe nationale veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten 
− de nationale veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten en de gevolgen voor de 

Europese defensie 
− de samenwerking tussen de Europese en de Russische lucht- en ruimtevaartindustrie 
− de toekomst van de Europese defensieluchtvaartindustrie – antwoord op het jaarlijkse 

rapport van de Raad 
− de Europese activiteiten in de ruimte op defensiegebied en de ontwikkeling van een 

autonome lanceercapaciteit 
− de begroting van de ministeriële organen van de WEU voor 2003 
− de evolutie van de toestand in Zuid-Oost-Europa 
− het veiligheidsbeleid in een uitgebreid Europa – bijdrage aan de Conventie 
− het parlementaire toezicht op het EVDB in de nationale parlementen – debatten en 

antwoorden op parlementaire vragen in de WEU-landen 
− de titel en de gewone benaming van de Assemblee 
 
 
Tweede gedeelte van de 49e gewone zitting, Parijs 1-3 december 2003 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− een Europees strategisch concept – defensieaspecten 
− de snel ontplooibare Europese luchtstrijdkrachten 
− een Europees initiatief om de rol van de Verenigde Naties ter bevordering van vrede en 

veiligheid te versterken 
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− de vooruitzichten voor het Europees veiligheids- en defensiebeleid (Deel II) – antwoord 
op het jaarlijkse rapport van de Raad1 

− de veiligheid in Europa en de stabilisering van het Midden-Oosten 
− de weerslag van de Irakcrisis op de publieke opinie in Europa 
− de antiraketverdediging : voor een gemeenschappelijk Europees initiatief 
− de evolutie van het wapenbeleid in Europa – antwoord op het jaarlijkse rapport van de 

Raad 
− de Europese defensie : pooling en versterking van de nationale en de Europese 

vermogens – antwoord op het jaarlijkse rapport van de Raad 
− de parlementaire follow-up van de conclusies van de Conventie over de toekomst van 

Europa en van de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie – debatten 
en antwoorden op parlementaire vragen in de WEU-landen 

 
 
Eerste gedeelte van de 50e gewone zitting, Parijs 2-4 juni 2004 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
− het inzetten op afstand van de Europese landstrijdkrachten – antwoord op het jaarlijkse 

verslag van de Raad 
− de Europese samenwerking inzake voorlichting van het publiek over defensie 
− de stabiliseringsopdrachten van de Europese Unie in Zuid-Oost-Europa 
− de veiligheid en de defensie in Estland, Letland en Litouwen 
− chemisch, biologisch en radiologisch terrorisme 
− het Europees Defensieagentschap – antwoord op het jaarlijkse verslag van de Raad 
− het Europese veiligheids- en defensiebeleid na de uitbreiding van de Europese Unie en 

de NAVO – antwoord op het jaarlijkse verslag van de Raad 
− de parlementaire opvolging van het EVDB en het GBVB – debatten en antwoorden op 

parlementaire vragen 
− de samenwerking tussen Europa en China op het gebied van lucht- en ruimtevaart 
− de machtsoverdracht in Irak 
 
 
 
6.1.5. PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID 

EN DE SAMENWERKING IN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING EN SAMENSTELLING VAN DE ASSEMBLEE 
 
 
De OVSE is een samenwerkingsverband tussen 55 Staten (alle Europese Staten, met 
inbegrip van ex-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. 

                                                 
1 Deel I, dat de bijdrage van de Assemblee tot de IGC vormde, werd op 22 oktober 2003 goedgekeurd door de 
Vaste Commissie van de Assemblee (resolutie 117) 
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 AFVAARDIGING VAN DE KAMER BIJ DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE  
 

 
Commissies 

 

 
Leden 

 
COMMISSIE 1 

POLITIEK 
 

 
PIETER DE CREM  

FRANÇOIS-XAVIER DE DONNEA  
 

 
COMMISSIE 2 
ECONOMIE 

 

 
GUY HOVE  

DIRK VAN DER MAELEN  

 
COMMISSIE 3 
DEMOCRATIE 

 

 
PATRICK MORIAU  

 
 
 STRUCTUREN 
 
 
Deze Assemblee stoelt op drie commissies die overeenstemmen met de drie korven van de 
Slotakte van Helsinki, met name: 
 
- de commissie voor de Politieke Zaken en Veiligheid; 
- de commissie voor de Economische Zaken, de Wetenschap, de Technologie en het 

Milieu; 
- de commissie voor de Democratie, de Mensenrechten en Humanitaire 

Aangelegenheden. 
 
Voor elke commissie wordt  een rapporteur aangewezen die tevens de ontwerpresolutie 
opstelt. 
 
 
 WERKING 
 
 
De assemblee vergadert ieder jaar tijdens een zomerzitting (de eerste week van juli). De 
eerste zitting ging door in Boedapest in 1992. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd. 
Een winterzitting (in februari) en een herfstzitting (in oktober) worden ook georganiseerd. 
 
 

12DE ZOMERSESSIE VAN DE PA OVSE  
ROTTERDAM, 5 - 9 JULI 2003 

 
Van 5 tot 9 juli 2003 vond te Rotterdam, onder het voorzitterschap van de heer Bruce 
George, de twaalfde jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA OVSE) plaats. 
 
Centraal thema van de besprekingen was: “De rol van de OVSE in de nieuwe architectuur 
van Europa”. 
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De delegatie – het ging over de delegatie van de vorige zittingsperiode daar de huidige 
delegatie nog niet samengesteld werd -  werd geleid door de heer Charles Janssens, 
volksvertegenwoordiger (PS). Namens de Kamer waren de leden Hugo Coveliers (VLD), 
Pieter De Crem (CD&V) en F. Talhaoui (Agalev) afgevaardigd. 
 
Tijdens de jaarvergadering van 2003 te Rotterdam zetelden volgende afgevaardigden: 
 
- in de eerste commissie (“Politieke Zaken en Veiligheid”): volksvertegenwoordiger Ch. 

Janssens; 
- in de tweede commissie (“Economische Zaken, Wetenschap, technologie en Milieu”): 

volksvertegenwoordiger F. Talhaoui (Agalev); 
- in de derde commissie (Democratie, Mensenrechten en Humanitaire 

Aangelegenheden”): volksvertegenwoordigers Hugo Coveliers en Pieter De Crem. 
 
Tijdens haar jaarvergadering heeft de parlementaire Assemblee van de OVSE te Rotterdam 
op 9 juli 2003 een verklaring aangenomen op basis van de door de drie vaste commissies 
besproken verslagen en resoluties. 
 
Naast die drie resoluties van de Verklaring van Rotterdam, die met een grote meerderheid 
werden goedgekeurd, werd ook twaalf aanvullende punten gestemd. Deze punten hebben 
betrekking op: 
 

- de verwelkoming van Afghanistan als nieuwe partner voor samenwerking (VS); 
- de vernieuwing van het OVSE-lidmaatschap (VS); 
- de parlementaire follow-up van de OVSE-activiteiten op nationaal vlak (Finland); 
- Belarus (Duitsland); 
- handhaving van de vredesoperaties van de OVSE (Italië); 
- de Middellandse Zee-dimensie van de OVSE (VS); 
- de door de VS gedetineerde gevangenen in de Guantanamo Basis (Denemarken); 
- de rol van de OVSE in het Grote Europa (Italië); 
- de bestrijding van antisemitisch geweld in de 21e eeuw (VS); 
- Moldavië (Finland); 
- het Internationaal Strafgerechtshof (Zweden); 
- de bestrijding van kinderhandel en uitbuiting van kinderen (VS). 

 
 

3DE WINTERSESSIE VAN DE PA OVSE 
WENEN, 19 EN 20 FEBRUARI 2004 

 
De wintervergadering van de PA OVSE werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd op 
19 en 20 februari 2004 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.  
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De Belgische delegatie werd geleid door de heer Hugo Coveliers, senator (VLD), en bestond 
verder uit de Kamerleden François-Xavier de Donnea (MR), Patrick Moriau (PS), Pieter De 
Crem (CD&V) en Guy Hove (VLD). 
 
Voorafgaand aan de vergaderingen van de wintersessie van de PA OVSE, had de delegatie 
op 18 februari 2004 een werkvergadering met de heer A. Nothelle, de permanent 
vertegenwoordiger van de PA OVSE, die instaat voor een stroomlijning van de betrekkingen 
tussen de uitvoerende arm van de OVSE en de PA OVSE. Daarna gaven Ambassadeur de 
Crombrugghe, permanent vertegenwoordiger van België bij de OVSE, en zijn medewerkers, 
een briefing over de actuele ontwikkelingen in de OVSE en de voorbereidingen voor het 
Belgisch voorzitterschap van de OVSE in 2006. 
 
In de rand van de wintersessie nam Kamerlid Pieter De Crem deel aan een vergadering van 
het ad hoc comité inzake de transparantie in de OVSE. Tijdens deze vergadering herhaalde 
de heer De Crem de noodzaak om de vergaderingen van de PA OVSE een meer politiek 
karakter te geven, waarbij het debat centraal zou staan.  
 
 

CONFERENTIE OVER DE PARLEMENTAIRE CONTROLE OP DE GEWAPENDE POLITIE- 
EN VEILIGHEIDSKRACHTEN 
WENEN, 24 EN 25 MEI 2004 

 
De heren Pieter De Crem en François-Xavier de Donnea hebben, op 24 en 25 mei 2004, aan 
hogervermelde Conferentie deelgenomen. Deze Conferentie werd georganiseerd door de PA 
OVSE en het Centrum voor Conflictpreventie.  

 
 
CONFERENTIE OVER DE STRIJD TEGEN ANTISEMITISME, RACISME EN XENOFOBIE  
OP INTERNET  
PARIJS, 16 EN 17 JUNI 2004 

 
De heer Patrick Moriau heeft, op 16 en 17 juni 2004, te Parijs deze Conferentie bijgewoond. 
  
 
 
6.1.6. PARLEMENTAIRE NAVO-ASSEMBLEE (PNA) 
 
 
Secretariaat van de Belgische delegatie bij de Parlementaire NAVO-Assemblee - Kamer van 
Volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel - Tel. : (02) 549.83.27 - 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. 
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 SAMENSTELLING 
 
 
- de 26 nationale parlementen van de landen die het Noord-Atlantisch Verdrag hebben 

ondertekend, vaardigen 248 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden af 
(België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, 
Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, 
Verenigde Staten van Amerika, IJsland); 

- aan 13 landen werd het statuut van toegevoegd lid toegekend : Albanië, Armenië, 
Azerbeidjaan, Kroatië, Finland, Fyrom (voormalige Joegoslavische republiek Macedonië), 
Georgië, Moldavië, Oekraïne, Oostenrijk,  Russische Federatie, Zweden en Zwitserland. 

 
 
 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. 
 
 

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 ter 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. 
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BELGISCHE PARLEMENTAIRE VERENIGING VAN DE 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 NAVO Vereniging aangeduid onder de 
aangesloten leden, volgens de regels van de evenredige vertegenwoordiging van de in het 
Federale parlement (Kamer 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 7 tot 11 november vond de 49ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire NAVO 
Assemblee plaats in Orlando. 
Op zaterdag 8 en zondag 9 november kwamen de vijf commissies evenals het Bureau 
bijeen. 
De Irakese kwestie overheerste de werkzaamheden. 
Verder werden ook volgende thema’s behandeld : 
 
− de strijd tegen het terrorisme; 
− de bescherming van de burgerbevolking tegen aanslagen en tijdens gewapende 

conflicten; 
− de transatlantische verhoudingen; 
− de toestand van de nieuwe Lidstaten; 
− de bestrijding van de georganiseerde misdaad (drugs, mensenhandel); 
− de verspreiding van massavernietigingswapens. 
 
De plenaire vergadering van 11 november werd toegesproken door de heer Jeb Bush, 
Gouverneur van de Staat Florida, en door Lord Robertson of Port Ellen, Secretaris-generaal 
van de NAVO. 
 
De Assemblee heeft langdurig verklaringen over de tussenkomst in Irak en de 
transatlantische relaties besproken. 
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 LENTEZITTING 2004 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen de lentezitting 2004. 
 
De lentezitting 2004 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Bratislava, van 
28 mei tot 1 juni 2004. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke commissievergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Hoewel operaties in Irak en Afghanistan  vanzelfsprekend de hoofdzaak van de 
besprekingen was, werden in de verschillende commissies ook nog rapporten besproken 
over onder meer : 
 
− de rechten van de mens en de strijd tegen het terrorisme; 
− de relaties EU–NAVO; 
− economie en milieu in Centraal en Oost-Europa; 
− de veiligheid in Zuid-Europa; 
− de verspreiding van kernwapens; 
− de strijd tegen het terrorisme 
 
 
6.1.7. INTERPARLEMENTAIRE UNIE 
 
 
De Interparlementaire Unie is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en heeft 
haar internationaal secretariaat in Genève.  
De IPU bestaat sinds 1889 en is daarmee de oudste multilaterale politieke organisatie. Op 
dit ogenblik zijn de parlementen van 138 soevereine staten lid van de IPU, terwijl 5 
internationale assemblees, waaronder het Europees Parlement, geassocieerd lid zijn. De 
Interparlementaire Unie heeft tot doel bij de dragen tot de vrede en de veiligheid in de 
wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie.  
De Assemblee van de Interparlementaire Unie vergadert tweemaal per jaar. Daarnaast 
organiseert de IPU geregeld gespecialiseerde vergaderingen, met name in het raam van de 
grote VN-conferenties en andere mondiale intergouvernementele bijeenkomsten. Een 
recent initiatief is de parlementaire conferentie over de Wereldhandelsorganisatie (WTO). 
Samen met het Europees Parlement zal de IPU voortaan minstens één maal per jaar een 
dergelijke conferentie organiseren. 
 
 
 BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
De Belgische Groep van de IPU bestaat uit al de leden van het Federale parlement die 
willen toetreden. De meeste fracties schrijven hun leden collectief in voor de Groep. 
De Belgische Groep vaardigt een delegatie af naar de halfjaarlijkse assemblees van de IPU, 
maar ontplooit tevens een aantal eigen activiteiten. Zo functioneert in het raam van van de 
Groep een commissie Mensenrechten. 
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 HET BUREAU VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
De leiding van de Belgische IPU-groep is in handen van een Bureau bestaande uit 14 
personen.  
Het Bureau werd vernieuwd op 8 oktober 2003. De volgende leden van de Kamer maken er 
deel van uit: dhr. de Donnea (Voorzitter van de Groep), mevr. Creyf (Ondervoorzitster van de 
Groep), dhr. Versnick, mevr. De Meyer en dhr. Henry (effectieve leden), dhr. Moriau en dhr. 
Bacquelaine (plaatsvervangende leden). 
 
 
 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
De Voorzitters van Kamer en Senaat nemen ambtshalve deel aan de vergaderingen van het 
Bureau (art. 7.7° van de statuten van de Groep). 
 
Voorzitter van de Groep de h. F.-X. De Donnea (MR - K) 
 
Voorzitter 12+ Groep de h. G. Versnick (VLD – K) 
 
Ondervoorzitters van de Groep mevr. S. Creyf (CD&V – K) 
 de h. J. Timmermans (sp.a-Spirit – S) 
 
Afgevaardigden in de Bestuursraad van de IPU de h. F.-X. De Donnea (MR - K) 
 de h. G. Versnick (VLD - K) 
 mevr. M. De Meyer (sp.a-Spirit – K) 1 
 
Plaatsvervangend lid van het Comité voor de Mensenrechten voor Parlementsleden van de 
IPU 
 mevr. M.-J. Laloy (PS – S) 
 
Vertegenwoordigers in de vaste commissies van de IPU 
 
Commissie I (Vrede en internationale veiligheid) 
Vaste leden de h. J.-P. Henry (PS – K) 
  de h. A. Destexhe (MR – S) 
Plaatsvervangers de h. P. Moriau (PS – K) 
  de h. D. Bacquelaine (MR – K) 
 
Commissie II (Duurzame ontwikkeling, financiering en handel) 
Vaste leden mevr. S. Creyf (CD&V – K) 
  de h. J. Devolder (VLD – S) 
Plaatsvervangers mevr. E. Thijs (CD&V – S) 
  mevr. J. Leduc (VLD – S) 
 
Commissie III (Democratie en mensenrechten) 
Vaste leden mevr. M. De Meyer (sp.a-Spirit – K) 
  de h. J. Timmermans (sp.a-Spirit – S) 
Plaatsvervangers mevr. F. Pehlivan (sp.a-Spirit – S) 
  mevr. M.-J. Laloy (PS – S) 
                                                 
1  Vervangt de vorige Voorzitter van de Groep. 
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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 
 
 
 STATUTAIRE ASSEMBLEES VAN DE IPU 
 
 
De 109de en de 110de Assemblee van de Interparlementaire Unie waren de eerste 
statutaire zittingen van de IPU die volgens de nieuwe werkmethodes verliepen (vroeger 
sprak men van “conferenties” in plaats van “assemblees”). 
 
 
109de Assemblee, Genève, 28 september - 3 oktober 2003 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze zitting deel: 
dhr. Geert Versnick, delegatieleider 
mevr. Simonne Creyf. 
 
De Assemblee behandelde de volgende thema’s: 
 
-  de rol van de parlementen ten aanzien van het beleid van de multilaterale organisaties 

die voor vrede en veiligheid moeten instaan 
-  mondiale publieke goederen 
-  de bijdrage van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën tot behoorlijk 

bestuur, de verdieping van de parlementaire democratie en de beheersing van de 
mondialisering 

-  parlementaire steun voor het routeplan voor vrede in het Midden-Oosten (spoeddebat). 
 
Er waren panels over de uitdagingen voor het Internationaal Strafhof en over de rol van 
parlementsleden in het voorkomen van foltering en slechte behandeling. Na afloop van de 
Assemblee werd het nieuwe gebouw van de IPU ingehuldigd. De leeszaal van de bibliotheek 
werd met een gift van het Belgische Parlement  ingericht en genoemd naar de twee 
Belgische Nobelprijswinnaars voor de Vrede, Auguste Beernaert (1909) en Henri La 
Fontaine (1913), die in de Interparlementaire Unie een belangrijke rol hebben gespeeld. 
 
Dhr. Versnick werd verkozen tot voorzitter van de Twaalf Plus Groep van de IPU. Dat is een 
van de zes geopolitieke groepen in de IPU. De groep bestaat uit de landen van de Raad van 
Europa en een aantal andere Westerse democratieën (Israël, Canada, Australië, Nieuw-
Zeeland). Het stuurcomité van de Twaalf Plus Groep vergaderde in het Federale Parlement 
op 19 maart 2004, om de 110de Assemblee van de IPU voor te bereiden, en werd bij die 
gelegenheid door de Kamervoorzitter ontvangen. 
 
 
110de Assemblee, Mexico-Stad, 17-23 april 2004 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze conferentie deel: 
dhr. François-Xavier de Donnea, lid van de Bestuursraad van de IPU, delegatieleider 
dhr. Geert Versnick, Voorzitter van de Twaalf Plus Groep van de IPU, lid van de 
Bestuursraad van de IPU 
mevr. Magda De Meyer lid van de Bestuursraad van de IPU 
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mevr. Simonne Creyf 
dhr. Patrick Moriau. 
 
De conferentie behandelde de volgende thema’s: 
 
-  bevordering van de internationale verzoening, medewerking aan de stabilisering van 

conflictregio’s en hulp bij de reconstructie na een conflict; 
-  voor een rechtvaardige internationale handel: de problematiek van de handel in 

landbouwproducten en de toegang tot levensnoodzakelijke geneesmiddelen; 
-  verdieping van de parlementaire democratie om de mensenrechten te beschermen en de 

verzoening tussen de volkeren aan te moedigen; 
-  het Israëlisch-Palestijnse conflict: de rol van de parlementen in het beëindigen van de 

gewelddaden en van de bouw van de scheidingsmuur (spoeddebat). 
 
Er waren panels over het seksueel misbruik van kinderen voor handelsdoeleinden en over 
de impact van de strijd tegen het terrorisme op de bescherming van de mensenrechten. 
 
Dhr. de Donnea diende een voorstel in om in de IPU een speciaal comité voor 
aangelegenheden betreffende de regio van de Afrikaanse Grote Meren op te richten en 
voerde daar, op vraag van het Uitvoerend Comité, overleg over met de delegaties van de 
Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi. Er werden nog geen conclusies 
getrokken maar het debat wordt voortgezet. 
 
Dhr. Moriau zat het redactiecomité voor dat de ontwerpresolutie over punt a) opstelde en 
rapporteerde in de Assemblee over de bespreking van deze tekst in de bevoegde vaste 
commissie. 
 
Mevr. Creyf nam deel aan de werkzaamheden van het redactiecomité dat de 
ontwerpresolutie over het tweede punt opstelde. 
 
Dhr. Versnick zat de werkzaamheden van de Twaalf Plus Groep voor en nam deel aan een 
speciale vergadering van het Uitvoerend Comité met de voorzitters van de geopolitieke 
groepen en van de vaste commissies over de tenuitvoerlegging van de in 2003 
doorgevoerde hervorming van de structuren en werkmethodes van de IPU. 
 
 

ANDERE VERGADERINGEN VAN DE IPU 
 
 
− parlementair panel in het kader van het Publiekssymposium van de WTO 

(Wereldhandelsorganisatie), Genève, 17 juin 2003: dhr. Versnick zat dit panel voor. 
− zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO naar aanleiding van de 5de 

Ministeriële Conferentie van de WTO, Cancun (Mexico), 9 en 12 september 2003: dhr. 
Cortois en dhr. Versnick woonden deze zitting bij. 

− parlementaire hoorzitting in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties, New York, 27 oktober 2003: dhr. Versnick nam aan deze vergadering deel. 

− seminarie voor voorzitters en leden van de parlementaire instanties voor mensenrechten, 
Genève, 15-17 maart: drie volksvertegenwoordigers namen aan dit seminarie deel: dhr. 
Borginon, mevr. Creyf en dhr. Maingain. 
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BILATERALE CONTACTEN VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 
 
 
De Voorzitter van de Belgische Groep, dhr. de Donnea, maakte deel uit van de delegatie van 
de Kamer die van 12 tot 19 januari 2004 een bezoek bracht aan de Democratische 
Republiek Congo. 
 
Een delegatie van de werkgroep Palestina bezocht Israël en de Palestijnse gebieden, van 30 
januari tot 3 februari 2004. Mevr. Cahay-André en dhr. Delizée maakten deel uit van de 
delegatie, die werd geleid door mevr. Laloy, senator en voorzitster van de werkgroep. 
 
De delegatie van de D.R. Congo die aan de 110de Assemblee van de IPU in Mexico 
deelnam, was van 26 tot 28 april 2004 te gast bij de Belgische Groep. 
 
Verder waren er vergaderingen in Brussel van de volgende bilaterale secties (ontmoetingen 
met parlementaire delegaties, ambassadeurs of andere vertegenwoordigers van de 
betrokken landen): Afghanistan, Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bolivië, Bosnië-
Herzegovina, Chili, China, D. R. Congo, Cuba, Duitsland, Frankrijk, Gabon, Georgië, 
Griekenland, Israël, Ivoorkust, Japan, Jemen, Kroatië, Libanon, Litouwen, Mexico, Pakistan, 
Palestina, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Somalië, Venezuela en Vietnam. 
 
 
6.1.8.  VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN (ASGP) 
 
De ASGP kwam van 19 tot 23 april 2004 bijeen te Mexico. Er werd een voorstelling gegeven 
van het Mexicaanse parlementaire bestel en de volgende thema’s werden behandeld: 
 
- het partnerschap tussen mannen en vrouwen in de parlementaire diensten; 
- de relaties tussen het parlement en het maatschappelijk middenveld; 
- de beperking van de mogelijkheid om van politieke fractie te wisselen en de gevolgen 

van deze wissel voor de stabiliteit van de regeringen; 
- de rol van de secretaris-generaal wanneer een land getroffen wordt door een 

natuurramp, zoals een aardbeving; 
- het Parlement van de Economic Community of West African States; 
- de ethische kwesties in het Indiase Parlement en de wijziging van de kieswetgeving. 
 
Tijdens de vergadering van de ASGP in Genève van 28 september tot 1 oktober 2004 waren 
de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
- de financiële autonomie van de nationale assemblee binnen de Rijksbegroting; 
- de commissie voor “de toekomst” (Committee for the Future) van het Finse Parlement; 
- de financiële controle van het parlement; 
- de wens om de wetsontwerpen zo snel mogelijk goed te keuren en de noodzaak van een 

passende bespreking ervan: twee tegenstrijdige vereisten; 
- het vrijwaren van een ethisch verantwoord gedrag van de Indiase parlementsleden. 



232 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 6 
 

 

 



HOOFDSTUK      7 
 
 
 
 
 
 
 
  

PPUUBBLLIICC  
  
  

RREELLAATTIIOONNSS  



234 - PUBLIC RELATIONS  Hoofdstuk 7 
 



Hoofdstuk 7   PUBLIC RELATIONS - 235 
 

7.   PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
 7.1. INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 
 
Magazine “De Kamer.be” 
 
Sinds maart 2003 brengt de Kamer een magazine uit met informatie voor het brede publiek. 
Via het magazine “De Kamer.be” wil de Kamer aan de lezer tonen dat politiek geen ver-van-
mijn-bed-show is, maar dat de activiteiten van de parlementsleden ingrijpen in zijn of haar 
dagelijks leven. We brengen verslag uit van de belangrijkste politieke dossiers, maken de 
lezer wegwijs in het raderwerk van de parlementaire machine en belichten de menselijke 
kant van het politieke bedrijf. Omdat we politiek voor iedereen toegankelijk willen maken, 
hanteren we bewust geen te juridisch of te technisch taalgebruik. 
 
Het eerste nummer van “de Kamer.be” kwam uit in maart 2003. Het bevatte een uitgebreid 
verkiezingsdossier. 
 
Het tweede nummer zag het daglicht in september 2003. Het was opgebouwd rond het 
thema “de nieuwe Kamer”. De samenstelling van de Kamer en de regering werd toegelicht. 
Daarnaast besteedden we aandacht aan o.a. het regeerakkoord en het investituurdebat, de 
programmawet, de genocidewet, de wet op de tabaksreclame en de regionalisering van de 
wapenexport. 
 
Het derde nummer verscheen in februari 2004. Hoofdthema was de begroting. Kwamen ook 
aan bod: de beleidsverklaring en het aansluitende Kamerdebat, de programmawet, het 
opmerkingenboek van het Rekenhof, de financiering van politieke partijen, de eenmalige 
bevrijdende aangifte, de wet op de terroristische misdrijven, de EU-uitbreiding, de steun van 
de Kamer aan het Kosovaarse Parlement enz. 
 
De nummers kunnen geraadpleegd worden op onze website. 
De lezer vindt er naast de pdf-versie van het magazine een overzicht van de behandelde 
thema’s met links naar de achterliggende parlementaire dossiers. 
 
De Kamer streeft ernaar drie magazines per jaar uit te brengen. Aangezien leerkrachten en 
leerlingen een heel belangrijke doelgroep zijn, stemmen we de verzenddatums zoveel 
mogelijk af op de jaarplanning van het onderwijs. 
Behalve naar scholen sturen we het magazine ook naar bibliotheken, vormingsorganisaties, 
verenigingen uit het middenveld en naar iedereen die het vraagt. 
 
Omwille van het grote aantal nabestellingen, hoofdzakelijk door leerkrachten, werd de oplage 
na het eerste nummer verhoogd. De oplage bedraagt nu 8000 N en 6000 F. 
 
Het magazine wordt geconcipieerd en gerealiseerd door de diensten van de Kamer.  
 
Het is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans en het is gratis. 
Het magazine kan besteld worden op het volgend adres : pri@dekamer.be. 
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Vouwfolder “Het Federale Parlement van België” 
 
Deze folder bevat beknopte informatie over Kamer en Senaat en is bedoeld voor een breed 
publiek.  
 
Beschikbaar in: Nederlands, Frans, Engels en Duits 
De folder is gratis. 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Openhuisbrochure 
 
Aan de hand van deze brochure kunnen bezoekers tijdens opendeurdagen het federaal 
Parlement bezoeken zonder gids. De brochure bevat beknopte informatie over de ruimtes 
die toegankelijk zijn voor het publiek. Ze geeft ook uitleg over de rol en de bevoegdheden 
van Kamer en Senaat, de rol en het werk van een parlementaire commissie in het algemeen, 
de werking van het Bureau van de Kamer en van de Conferentie van voorzitters, de politieke 
samenstelling van Kamer en Senaat, de verkiesbaarheidsvoorwaarden enz …   
 
Beschikbaar in: Nederlands, Frans, Engels en Duits 
De brochure is gratis. 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Echo’s van de Kamer 
 
“Echo’s van de Kamer” geeft een vrij gedetailleerd cijfermatig beeld van de Kamer en haar 
activiteiten. Een nieuwe uitgave werd gepubliceerd in juni 2004. 
Dit document bevat informatie over de politieke samenstelling van de Kamer, het aantal 
kamerleden per taalgroep en per politieke fractie, het aantal vrouwelijke kamerleden, de 
gemiddelde leeftijd van de assemblee...  Vervolgens worden de werkzaamheden van de 
Kamer becijferd. De cijfers slaan met name op het aantal uren 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) en 
op het aantal interpellaties ingediend en besproken in plenaire vergadering en in commissie 
(Controlefunctie van de Kamer).  De brochure vermeldt eveneens de informatiebronnen 
waarover de burger kan beschikken om de werking van de Kamer te leren kennen. 
 
Dit document is bedoeld voor een breed publiek.  
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
De brochure is gratis. 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Parlamentum Belgicum 
 
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 federaal Parlement toegelicht worden. 
Eind 2003 werd een tweede editie gepubliceerd. De begeleidende tekst werd bij die 
gelegenheid lichtjes aangepast aan de institutionele werkelijkheid. 
 
Beschikbaar in: viertalige uitgave 
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Prijs: 4 euro 
Verkrijgbaar bij: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Videofilm 
 
Sinds de zitting 2000/2001 is een film over het Belgische federaal Parlement in gebruik.  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 de Senaat. 
 
We tonen de film aan bezoekersgroepen en tijdens opendeurdagen.   
 
Beschikbaar: viertalige DVD of video-cassette in het Nederlands, Frans, Engels of Duits 
Prijs: 6,20 euro 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Informatieve steekkaarten 
 
De infosteekkaarten hebben onder meer als opzet een ruim publiek te informeren over de 
structuren van de Belgische Staat en de werking van het federaal Parlement.  Per 
infosteekkaart wordt één thema ontwikkeld. Tot nu toe werden 60 steekkaarten gepubliceerd. 
Ze worden regelmatig geactualiseerd. Het voorbije jaar waren er o.a. aanpassingen naar 
aanleiding van de gewijzigde kieswetgeving voor de gemeenschappen en de gewesten. 
Nieuwe infosteekkaarten, o.a. over de Europese Unie zijn in productie. 
 
De steekkaarten kunnen op de website van de Kamer worden geraadpleegd.   
Aan de begeleiders van bezoekersgroepen sturen we ter voorbereiding van hun bezoek een 
steekkaartenmap toe. Er is veel vraag naar de infosteekkaarten.  Ze blijken handige 
instrumenten te zijn voor studenten en onderwijzend personeel.   
 
Beschikbaar in: Nederlands, Frans, Engels en Duits 
Prijs: 1,20 euro 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
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. 9.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – kieswetgeving 
Nr. 9.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – resultaten federale verkiezingen  
    18.05.2003 
Nr. 10   Kamer van volksvertegenwoordigers – samenstelling 
Nr. 10.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – de Kamerleden 
Nr. 11   Kamer van volksvertegenwoordigers – bevoegdheden 
Nr. 11.1   Kamer van volksvertegenwoordigers – beleidscontrole : interpellaties 
Nr. 11.2   Kamer van volksvertegenwoordigers – de begroting 
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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 
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 
Nr. 34.1   De Europese Unie – Totstandkoming 
Nr. 34.2   De Europese Unie – Instellingen 
Nr. 34.3   De Europese Unie – De lidstaten 
Nr. 34.4   De Europese Unie – Besluitvorming 
Nr. 34.5   De Europese Unie - Financiering 
 
 
Biografisch handboek 
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Het biografisch handboek bevat gegevens over alle leden van de Kamer die de 
grondwettelijke eed hebben afgelegd. Het is een nuttig werk voor wie informatie wil over de 
kamerleden. 
 
Het handboek wordt uitgegeven bij het begin van de zittingsperiode en regelmatig 
geactualiseerd. 
 
Beschikbaar: tweetalige uitgave 
Prijs: 5 euro 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie « Het faillissement van Sabena » 
 
Op 7 november 2001 bleven de airbussen aan de grond en circa 14.000 mensen verloren 
rechtstreeks of onrechtstreeks hun job. Het grootste faillissement uit de Belgische 
geschiedenis werd een feit. Op 20 december 2001 besloot de Kamer van 
volksvertegenwoordigers een parlementaire onderzoekscommissie op te richten. 
Het onderzoeksrapport werd uitgegeven in boekvorm. De bijlagen bevatten de uitgebreide 
revisorenverslagen en de schriftelijke getuigenis van voormalig Swissair-topman Philippe 
Bruggisser.  
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans (belangrijkste hoofdstukken ook in het Engels) 
Prijs: 5 euro 
Bestellen: antennebureau 
 
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 en telt 198 artikels. 
 
Beschikbaar in: Nederlands, Frans, Duits en Engels 
Prijs: 2,50 euro voor de gewone uitgave, 5 euro voor een hard-cover uitgave 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
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), de 
wijze van behandeling van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen, de procedure met 
betrekking tot de vragen en interpellaties. 
 
De laatste versie dateert van juni 2003 
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Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 euro 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
De reeks “Parlementair recht in kort bestek” 
 
DE PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID (NOVEMBER 2000)  -  DE PARLEMENTAIRE 
ONVERANTWOORDELIJKHEID (NOVEMBER 2000) 
 
Deze 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 
aangebracht en verduidelijkt voor een niet gespecialiseerd publiek.  Wie grondiger maar ook 
wetenschappelijker voorgelicht wil 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. 
 
Beschikbaar in: Nederlands, Frans en Engels 
Prijs: 2,50 euro 
Bestellen: antennebureau 
 
 
HET ARBITRAGEHOF: BEVOEGDHEID, INRICHTING EN WERKING 
 
Deze brochure geeft algemene informatie over dat rechtscollege. 
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 euro 
Bestellen: antennebureau 
 
 
DE INVLOED VAN DE ARRESTEN VAN HET ARBITRAGEHOF OP HET PARLEMENTAIR WERK 
 
In deze brochure wordt ingegaan op de vraag 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. 
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 euro 
Bestellen: antennebureau 
 
 
BEGROTINGSREGELS VOOR HET PARLEMENTAIR GEBRUIK 
 
Ieder jaar stelt de federale regering de Staatsbegroting op en legt ze vervolgens aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers voor.  Enkel de  Kamer is bevoegd in begrotingszaken. 
 
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 de kamerleden hierbij een helpende hand toe te steken, werd een handige brochure 
samengesteld.  Alleen die aspecten van het begrotingsrecht die de kamerleden 
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aanbelangen, 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 zoals begrotingsruiter en het kredietoverschrijdingsrecht van de Ministerraad 
worden uitgelegd.  Een trefwoordenregister vergemakkelijkt het opzoekwerk. 
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 euro 
Bestellen: antennebureau 
 
 
De reeks geschiedenis 
 
DE GESCHIEDENIS VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, 1831 - 2003  

 
Naar aanleiding van haar 170ste verjaardag heeft de Kamer een werk uitgebracht over haar 
geschiedenis. 
 
De professoren Emmanuel Gerard, Els Witte, Eliane Gubin en Jean-Pierre Nandrin vormden 
het redactiecomité.  
Het boek is eerder een thematische dan een chronologische benadering. De gekozen 
invalshoek is die van de Kamer als strijdtoneel van de Belgische politiek, als reëel of virtueel 
knooppunt van de besluitvorming en als spiegel van de maatschappij met haar traditionele 
breuklijnen, aldus het redactiecomité. 
 
De inhoud : 
1. Het parlementarisme in België (Dirk Luyten en Paul Magnette) 
2. Kiesstelsels en verkiezingen, 1830 - 1914 (Romain Van Eenoo) 
3. De vertegenwoordigers van de natie, 1918 - 2002 (Wilfried Dewachter) 
4. De fysionomie van de Kamer (Stefaan Fiers en Eliane Gubin) 
5. Politieke partijen in de Kamer, 1830 - 1914 (Henk De Smaele) 
6. Democratie of particratie? (Marc D’Hoore) 
7. De interne werking van de Kamer (Rik Röttger, Marc Van der Hulst en Stefaan van der 

Jeught) 
8. De Kamer als wetgever (Caroline Sägesser) 
9. Kamer versus Regering (Emmanuel Gerard) 
10. Het parlementaire onderzoeksrecht (Jean-Pierre Nandrin) 
11. De parlementaire verslaggeving in en over de Kamer (Els Witte en Jan Ceuleers) 
12. Het streven naar waardigheid. Zelfbeelden en gedragscodes van de 

volksvertegenwoordigers (Marnix Beyen en Rik Röttger) 
13. Constanten en verschuivingen sedert 1830. (Els Witte, Eliane Gubin, Emmanuel Gerard 

en Jean-Pierre Nandrin) 
 
Het boek telt 518 bladzijden en 47 illustraties. Het is een must voor wie geïnteresseerd is in 
de Belgische geschiedenis en een waardevolle informatiebron voor iedereen.  
 
In 2003 werd reeds een tweede editie gepubliceerd die lichtjes verschilt van de vorige. 
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: 15 euro 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
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HONDERD JAAR ONGEWONE DEBATTEN IN KAMER EN SENAAT 
 
Emiel Toebosch verhaalt over de sleutelmomenten die de Wetgevende Kamers in onze 
vaderlandse geschiedenis een plaats gaven als centrum van het levendig politiek debat.  Hij 
licht een tip van de sluier en schetst de feiten en achtergronden van belangrijke 
gebeurtenissen in de jarige staat België.   
 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: 5 euro 
Bestellen: antennebureau 
 
 
Parlementaire Mededelingen 
 
“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 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 
wetsontwerpen, commissierapporten), de Kameragenda en de voortschrijdingtabel van 
wetsvoorstellen en wetsontwerpen. 
Naast deze specifieke rubrieken 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. 
De “Parlementaire Mededelingen” kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de 
Kamer. 
Tijdens het zittingsjaar 2003-2004 werden 39 nummers gepubliceerd (PM 131en PM 1 tot 
39). Elk nummer wordt op 1.200 exemplaren gedrukt (600 N en 600 F). 
 
Negen speciale edities werden gepubliceerd ter gelegenheid van parlementaire zendingen 
naar: 
- Congo (22 tot 25 augustus 2003)   speciale editie nr. 28 
- Mongolië (10 tot 12 september 2003)   speciale editie nr. 29 
- Den Haag (29 tot 31 oktober 2003) -  speciale editie nr. 30 
- Congo (12 tot 19 januari 2004)  speciale editie nr. 31 
- Parijs (23 tot 25 februari 2004)  speciale editie nr. 32 
- Lybië  (5 tot 9 april 2004)  speciale editie nr. 33 
- Turkije (23 tot 27 februari 2004)  speciale editie nr. 34 
- Geneve (15 tot 17 maart 2004)  speciale editie nr. 35 
- Mongolië (10 tot 13 juli 2004)  speciale editie nr. 36 

 
Beschikbaar in: Nederlands en Frans 
Prijs: een jaarabonnement kost 13 euro. Een abonnement op beide talen kost 25 euro. 
Bestellen: dienst Algemene Zaken 
 
 
Website – www.dekamer.be 
 
De externe communicatie van de Kamer gebeurt steeds meer via de website. Eind 2003 
pakte de Kamer uit met een nieuwe site. Een belangrijke nieuwigheid is de rubriek “Nieuws” 
op de startpagina. De surfer vindt er de meest recente persmededelingen, informatie over op 
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handen zijnde evenementen en persconferenties, fotoverslagen van voorbije evenementen 
en andere informatie met een hoge actualiteitswaarde. 
 
Verder vindt u op de site onder meer: 
- de agenda’s van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen 
- het integraal en beknopt verslag van de plenaire vergaderingen 
- de verslagen van de commissievergaderingen 
- de parlementaire documenten 
- de parlementaire werkzaamheden van de voorbije weken via de wekelijkse publicatie 
 “Parlementaire Mededelingen” 
- algemene informatie over het federaal Parlement 
- de persmededelingen  
- de samenstelling van de commissies 
- curriculum vitae van de kamerleden en de nodige informatie om ze te contacteren 
- de statistieken m.b.t. het parlementaire werk 
- een lexicon van parlementaire termen 
- informatie over naturalisaties 
- de publicaties van de Kamer 
 
De internaut kan de plenaire vergaderingen rechtstreeks meevolgen via een real 
videosysteem en de gearchiveerde beelden van voorbije vergaderingen raadplegen.  
Dankzij een real audiosysteem kan hij de commissievergaderingen beluisteren. Ook de 
audiofiles van de commissies worden gearchiveerd en zijn via de website raadpleegbaar. 
 
 
E-mail 
 
De burger kan met zijn vragen over het federaal Parlement en de Belgische staatsstructuren 
terecht op pri@dekamer.be. De PR-dienst beantwoordt de vragen zo snel mogelijk. Vragen 
die gespecialiseerd zijn, worden doorgestuurd naar de bevoegde diensten. Andere dan 
informatievragen worden niet beantwoord. 
 
 
 
 7.2. PERS 
 
 
Persmededelingen  
 
Zie ook hoofdstuk 5.2.1: Voorzitterschap: ontmoeting met de pers 
 
Sinds de 50ste zittingsperiode (1999-2003) wordt de pers systematisch geïnformeerd via 
persmededelingen. 
Tijdens de zitting 2003-2004 werden er 226 persmededelingen gepubliceerd. 
De persmededelingen worden verspreid bij een tachtigtal journalisten en persorganen. 
Iedere journalist die dat wenst, kan de persmededelingen via e-mail of per fax ontvangen. 
Daartoe hoeft enkel een aanvraag gedaan te worden bij de heer D. Van den Bossche, dienst 
Public Relations – Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel – fax: 02/549.83.02 – 
e-mail: PRI@dekamer.be.  
De persmededelingen gaan over de meest uiteenlopende thema's. Vele mededelingen 
hebben betrekking op de agenda van de Kamer. 
Sinds 1 juli 2002 staan de persmededelingen ook op de website van de Kamer, onder de 
rubriek "Nieuws". 
 
 

mailto:pri@dekamer.be
mailto:PRI@dekamer.be
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"Broadcast – camera’s" in het halfrond 
 
Sinds januari 2002 worden de plenaire vergaderingen van de Kamer opgenomen door 
middel van het Broadcast Quality-systeem. Het systeem werkt met 6 camera’s, die bediend 
worden vanuit een regiekamer in één van de tribunes. Voor de productie staat een privé-
bedrijf in. 
De vergaderingen van donderdagmiddag worden doorgaans systematisch opgenomen, maar 
op vraag van de Kamervoorzitter kunnen ook andere vergaderingen worden opgenomen. 
De televisiezenders kunnen gratis toegang krijgen tot de beeldsignalen. Daartoe werd in een 
tweede technische cabine voorzien in de perstribune op de eerste verdieping. 
Televisieomroepen die geen technische ploeg ter plaatse kunnen sturen (regionale zenders 
bijvoorbeeld) kunnen bovendien gebruik maken van kopieën van de opnames van de 
vergaderingen op Betacam SX-, SP- of DVC-PRO-cassettes. 
 
Sinds 5 juni 2003 werden er 46 plenaire vergaderingen opgenomen, waaronder ook de 
volgende buitengewone vergaderingen: 
 
-  maandag 14 juli 2003: eedaflegging van leden  - regeringsverklaring; 
-  dinsdag 15 juli 2003: bespreking van de regeringsverklaring; 
-  woensdag 16 juli 2003: bespreking van de regeringsverklaring en stemmingen; 
-  woensdag 30 juli 2003: debat in plenaire vergadering en stemmingen over 
 Francorchamps; 
-  dinsdag 14 oktober 2003: regeringsverklaring; 
-  woensdag 15 oktober 2003: bespreking van de regeringsverklaring; 
-  woensdag 10 december 2003: debat in plenaire vergadering over de programmawet; 
-  vrijdag 12 december 2003: debat in plenaire vergadering over de programmawet; 
-  woensdag 17 december 2003: debat in plenaire vergadering over de 
 Rijksmiddelenbegroting 2004 en de uitgavenbegroting 2003; 
-  woensdag 21 januari 2004: bespreking van de wijzigingen van de kieswet; 
-  woensdag 19 mei 2004: mondelinge vragen, debat over de datum van inwerkingtreding 
 van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling in bepaalde sectoren, de 
 gezondheidszorg, de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten, …; 
-  woensdag 9 juni 2004: ontwerp van programmawet, wetsontwerp houdende diverse 
 bepalingen. 
 
In de periode juni 2003 - juni 2004 werden er 73 aanvragen om kopieën van de opnames 
van deze plenaire vergaderingen gedaan door de media en de fracties. 
De regionale zenders doen steeds vaker een beroep op deze dienstverlening. 

 
 

Ontmoetingen met de pers 
 

Perspresentatie van twee boeken op vrijdag 13 juni 2003 
 
Twee boeken ("Mark Eyskens. Politicus-professor tussen woord en daad" van A. Van de 
voorde, en "Het hijgen van de geschiedenis" van de hand van Mark Eyskens zelf) werden 
aan de pers voorgesteld in de Congreszaal in het Huis van de parlementsleden. 
 
 
Perspresentatie van het boek "Het Wetstraat experiment" 
 
Op woensdag 16 juli 2003 werd het boek "Het Wetstraat experiment" aan de pers 
voorgesteld in de Internationale Zaal van de Kamer. Het boek is geschreven door 
woordvoerders van de VLD, de sp.a, de CD&V en Agalev, en door de parlementaire 



Hoofdstuk 7   PUBLIC RELATIONS - 245 
 

journalisten A. Coninx, J. Vansevenant, L. Van der Kelen en P. Lesaffer, en werd 
vormgegeven als een campagneagenda voor de federale parlementsverkiezingen van 2003. 
De lezer kan zich aldus verdiepen in de politieke analysen en persoonlijke beschouwingen 
van de auteurs. 
 
 
Vrijdag 17 oktober 2003: perspresentatie 
 
Het boek van Luc Sanders, "Heeft de burger nog zin? Essays in burgerzin" werd op 17 
oktober 2003 aan de pers voorgesteld in de Internationale Zaal van de Kamer. 
 
 
Jubileumviering van de heer De Croo, mevrouw Neyts-Uyttebroeck en de heren de Donnea, 
Henry, Tant en Langendries op donderdag 20 november 2003 
 
Naar aanleiding van het uitreiken van de decoraties aan de jubilarissen op 20 november 
werd de pers uitgenodigd voor de plechtigheid en de receptie achteraf. 
 
 
Voorstelling van het 160e Boek van het Rekenhof op 2 december 2003 
 
Op dinsdag 2 december 2003 overhandigden de eerste voorzitter en de voorzitter van het 
Rekenhof Kamervoorzitter De Croo het 160e Boek met opmerkingen van het Rekenhof, in 
aanwezigheid van leden van de commissie voor de Financiën en de Begroting en leden van 
de subcommissie "Rekenhof" van de Kamer. Na een inleidend woord door Kamervoorzitter 
De Croo namen de heren Dumazy en Vanstapel achtereenvolgens het woord om de inhoud 
van het Boek toe te lichten. 
 
De pers kreeg een exemplaar van het 160e Boek van het Rekenhof, en ook van diverse 
publicaties zoals "De fiscale controle van de niet aan de vennootschapsbelasting 
onderworpen rechtspersonen", "Opvolging van de audit van de financiële hulp van de Staat 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden", en "Commentaar bij het jaarverslag 2001 
van de algemene administratie van de Belastingen". 
De presentatie werd gevolgd door een receptie, met gelegenheid voor de pers om interviews 
af te nemen. 
 
 
Debat over de parlementaire democratie in Europa  - 6 februari 2004 
 
In het kader van de publicatie van de dissertatie van de heer Hugo D'Hollander, adviseur bij 
de Kamer, werd een debat gehouden met als thema: "Situeert het Europees democratisch 
deficit zich bij de nationale parlementen?". De heren J.-L. Dehaene en C.-F. Nothomb en 
professor Van Schendelen namen aan het debat deel. Ook de pers was aanwezig. 
De heer Hugo D'Hollander behaalde zijn doctorsgraad aan de Erasmus Universiteit van 
Rotterdam, en promoveerde op het proefschrift getiteld "De democratische legitimiteit van de 
Europese besluitvorming: legitimiteit door parlementaire discursiviteit". 
 
 
Perspresentatie  - 24 maart 2004 
 
Op 24 maart 2004 werd het boek "Schijn of scharnier? Politieke trendbreuken in de jaren 
negentig", een uitgave van Academia Press en de vakgroep Politieke Wetenschappen van 
de RUG, voorgesteld in de Europazaal van de Kamer. De pers was aanwezig. 
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Persconferentie  - Tobin-taks  - 25 mei 2004 
 
Op dinsdag 25 mei 2004 stelde de bijzondere commissie "Globalisering" haar verslag over 
de Tobin-taks voor. De commissie besluit haar werkzaamheden met een aanbeveling voor 
de commissie voor de Financiën en de Begroting met betrekking tot een wetsvoorstel tot 
instelling van een Tobin-taks. 
De gespecialiseerde economische pers was aanwezig op de presentatie. 
 
 
Perspresentatie van het boek "Handboek voor de Koning"  - 10 mei 2004 
 
Het boek "Handboek voor de Koning" werd op maandag 10 mei 2004 aan de pers 
voorgesteld. Het boek is de gezamenlijke pennenvrucht van drie auteurs: professor Senelle 
en de heren Clement en Van de Velde, en behandelt de toekomst van de monarchie. Na de 
begroeting door de Kamervoorzitter nam de heer Demuynck van de uitgeverij Lannoo het 
woord voor de presentatie van het boek. Andere sprekers waren minister van Staat 
Tindemans en professor Senelle, die een slotwoord sprak. 
De pers ontving een exemplaar van het boek. 
 
 
Presentatie van het boek van D.-J. Eppink  - 25 mei 2004 
 
Het boek "Avonturen van een Nederbelg" van Derk-Jan Eppink, uitgegeven door Lannoo, 
werd op 25 mei 2004 in de Internationale Zaal van de Kamer voorgesteld. Daaruit ontspon 
zich een debat met de auteur, de voorzitter van de Kamer en de heer Eyskens. 
De pers woonde de presentatie bij. 
 
 
 
 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 bezoekersfracties 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. 
 
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. 
 
 



Hoofdstuk 7   PUBLIC RELATIONS - 247 
 

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 enzovoort. 
 
 
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 of online op de website van de Kamer : 
www.dekamer.be. 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 bijzondere zitting (5 juni 2003) bezochten 3.845 personen en 173 groepen (juni 
2003 tot en met september 2003) het federale Parlement.  
 
Naar herkomst kunnen de bezoekers als volgt ingedeeld worden: 
- onderwijs:      1.181 bezoekers (48 groepen) 
- sociaal-culturele sector:    718 bezoekers (31 groepen) 
- genodigden van kamerleden/senatoren:  359 bezoekers (18 groepen) 
- beroepsgebonden groepen en bedrijven:  483 bezoekers (25 groepen) 
- politieke sector:     185 bezoekers (9 groepen) 
- senioren:       451 bezoekers (18 groepen) 
- sociaal-economische sector:   468 bezoekers (24 groepen) 
- individuele bezoekers:    327 bezoekers (173 N, 78 F, 62 E, 14 D) 
 
Tijdens de 51e zitting (2003-2004) bezochten 33.731 (oktober 2003 tot en met juni 2004) 
personen en 1.431 groepen het federale Parlement. Piekmaanden waren maart (270 
groepen) en mei (207 groepen) 2004. 
 
Naar herkomst kunnen de bezoekers als volgt ingedeeld worden: 
- onderwijs:  23.050 bezoekers (953 groepen) 
- sociaal-culturele sector:    1.642 bezoekers (77 groepen) 
- genodigden van kamerleden/senatoren:  3.637 bezoekers (133 groepen) 
- beroepsgebonden groepen en bedrijven:  1.419 bezoekers (80 groepen) 
- politieke sector:     1.357 bezoekers (57 groepen) 
- senioren:       1.362 bezoekers (61 groepen) 
- sociaal-economische sector:   1.264 bezoekers (70 groepen) 
- individuele bezoekers:    294 bezoekers (150 N, 75 F, 61 E, 8 D) 
 



248 - PUBLIC RELATIONS  Hoofdstuk 7 
 

De herkomst van de groepen die dit jaar het Parlement bezochten bleef nagenoeg dezelfde 
als het voorgaande jaar, met uitzondering van de groepen die op uitnodiging van politici of 
ministers kwamen.  
817 Nederlandstalige groepen, 550 Franstalige groepen, 61 Engelstalige groepen en 12 
Duitstalige groepen bezochten het federale Parlement. 
 
 
Tribunebezoekers  
 
De plenaire vergaderingen van de Kamer en de commissievergaderingen zijn meestal 
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. 
 
Tijdens de zitting 2003-2004 bezochten 1.967 individuele personen de plenaire vergadering 
en de commissievergaderingen. 
Via de internetsite www.dekamer.be of telefonisch kan de burger te weten komen welke 
openbare vergaderingen plaatsvinden in de Kamer. 
 
 
Bijzondere zitting 2003 en 51e zitting - Speciale bezoeken 
 

VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2003 
 
De Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden hield een Euro Tandem Toer. Een 
hele groep blinden en slechtzienden vertrokken met de Tandem uit Straatsburg. 
Aangekomen in Brussel werden zij in het Parlement ontvangen door Kamervoorzitter De 
Croo. 

 
 
VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2003 

 
De ambtenaren van de Deutschsprachigen Gemeinschaft brachten een bezoek aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers en hadden behalve een rondleiding, een onderhoud 
met enkele ambtenaren. 

 
 
VRIJDAG 17 OKTOBER 2003  

 
Als voorzitter van de Cardiologische Stichting Prinses Lilian, heeft de Kamervoorzitter op 
vrijdag 17 oktober 2003 het interuniversitair symposium “Cardiologie en cardiovasculaire 
heelkunde bij het aanbreken van de XXIste eeuw” voorgezeten.  Dit colloquium dat ter ere 
van haar erevoorzitster, Prinses Lilian van België, na haar overlijden werd georganiseerd en 
plaatsvond in het Paleis der Academiën, genoot internationale uitstraling met 
topwetenschappers en beoefenaars van alles wat met hartheelkunde te maken heeft.  
 
 

 ZATERDAG 18 OKTOBER 2003 
 
Een 60-tal kinderen tussen 8 en 12 jaar werden in het kader van “Place aux enfants” 
ontvangen op zaterdag 18 oktober 2003 door de Kamervoorzitter en enkele kamerleden.  
Place aux enfants, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, nu gedragen door de 
Franstalige Gemeenschap en de “Ligue des familles”, heeft tot doel gehad de kinderen te 

http://www.dekamer.be/
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sensibiliseren voor meer burgerzin door hen verschillende aspecten van het politieke, 
sociale, culturele en economische leven in hun gemeente en regio te laten ontdekken. 
 

 
DINSDAG 21 OKTOBER 2003 

 
Een delegatie van het Nato-Defensiecollege bezocht Kamer en Senaat en onderhielden zich 
met enkele parlementairen. 

 
 
WOENSDAG 22 OKTOBER 2003 

 
Een groep internationaal gegroepeerde jonge stagiairs-ambtenaren uit ontwikkelingslanden, 
brachten een bezoek aan het parlement op woensdag 22 oktober 2003.  Dit bezoek kaderde 
in de opleiding “overheidsbeleid” die ze volgden aan het “Institut des Affaires Publiques”, 
onder het directoraat-generaal Ontwikkelingsbeleid, vleugel van het Universitair Centrum van 
Charleroi. 

 
 
 ZATERDAG 15 NOVEMBER 2003 
 
Het Federaal Parlement heeft voor de derde opeenvolgende keer de koninklijke familie 
ontvangen ter gelegenheid van het feest van de dynastie.  Dit jaar stond de plechtigheid in 
het teken van “de inzet van Belgische strijdkrachten bij internationale militaire operaties”. 
 
 

WOENSDAG 19 NOVEMBER 2003 
 
Ook dit jaar was Unicef weer van de partij met “What do you think?” Kinderen en jongeren 
hebben er gedebatteerd over “niet-begeleide minderjarige vluchtelingen”, ’s morgens in 
commissie en in de namiddag in het halfrond in aanwezigheid van de Kamervoorzitter. 

 
 

WOENSDAG 17 DECEMBER 2003 
 
Een delegatie van het Ierse parlement onder leiding van kamerleden Conor Lenihan, M.J. 
Nolan en Paddy MacHugh bezocht op woensdag 17 december het parlement en had er een 
ontmoeting met de Commissie Bedrijfsleven. 
 
 

 JANUARI - JUNI 2004 
 
Van januari tot en met juni 2004 vonden er in de Kamer wekelijks bezoeken plaats met 
Knoopunt democratie, een project opgericht door het Fonds Bellevue van de Koning 
Boudewijnstichting.  Dit project sensibiliseert jongeren tussen 10 en 18 jaar via een 
pedagogisch programma rond het begrijpen en participeren aan politieke besluitvorming. 
 
Scholen die op het programma inschrijven krijgen tijdens de voormiddag een inleiding op de 
Koning Boudewijnstichting zelf. Via een uitgekiende pedagogie (spel & participatie) worden 
jongeren geconfronteerd met de moeilijkheden van het beslissingsproces. Tijdens de 
namiddag bezoeken de jongeren een parlement. In de Kamer ontmoeten zij doorgaans een 
parlementslid die ze dan interviewen. Ook wordt het commissiewerk gesimuleerd. 
 
31 groepen bezochten via dit initiatief de Kamer. 
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DINSDAG 27 JANUARI 2004 
 
Een delegatie Canadese parlementaire stagiaires bezochten het parlement op dinsdag 27 
januari 2004 en hadden er een onderhoud met ambtenaren van Kamer en Senaat en met het 
kamerlid Philippe Monfils. 
 
 

DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 
 

Een delegatie Russische diplomaten bezocht het parlement op dinsdag 3 februari 2004 
onder leiding van het directoraat generaal voor Europese Zaken en Coördinatie van de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking.  Europese materies waren het gespreksonderwerp met de 
ambtenaren van het Federaal parlement. 
 
 

WOENSDAG 3 MAART 2004 
 

Een delegatie Canadese studenten menswetenschappen, die zich voorbereiden op de 
universiteit, brachten een bezoek aan het federaal parlement op woensdag 3 maart.  Zij 
hadden eveneens een ontmoeting met een kamerlid waarbij de relaties met Congo werden 
besproken. 
 
 

VRIJDAG 5 MAART 2004 
 

Een delegatie van de parlementaire Assemblee van de Nato bezocht het parlement op 
vrijdag 5 maart 2004 en hadden een ontmoeting met kamerlid Pieter De Crem, lid van de 
Commissie Landsverdediging. 
 
 

WOENSDAG 10 MAART 2004 
 
Een delegatie Canadese studenten hebben, met de medewerking van het “Agence Québec 
Wallonie Bruxelles pour la jeunesse” het parlement bezocht.   
Een onderhoud met een ambtenaar van het parlement, mondde uit in een uiteenzetting over 
de werking van het Belgisch federaal bestel en de belangrijkste hervormingen. 

 
 

VRIJDAG 7 MEI 2004 
 
250 jongeren waren aanwezig in de Kamer voor het Scholierenparlement, een organisatie van 
de vzw Globelink. Tijdens de voormiddag werd in Commissie gewerkt. Tijdens de 
plenumvergadering ’s namiddags werden de voorstellen voor de toekomst gestemd. Die 
voorstellen werden aan de Voorzitters van de Commissies Buitenlandse Zaken, Binnenlandse 
zaken en Economie voorgelegd.  
Het thema van het scholierenparlement was ”Democratie”. 
 
 

MAANDAG 17 MEI 2004 
 

Bezoek van de Minister van ontwikkelingssamenwerking voor-één-dag en zijn collega 
Minister Verwilghen aan Kamervoorzitter De Croo.  De Minister voor-één-dag overhandigde 
de Kamervoorzitter, de beleidsnota “Kinderrechten”.   
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Deze nota legt de nadruk op de extreme vormen van uitbuiting van kinderen en jongeren.  
Ook problemen over misbruiken bij adoptie en de handel in kinderorganen krijgen extra 
aandacht.  Andere ontwikkelingsdoelstellingen voor het kind zullen worden geïntegreerd in 
de bilaterale relaties met de partnerlanden, zoals het recht van het kind op zuiver drinkbaar 
water en het recht van het kind op basisonderwijs. 
Minister M. Verwilghen stelt extra middelen ter beschikking de komende drie jaar voor de 
strijd tegen de extreme vormen van uitbuiting en voor kinderprojecten. 
 
 
 WOENSDAG 9 JUNI 2004 

 
Een delegatie van de parlementaire Assemblee van de Nato bezocht het parlement op 
woensdag 9 juni 2004 en had een ontmoeting met kamerlid Pieter De Crem, lid van de 
Commissie Landsverdediging. 
 
 

ZATERDAG 26 JUNI 2004 
 
De Rand vzw – een organisatie die cursussen Nederlands organiseert voor anderstaligen, 
bracht een bezoek aan het Federale parlement en hield in de congreszaal zijn diploma-
uitreiking, gevolgd door een receptie. 
 
 
 DINSDAG 20 JULI 2004 
 
Op dinsdag 20 juli 2004, bezocht een politiek adjunct van een volksvertegenwoordiger van 
de Nationale Assemblee van Québec (Parlement van Québec in Canada) het federaal 
parlement. 
 
 
 DINSDAG 3 AUGUSTUS 2004 
 
Op dinsdag 3 augustus 2004, bezochten een twintigtal internationale (Europese en 
Amerikaanse) luchtkadetten het federaal parlement en dit in het kader van een 
uitwisselingsprogramma « International Air Cadets Exchange 2004 ».  Het doel van dit 
evenement is te komen tot een rekruteringsbasis voor piloten (militaire).  In België wordt 
deze organisatie volledig gesteund door de luchtmacht component van onze Krijgsmacht. 
 
 
 
 
 7.4. OPENHUIS 
 
 

DINSDAG 11 NOVEMBER 2003  
 
11 november-ontmoeting met oud-strijders en jongeren in Kamer en Senaat na de 
ceremonie van de onbekende soldaat. Een 200-tal oudstrijders en Vaderlandslievende 
verenigingen en een kleine 140 Franstalige jongeren tussen 12 en 16 jaar werden door de 
Kamervoorzitter en een aantal kamerleden ontvangen in het halfrond van de Kamer. Daarna 
hadden ze een workshop onder leiding van Vredeseilanden en konden ze discussiëren over 
ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling in de derde wereld. 
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WOENSDAG 21 JULI 2004 
 
Kamer en Senaat hielden naar jaarlijkse gewoonte op de nationale feestdag hun 
opendeurdag. De bezoekers kunnen die dag vrij via een afgebakende omloop en een 
brochure het federale parlement bezoeken. 
 
Ongeveer 7.000 personen bezochten het Paleis van de Natie. 
 
 
 
 
 7.5. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN 
 
 
 
In het halfrond 
 
 ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2003 
 
De Europese beweging hield een informatievergadering in het Halfrond van de kamer. 
 
 
In de congreszaal 
 
 VRIJDAG 13 JUNI 2003 
 
In de congreszaal van het Huis van de parlementsleden werden twee boeken voorgesteld: 
“Mark Eyskens. Politicus-professor tussen woord en daad” geschreven door A. Van de 
voorde en “Het hijgen van de geschiedenis” geschreven door Mark Eyskens. Beide boeken 
werden uitgegeven door Lannoo. Tegelijk was dit een politiek afscheid van Mark Eyskens. 
 
 
 WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2003 
 
De 3 Jeugdraden in België hielden in de congreszaal een Rondetafel over jeugdrecht. 
 
 
 WOENSDAG 15 OKTOBER 2003 
 
De hogeschool Ferrer hield in de congreszaal een colloquium over “Het nieuwe 
personeelsbeheer aan de overheid” 
 
 
 VRIJDAG 24 OKTOBER 2003 
 
O. Maingain hield in de congreszaal een colloquium over de “Juridische achterstand”. 
 
 
 WOENSDAG 5 NOVEMBER 2003 
 
Ziekenzorg CM organiseerde een bijeenkomst van chronisch zieken met de commissie 
sociale zaken in de congreszaal. Achteraf bezochten ze het parlement. 
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DONDERDAG 13 NOVEMBER 2003 
 
Staatssecretaris I. Simonis hield de eerste vergadering van de Staten-generaal van de 
Familie in de congreszaal. 
 
 
 WOENSDAG 26 NOVEMBER 2003 
 
Naar aanleiding van Wereldaidsdag hield de organisatie Sensoa een rondetafel over het 
Belgisch aids-beleid in de Congreszaal.  
 
 
 WOENSDAG 26 NOVEMBER 2003 
 
De PS hield een studiedag over “Hervormingsgezind links in Europa” in de congreszaal. 
 
 
 VRIJDAG 28 NOVEMBER 2003 
 
De cdH-fractie van de kamer hield in de congreszaal een studiedag over “Hoe de toegang tot 
huisvesting verbeteren?” 
 
 
 VRIJDAG 5 DECEMBER 2003 
 
De Hoge Raad voor Vrijwilligers hield naar aanleiding van de “Internationale dag van de 
vrijwilliger” een colloquium in de congreszaal. Hier werden o.a. voorstellen voor statuten voor 
vrijwilligers voorgesteld. 
 
 
 MAANDAG 8 DECEMBER 2003 
 
De POD Wetenschapsbeleid en de Kamer organiseerden een studiemiddag over 
“elektronisch stemmen” in de congreszaal, naar aanleiding van een rapport dat gemaakt 
werd door de voornoemde administratie. 
 
 
 VRIJDAG 12 DECEMBER 2003 
 
Enkele volksvertegenwoordigers van de cdH-fractie hielden een colloquium over “de 
bemiddeling: een gemakkelijke, duurzame en economische oplossing van geschillen”. 
 
 
 MAANDAG 15 DECEMBER 2003 
 
De Ecolo-fractie hield een studiedag over het “alimentatiefonds” in de congreszaal. 
 
 
 DONDERDAG 15 JANUARI 2004 
 
De CdH-fractie hield een congres over “Zieke kinderen” in de congreszaal. 
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ZATERDAG 21 FEBRUARI 2004 
 
De Liberale vrouwen hielden hun algemene vergadering in de congreszaal. 
 
 
 MAANDAG 8 MAART 2004 
 
Het Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken hield een 
“Parlementair Internet Forum” over “De informatiemaatschappij : welke rol voor de wetgever? 
in de congreszaal. 
 
 
 DONDERDAG 25 MAART 2004 
 
O. Maingain hield een studievoormiddag in de congreszaal over “Welke toegang tot justitie?” 
 
 
 VRIJDAG 26 MAART 2004 
 
Het Vlaams Patiëntenplatform hield in de congreszaal een “Rondetafel verzekeringen” in 
aanwezigheid van parlementsleden. 
 
 
 MAANDAGEN 29 MAART, 19 EN 26 APRIL, 3, 17 EN 24 MEI 2004 
 
Volksvertegenwoordigers Karine Lalieux (PS) en Daan Schalck (sp.a-Spirit) organiseerden 
vragen en antwoorden over “Autonome overheidsbedrijven” in de congreszaal. De eerste 
drie zittingen werden gewijd aan vragen i.v.m. de post, belgacom en de spoorwegen. De drie 
daaropvolgende zittingen werden besteed aan het beantwoorden van de vragen door 
medewerkers van de betrokken bedrijven. 
 
 
 VRIJDAG 23 APRIL 2004 
 
De MR-fractie hield een colloquium over “jeugddelinquentie” in de congreszaal. 
 
 
 DINSDAG 27 APRIL 2004 
 
In de congreszaal was er een bijeenkomst van gewezen liberale parlementsleden, 
georganiseerd door de VLD-Kamerfractie. 
 
 
 DONDERDAG 6 MEI 2004 
 
Een Franstalige vereniging die zich bezighoud met administratief en overheidsbeheer, 
organiseerde een colloquium in de congreszaal over “het overheidsapparaat: een stand van 
zaken” 
 
 
 WOENSDAG 9 JUNI 2004 
 
Het kabinet van Minister van Middenstand en Landbouw, Mevrouw Laruelle organiseerde 
een colloquium over “Overdracht van Bedrijven” in de congreszaal. 
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 DONDERDAGEN 8 EN 15 JULI 2004 
 
De coalitie tegen de honger, meer bepaald Vredeseilanden organiseerde in de videozaal van de 
Kamer een Informatiemoment over en voorbereiding van de missies door hen georganiseerd. 
Op deze missies worden parlementairen en journalisten uitgenodigd. 
 
 
In de internationale zaal 
 
 DONDERDAG 16 OKTOBER 2003 
 
De “Coalitie tegen de Honger” organiseerde naar aanleiding van Wereldvoedseldag een 
actiemoment voor de parlementairen in de internationale zaal. 
 
 
 VRIJDAG 17 OKTOBER 2003 
 
In de Internationale zaal werd het boek van Luc Sanders, “Heeft de burger nog zin? Essays 
in burgerzin” voorgesteld. 
 
 
 VRIJDAG 6 FEBRUARI 2004 
 
Het debat: “Ligt het Europees democratisch tekort bij de nationale parlementen?” ging door 
in de Internationale zaal, naar aanleiding van de publicatie van het doctoraat van Hugo 
D’Hollander, adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, “De democratische 
legitimiteit van de Europese besluitvorming. Legitimiteit door parlementaire discursiviteit” 
 
 
 MAANDAG 10 MEI 2004 
 
In de Internationale zaal was er een voorstelling van het boek “Handboek voor de Koning”, 
uitgegeven door Lannoo. Auteurs: Prof. Senelle, E. Clement en Edgard Van de Velde. Met 
een toespraak van Leo Tindemans. 
 
 
 DINSDAG 25 MEI 2004 
 
Voorstelling van het boek “Avonturen van een Nederbelg” van Derk-Jan Eppink, uitgegeven 
door Lannoo, organisatie i.s.m. de Kamer in de Internationale zaal. Met een debat tussen de 
auteur, de Kamervoorzitter en Mark Eyskens. 
 
 
In de Europazaal 
 

 WOENSDAG 24 MAART 2004 
 
Voorstelling van het boek “Schijn of scharnier? Politieke trendbreuken in de jaren negentig”, 
uitgegeven door Academia press en de vakgroep politieke wetenschappen van de RU Gent 
in de Europazaal. 
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 7.6. TENTOONSTELLINGEN 
 
 

 
 VAN 1 TOT 25 OKTOBER 2003 
 
In het peristilium van het parlement werd een tentoonstelling over kinderarbeid, opgezet door 
de organisatie Global March, een verzameling van verschillende NGO’s actief op het vlak 
van kinder- en arbeidsrechten. 
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RESULTATEN VAN DE VERKIEZINGEN VAN 18 MEI 2003 
 
 

ZETELVERDELING  PER  KIESKRING1 
 
Nota :   In 1999 waren er 20 kieskringen voor de wetgevende verkiezingen van 2003 werd dit 

aantal tot 11 teruggebracht. 
  Daarom zijn de cijfers van 2003 en 1999 niet helemaal vergelijkbaar. 

 

 
ANTWERPEN 

        
              2003  1999 

            
        
te begeven zetels:       24      
         
ingeschreven kiezers:    1.253.541  1.215.944  
     
neergelegde stembiljetten:   1.158.568  1.106.385  
    
geldige stembiljetten:    1.117.213  1.055.965  
         
blanco of ongeldige stembiljetten:             39.653       50.420  
          
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

N-VA 49.028 - 4.38% - - 
Sp.a-spirit 243.879 135.285 21.80% 12.81% 6(+3) 
VLAAMS 
BLOK 

269.523 220.393 24.09% 20.87% 7(+1) 

CD&V 220.127 212.794 19.67% 20.15% 5(0) 
VLD 243.623 210.477 21.77% 19.93% 6(+1) 
AGALEV 50.366 136.087 4.50% 12.88% 0(-3) 
 

 
LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 

 
VLD Sp.a-spirit CD&V Vlaams Blok 
Somers B. Janssens P. Vervotte I. Dewinter F. 
Avontroodt Y. Van Weert E. Verherstraeten S. Annemans G. 
Marinower C. Peeters J. Lanjri N. Colen A.-M. 
Hermans M. Van Gool G. Ansoms J. Mortelmans J. 
Van Campenhout L. Van Brempt K. Verhaegen M. Tastenhoye G. 
Vanderpoorten M. Temsamani A.  Neel G. 
   Caslo N. 
    
Taelman M. Detiège M. Van den Bergh J. Sevenhans L. 
 
 
                     
1 Bron: Website Federale portaalsite “verkiezingen.fgov.be” 
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BRUSSEL - HALLE - VILVOORDE 

 
 
            2003  1999 

       
       
te begeven zetels:    22      
             
ingeschreven kiezers:    1.005.028  947.912   
  
neergelegde stembiljetten:   879.505   820.936   
       
geldige stembiljetten:    843.367   777.643   
         
blanco of ongeldige stembiljetten:   36.138   43.293  
        
 
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

N-VA 18.634 - 2.21% - 0(-) 
Sp.a-spirit 71.572 37.612 8.49% 4.83% 2(+1) 
MR 182.290 160.975 21.61% 20.70% 6(+1) 
ECOLO 52.295 109.874 6.20% 14.12% 2(-1) 
VLAAMS 
BLOK 

86.830 67.420 10.30% 8.66% 2(0) 

CD&V 73.776 74.884 8.75% 9.62% 2(-1) 
cdH 53.129 45.870 6.30% 5.89% 1(1) 
VLD 97.237 86.506 11.53% 11.12% 3(0) 
PS 129.434 77.553 15.35% 9.97% 4(+2) 
AGALEV 13.152 35.357 1.56% 4.54% 0(-1) 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
MR VLD PS ECOLO cdH Sp.a-Sirit CD&V Vlaams Blok 
Ducarme D. Neyts 

A.M. 
Onkelinx L. Deleuze 

O. 
Milquet 
J. 

Vandenbroucke 
F. 

Van Rompuy 
H. 

De Man F. 

Maingain O. Cortois 
W. 

Picqué Ch. Nagy M.  Anciaux B. Creyf S. Laeremans B. 

De 
Permentier 
C. 

De 
Block 
M. 

Lalieux K.      

Simonet J.  Boukourna 
M. 

     

De Donnéa 
F-X. 

       

Payfa M.        
        
Courtois A. Van 

Biesen 
L 

Mayeur Y. Genot Z. Doyen 
H. 

Bonte H. Pieters D. De Roover R. 
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HENEGOUWEN 

 
 
 2003               1999 

 
 
te begeven zetels:   19        
       
ingeschreven kiezers:   881.769  863.182     
 
neergelegde stembiljetten:  794.960  778.816     
 
geldige stembiljetten:   726.418  701.483     
     
blanco of ongeldige stembiljetten:  68.452   77.333     
     
 
 
 
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

MR 159.487 144.545 21.96% 20.60% 5(+1) 
ECOLO 46.400 115.362 6.39% 16.44% 1(-2) 
VLAAMS 
BLOK 

6.198 - 0.85% - 0(-) 

cdH 87.975 102.875 12.11% 14.66% 2(-1) 
PS 320.144 243.809 44.07% 34.75% 10(+2) 
FN 52.332 37.962 7.20% 5.41% 1(0) 
 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
PS MR cdH ECOLO FN 
Di Rupo E. Hasquin H. Viseur J.J. Nollet J.-M. Féret D. 
Arena M. Chastel O. Corbisier A-M.   
Demotte R. Marghem 

M.Ch. 
   

Moriau P Galant J.    
Burgeon C. Bertouille Ch.    
Henry J.P.     
Dieu C.     
Pecriaux S.     
Saudoyer A.     
Massin E.     
     
Van Grootenbrulle B. Ducarme D. Doyen-Fonck C. Gobert G. Cocriamont P. 
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LEUVEN 
             
 
 2003 1999 

     
te begeven zetels:   7       
          
ingeschreven kiezers:   357.523  349.017    
 
neergelegde stembiljetten:  332.873  320.934     
geldige stembiljetten:   317.911  302.789     
     
blanco of ongeldige stembiljetten:  14.962  18.145      
 
 
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

N-VA 14.364 - 4.52% - 0(-) 
Sp.a-spirit 78.353 49.739 24.65% 16.42% 2(+1) 
VLAAMS 
BLOK 

47.337 36.021 14.89% 11.89% 1(0) 

CD&V 62.834 56.753 19.76% 18.74% 2(+1) 
VLD 85.617 81.571 26.93% 26.93% 2(0) 
AGALEV 16.612 39.779 5.23% 13.13% 0(-1) 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
VLD Sp.a-spirit CD&V Vlaams Blok 
Daems R. El Khadraoui S. Devlies C. Goyvaerts H. 
Goris S. Jiroflée K. Claes D.  
    
Schevenels G. Bex S. Van Hoof E. Van Dijck W. 
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LIMBURG 
 
 
            2003 1999 

 
te begeven zetels:    12      
         
ingeschreven kiezers:    590.216  562.911     
neergelegde stembiljetten:   559.384  531.536    
geldige stembiljetten:    535.022  499.666    
       
blanco of ongeldige stembiljetten:   24.362  31.870 
 
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

N-VA 22.826 - 4.27% - 0(-) 
Sp.a-spirit 174.864 94.404 32.68% 18.89% 4 
VLAAMS 
BLOK 

83.756 63.374 15.65% 12.68% 2 

CD&V 116.367 118.263 21.75% 23.66% 3 
VLD 113.440 111.016 21.20% 22.21% 3 
AGALEV 12.761 49.985 2.39% 10.00% 0 
 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
VLD Sp.a-spirit CD&V Vlaams Blok 
Dewael P. Stevaert S. Vandeurzen J. Schoofs B. 
Vautmans H. Vanvelthoven P. Kelchtermans T. Beckers-Govaerts M. 
Pinxten K. Claes H. Van Der Auwera L.  
 Swennen  G.   
    
Lenssen G. Roppe A. Kindermans G. Caubergs-Keunen R. 
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LUIK 

 
 
             2003  1999 

 
te begeven zetels:    15      
         
ingeschreven kiezers:    723.859  697.497     
neergelegde stembiljetten:   648.187  625.850    
geldige stembiljetten:    607.249  577.282    
        
blanco of ongeldige stembiljetten:   40.938  48.568    
     
 
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

MR 186.582 140.196 30.73% 24.28% 6(+2) 
ECOLO 46.026 112.288 7.58% 19.45% 1(-2) 
cdH 91.469 92.673 15.06% 16.05% 2(-1) 
PS 216.293 167.828 35.62% 29.07% 6(+1) 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
PS MR cdH ECOLO 
Daerden M. Reynders D. Wathelet M. Gerkens M. 
Lambert M. Bacquelaine D. Smal L.  
Chabot J. Cahay-André P.   
Lizin A.-M. Monfils Ph.   
Happart J. Laruelle S.   
Frédéric A. Denis R.   
    
Mathot A. Jeholet P. Drèze B. Sikivie A. 
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LUXEMBURG 
 
 
            2003               1999 

 
te begeven zetels:    4      
         
ingeschreven kiezers:    188.307  176.102    
  
neergelegde stembiljetten:   173.636  162.771    
geldige stembiljetten:    158.401  145.042    
       
blanco of ongeldige stembiljetten:   15.235  17.729    
     
 
 
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

MR 48.121 40.857 30.38% 28.16% 2 
ECOLO 11.257 25.003 7.11% 17.23% 0 
cdH 43.860 41.301 27.69% 28.47% 1 
PS 41.585 28.989 26.25% 19.98% 1 
 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
PS MR cdH 
Perpete A. Collard Ph. Arens J. 
 Tilmans-Conard 

D. 
 

   
Larcier G. Duquesne R. Moinet B. 
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NAMEN 

 
 
            2003 1999 

te begeven zetels:    6      
         
ingeschreven kiezers:    336.570  322.729     
neergelegde stembiljetten:   306.112  294.129    
geldige stembiljetten:    282.473  267.700    
     
blanco of ongeldige stembiljetten:   23.639  26.429    
     
  
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

MR 79.599 67.958 28.18% 25.38% 2(0) 
ECOLO 24.297 51.748 8.60% 19.33% 0(-1) 
CDH 51.685 51.190 18.30% 19.12% 1(0) 
PS 94.634 73.770 33.50% 27.55% 3(+1) 
 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
PS MR cdH 
Eerdekens C. Barzin A. Fournaux R. 
Delizée J.-M. Bellot F.  
Deom V.   
   
Luperto J. Borsus W. Nihoul J.-C. 
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OOST-VLAANDEREN 

 
 
 
    2003     1999 

 
te begeven zetels:   20        
       
ingeschreven kiezers:   1.080.391  1.051.998   
   
neergelegde stembiljetten:  1.009.445  977.210     
 
geldige stembiljetten:   967.010   924.542    
    
blanco of ongeldige stembiljetten:       42.435        52.668   
        
 
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

N-VA 41.255 - 4.27% - 0 
Sp.a-spirit 213.413 131.609 22.07% 14.23% 5 
VLAAMS 
BLOK 

162.166 142.075 16.77% 15.36% 4 

CD&V 184.713 199.898 19.10% 21.62% 4 
VLD 296.999 237.500 30.71% 25.68% 7 
AGALEV 43.737 102.356 4.52% 11.07% 0 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
VLD Sp.a-Spirit CD&V Vlaams Blok 
Verhofstadt G. Van den 

Bossche F. 
Van Parys T. Van den Eynde F. 

De Croo H. Van 
Grembergen P. 

De Crem P. D’haeseleer G. 

Moerman F. Van der Maelen 
D. 

D’hondt G. Staveaux G. 

Anthuenis F. Schalck D. Tant P. Van den Broeck J. 
De Gucht K. De Meyer M.   
Dierickx H.    
De Padt G.    
    
Versnick G. Storms A. Couckuyt E. Depoortere O. 
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WAALS-BRABANT 
 
 
 
 2003 1999 

 
te begeven zetels:       5       
         
ingeschreven kiezers:   256.429   241.901    
  
neergelegde stembiljetten:  233.110   218.683     
 
geldige stembiljetten:   222.007   206.337    
      
blanco of ongeldige stembiljetten:    11.103     12.346    
  
 
 
  
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

MR 92.873 75.688 41.83% 36.68% 3(+1) 
ECOLO 20.843 43.006 9.39% 20.84% 0(-1) 
cdH 31.542 31.409 14.21% 15.22% 1(0) 
PS 53.902 39.704 24.28% 19.24% 1(0) 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
PS MR cdH 
Flahaut A. Michel Ch. Langendries R. 
 De Bue V.  
 Malmendier J-P.  
   
Dehu M. Van Overtveldt S. Wiaux B. 
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WEST-VLAANDEREN 

 
            
               2003 1999 

 
 

te begeven zetels:     16     
 
ingeschreven kiezers:    897.004  876.038    
    
neergelegde stembiljetten:   841.021  812.306    
      

  geldige stembiljetten:    793.416  756.489    
      
  blanco of ongeldige stembiljetten:  47.531  55.817     
    
     
 
Lijst Stemmen 

2003 
Stemmen 
1999 

% 2003 % 1999 Zetels 
2003 

N-VA 55.292 - 6.97% - 1  
Sp.a-spirit 197.669 144.724 24.91% 19.13% 4 
VLAAMS 
BLOK 

111.795 84.240 14.09% 11.13% 2 

CD&V 212.932 213.375 26.84% 28.20% 5 
VLD 172.307 161.903 21.72% 21.40% 4 
AGALEV 25.577 70.882 3.22% 9.36% 0 
 
 
 

LIJST VAN DE KAMERLEDEN EN HUN EERSTE OPVOLGER 
 
 
VLD Sp.a-Spirit CD&V Vlaams Blok N-VA 
Verwilghen M. Vande Lanotte 

J. 
De Clerck S. Vanhecke F. Bourgeois G. 

Lahaye-Battheu S. Landuyt R. Leterme Y. Bultinck K.  
Lano P. Douifi D. Pieters T.   
Tommelein B. De Coene Ph. Goutry L.   
  Deseyn R.   
     
Van Quickenborne V. Lambert G. Bogaert H. Van Temsche F. De Groote P. 
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NATIONALE RESULTATEN 
 
 
 

 
 2003 1999 

            
        
ingeschreven kiezers:   7.570.637  7.305.231   
         
neergelegde stembiljetten :  6.649.556  6.649.556 
 
geldige stembiljetten:   6.572.189  6.214.938 
         
blanco of ongeldige stembiljetten : 434.618   434.618 
 
 
 
 2003 1999 %2003 %1999 Aantal zetels 
N-VA 201.399 - 3.06% - 1(-) 
Sp.a-spirit 979.750 593.373 14.91% 9.54% 23(+9) 
MR 748.952 630.219 11.40% 10.14% 24(+6) 
ECOLO 201.118 457.281 3.06% 7.35% 4(-7) 
VLAAMS 
BLOK 

767.605 613.523 11.68 % 9,87 % 18 (+3) 

CD&V 870.749 875.967 13.25% 14.09% 21(-1) 
cdH 359.660 365.318 5.47% 5.87% 8(-2) 
VLD 1.009.223 888.973 15.36% 14.30% 25(+2) 
PS 855.992 631.653 13.02% 10.16% 25(+6) 
AGALEV 162.205 434.446 2.47% 6.99% 0(-9) 
FN 130.012 90.401 1.98% 1.45% 1(0) 
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LIJST  VAN  DE  VERKOZEN  LEDEN 

 
Anciaux Bert SP.A-Spirit Deseyn Roel CD&V 
Annemans Gerolf VB Detiège Maya SP.A-Spirit
Ansoms Jos CD&V Devlies Carl CD&V 
Anthuenis Filip VLD Dewael Patrick VLD 
Arena Marie PS D'haeseleer Guy VB 
Arens Joseph cdH D'hondt Greta CD&V 
Avontroodt Yolande VLD Dierickx Hilde VLD 
Bacquelaine Daniel MR Dieu Camille PS 
Barzin Anne MR Di Rupo Elio PS 
Bellot François MR Douifi Dalila SP.A-Spirit
Bogaert Hendrik CD&V Doyen-Fonck Catherine cdH 
Borginon Alfons VLD Ducarme Daniel MR 
Boukourna Mohammed PS Ducarme Denis MR 
Bourgeois Geert N-VA Eerdekens Claude PS 
Bultinck Koen VB El Khadraoui Saïd SP.A-Spirit
Burgeon Colette PS Féret Daniel FN 
Cahay-André Pierrette MR Flahaut André PS 
Caslo Nancy VB Fournaux Richard cdH 
Chabot Jacques PS Frédéric André PS 
Chastel Olivier MR Galant Jacqueline MR 
Claes Hilde SP.A-Spirit Genot Zoé ECOLO 
Claes Dirk CD&V Gerkens Muriel ECOLO 
Colen Alexandra VB Giet Thierry PS 
Collard Philippe MR Goris Stef VLD 
Cortois Willy VLD Goutry Luc CD&V 
Creyf Simonne CD&V Govaerts Marleen VB 
Daems Rik VLD Goyvaerts Hagen VB 
Daerden Michel PS Hasquin Hervé MR 
De Block Maggie VLD Henry Jean-Pol PS 
De Bue Valérie MR Janssens Patrick SP.A-Spirit
De Coene Philippe SP.A-Spirit Jiroflée Karine SP.A-Spirit
De Crem Pieter CD&V Kelchtermans Theo CD&V 
De Croo Herman VLD Laeremans Bart VB 
De Donnea François-Xavier MR Lahaye-Battheu Sabien VLD 
De Gucht Karel VLD Lalieux Karine PS 
Delizée Jean-Marc PS Lambert Marie-Claire PS 
De Man Filip VB Lambert Geert SP.A-Spirit
De Meyer Magda SP.A-Spirit Langendries Raymond cdH 
Demotte Rudy PS Lanjri Nahima CD&V 
Denis Robert MR Lano Pierre VLD 
Deom Valérie PS Laruelle Sabine MR 
De Padt Guido VLD Leterme Yves CD&V 
De Permentier Corinne MR Maingain Olivier MR 

 



Bijlage 1 
 

 
 

 
Malmendier Jean-Pierre MR Storms Annelies SP.A-Spirit 
Marghem Marie-Christine MR Swennen Guy SP.A-Spirit 
Marinower Claude VLD Taelman Martine VLD 
Massin Eric PS Tant Paul CD&V 
Mathot Alain PS Tastenhoye Guido VB 
Michel Charles MR Temsamani Anissa SP.A-Spirit 
Milquet Joëlle cdH Tilmans Dominique MR 
Moerman Fientje VLD Tommelein Bart VLD 
Monfils Philippe MR Van Campenhout Ludo VLD 
Moriau Patrick PS Van den Bossche Freya SP.A-Spirit 
Mortelmans Jan VB Van den Broeck Jaak VB 
Nagy Marie ECOLO Van den Eynde Francis VB 
Neel Staf VB Van der Auwera Liesbeth CD&V 
Neyts-Uyttebroeck Annemie VLD Van der Maelen Dirk SP.A-Spirit 
Nollet Jean-Marc ECOLO Vande Lanotte Johan SP.A-Spirit 
Onkelinx Laurette PS Vandenbroucke Frank SP.A-Spirit 
Payfa Martine MR Vandeurzen Jo CD&V 
Pécriaux Sophie PS Van Gool Greet SP.A-Spirit 
Peeters Jan SP.A-Spirit Van Parys Tony CD&V 
Perpete André PS Van Rompuy Herman CD&V 
Picqué Charles PS Van Steenberge Gerda VB 
Pieters Trees CD&V Van Themsche Frieda VB 
Pinxten Karel VLD Vanvelthoven Peter SP.A-Spirit 
Reynders Didier MR Van Weert Els SP.A-Spirit 
Roppe Annemie SP.A-Spirit Vautmans Hilde VLD 
Saudoyer Annick PS Verhaegen Mark CD&V 
Schalck Daan SP.A-Spirit Verherstraeten Servais CD&V 
Schoofs Bert VB Versnick Geert VLD 
Sevenhans Luc VB Vervotte Inge CD&V 
Simonet Jacques MR Verwilghen Marc VLD 
Smal Louis cdH Viseur Jean-Jacques cdH 
Somers Bart VLD Wathelet Melchior cdH 
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LIJST VAN DE VROUWELIJKE LEDEN 

 
 Avontroodt Yolande  VLD N 

Barzin Anne  MR F 
Burgeon Colette  PS F 
Cahay-André Pierrette  MR F 
Caslo Nancy  VB N 
Claes Hilde  SP.A-Spirit N 
Colen Alexandra  VB N 
Colinia Françoise  MR F  * 
Creyf Simonne  CD&V N 
De Block Maggie  VLD N 
De Bue Valérie  MR F 
De Clercq Alisson PS F  * 
De Meyer Magda  SP.A-Spirit N 
Deom Valérie  PS F 
De Permentier Corinne  MR F 
Detiège Maya SP.A-Spirit N 
D'hondt Greta  CD&V N 
Dierickx Hilde  VLD N 
Dieu Camille  PS F 
Douifi Dalila  SP.A-Spirit N 
Doyen-Fonck Catherine  cdH F 
Galant Jacqueline  MR F 
Genot Zoé  ECOLO F 
Gerkens Muriel  ECOLO F 
Govaerts Marleen  VB N 
Jiroflée Karin  SP.A-Spirit N 
Lahaye-Battheu Sabien  VLD N 
Lalieux Karine  PS F 
Lambert Marie-Claire  PS F 
Lanjri Nahima  CD&V N 
Laruelle Sabine  MR F
Marghem Marie-Christine  MR F 
Milquet Joëlle  cdH F 
Moerman Fientje  VLD N 
Nagy Marie  ECOLO F 
Neyts-Uyttebroeck Annemie  VLD N 
Onkelinx Laurette  PS F 
Payfa Martine  MR F 
Pécriaux Sophie  PS F 
Pieters Trees CD&V N 
Roppe Annemie  SP.A-Spirit N 
Saudoyer Annick PS F 
Storms Annelies  SP.A-Spirit N 
Taelman Martine  VLD N 
Temsamani Anissa SP.A-Spirit N 
Tilmans Dominique  MR F 
Turtelboom Annemie VLD N  *
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* Vervangt een lid van de Regering 
 

 

Van den Bossche Freya  SP.A-Spirit N 
Van der Auwera Liesbeth  CD&V N 
Van Gool Greet  SP.A-Spirit N 
Vanlombeek-Jacobs Danielle PS F 
Van Steenberge Gerda  VB N 
Van Weert Els SP.A-Spirit N 
Vautmans Hilde VLD N 
Vervotte Inge CD&V N



Bijlage 1 
 

 

BEREKENINGSWIJZE 
 
Het aantal volksvertegenwoordigers per fractie wordt achtereenvolgens gedeeld door 1, 2, 3, 4, 
5 enzovoort. 
De verkregen quotiënten worden gerangschikt in dalende volgorde. 
De zetels worden op basis van deze volgorde toegekend. 
 
 
De Meerderheid      De Oppositie 
 
VLD  25     CD&V   21 
PS  25     VLAAMS BLOK. 18 
MR  24     cdH     8 
SP.a-SPIRIT 23     ECOLO    4 
       NVA     1 
       FN     1 
  ----        ---- 
  97        53 
 
_____________________________________________________________________ 
 
QUORUMS 
 
Voor de parlementaire procedures zijn er verschillende quorums van toepassing die onder 
andere bepaald worden door het Reglement van de Kamer. 
 
(1/2 + 1) =   76    ¾  =  113 
2/3  = 100    1/3  =   50 
1/5   =   30    4/5  =  120 
 
_____________________________________________________________________ 
 
DE TAALGROEPEN 
 
Meerderheid      Meerderheid 
 
VLD   25    PS  25 
SP.a-SPIRIT  23    MR  24 
   ----      ---- 
   48      49 
 
 
Oppositie      Oppositie 
 
CD&V   21    cdH    8 
VLAAMS BLOK. 18    ECOLO   4 
NVA     1    FN    1 
   ----      ---- 
   40      13 
 
N =  88     F  = 62 
 (meerderheid : 45)    (meerderheid: 32) 
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ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 

(B. Z. 2003 – G.Z. 2003-2004) 
 
 
 
Anciaux Bert sp.a-spirit 
Annemans Gerolf Vlaams Blok 
Ansoms Jos CD&V 
Anthuenis Filip VLD 
Arena Marie PS 
Arens Jospeh cdH 
Avontroodt Yolande VLD 
Bacquelaine Daniel MR 
Baeke Anne-Marie sp.a-spirit 
Barzin Anne MR 
Belhouari Talbia PS 
Bellot François MR 
Bex Stijn sp.a-spirit 
Bogaert Hendrik CD&V 
Bonte Hans sp.a-spirit 
Borginon Alfons  VLD 
Boukourna Mohammed PS 
Bourgeois Geert N-VA 
Bultinck Koen Vlaams Blok 
Burgeon Colette PS 
Cahay-André Pierrette MR 
Casaer Dylan sp.a-spirit 
Caslo Nancy Vlaams Blok 
Cavdarli Cemal sp.a-spirit 
Chabot Jacques PS 
Chastel Olivier MR 
Chevalier Miguel VLD 
Claes Dirk CD&V 
Claes Hilde sp.a-spirit 
Cocriamont Patrick FN 
Colen Alexandra Vlaams Blok 
Colinia Françoise MR 
Collard Philippe MR 
Cortois Willy VLD 
Courtois Alain MR 
Creyf Simonne CD&V 
Crucke Jean-Luc MR 
Daems Hendrik VLD 
Daerden Michel PS 
De Block Maggie VLD 
De Bue Valérie MR 
De Clercq Alisson PS 
De Coene Philippe sp.a-spirit 
De Crem Pieter CD&V 
De Croo Herman VLD 
de Donnea François-Xavier MR 
De Groote Patrick N-VA 
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De Gucht Karel VLD 
Dehu Maurice PS 
Delizée Jean-Marc PS 
De Man Filip Vlaams Blok 
De Meyer Magda sp.a-spirit 
Demotte Rudy PS 
Denis Robert MR 
Déom Valérie PS 
De Padt Guido VLD 
De Permentier Corinne MR 
Depoortere Ortwin Vlaams Blok 
Deseyn Roel CD&V 
Detiège Maya sp.a-spirit 
Devlies Carl CD&V 
Dewael Patrick VLD 
D’haeseleer Guy Vlaams Blok 
D’hondt Greta  CD&V 
Dierickx Hilde VLD 
Dieu Camille PS 
Di Rupo Elio PS 
Douifi Dalila sp.a-spirit 
Doyen-Fonck Catherine cdH 
Drèze Benoît cdH 
Ducarme Daniel MR 
Ducarme Denis MR 
Eerdekens Claude PS 
El Khadraoui Saïd sp.a-spirit 
Féret Daniel FN 
Flahaut André PS 
Fournaux Richard cdH 
Frédéric André PS 
Galant Jacqueline MR 
Geerts David sp.a-spirit 
Genot Zoé ECOLO 
Gerkens Muriel ECOLO 
Ghenne Véronique PS 
Giet Thierry PS 
Gobert Gérard ECOLO 
Goris Stef VLD 
Goutry Luc CD&V 
Govaerts Marleen Vlaams Blok 
Goyvaerts Hagen Vlaams Blok 
Gustin Luc MR 
Hasquin Hervé MR 
Henry Jean-Pol PS 
Hondermarcq Robert MR 
Hove Guy VLD 
Janssens Patrick sp.a-spirit 
Jeholet Pierre-Yves MR 
Jiroflée Karin sp.a-spirit 
Kelchtermans Theo CD&V 
Laeremans Bart Vlaams Blok 
Lahaye-Battheu Sabien VLD 
Lalieux Karine PS 
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Lambert Geert sp.a-spirit 
Lambert Marie-Claire PS 
Langendries Raymond cdH 
Lanjri Nahima CD&V 
Lano Pierre VLD 
Laruelle Sabine MR 
Lansens Patrick sp.a-spirit 
Lejeune Josée MR 
Lenssen Georges VLD 
Leterme Yves CD&V 
Libert Eric MR 
Maene Jean-Claude PS 
Maingain Olivier MR 
Malmendier Jean-Pierre MR 
Marghem Marie-Christine MR 
Marinower Claude VLD 
Massin Eric PS 
Mathot Alain PS 
Mayeur Yvan PS 
Meeus Ingrid VLD 
Michel Charles  MR 
Milquet Joëlle cdH 
Moerman Fientje  VLD 
Monfils Philippe  MR 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan Vlaams Blok 
Muls Walter sp.a-spirit 
Muylle Nathalie CD&V 
Nagy Marie ECOLO 
Neel Staf Vlaams Blok 
Neyts-Uyttebroeck Annemie VLD 
Nollet Jean-Marc ECOLO 
Onkelinx Laurette  PS 
Payfa Martine MR 
Pécriaux Sophie PS 
Peeters Jan sp.a-spirit 
Perpète André PS 
Picqué Charles PS 
Pieters Trees CD&V 
Pinxten Karel VLD 
Reynders Didier MR 
Roppe Annemie sp.a-spirit 
Saudoyer Annick PS 
Schalck Daan sp.a-spirit 
Schoofs Bert Vlaams Blok 
Sevenhans Luc Vlaams Blok 
Simonet Jacques MR 
Smal Louis cdH 
Somers Bart VLD 
Storms Annelies sp.a-spirit 
Swennen Guy sp.a-spirit 
Taelman Martine VLD 
Tant Paul CD&V 
Tastenhoye Guido Vlaams Blok 
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Temsamani Anissa sp.a-spirit 
Tilmans Dominique MR 
Tommelein Bart VLD 
Tromont Alex MR 
T’Sijen Koen sp.a-spirit 
Turtelboom Annemie VLD 
Van Biesen Luk VLD 
Van Campenhout Ludo VLD 
Vande Lanotte Johan sp.a-spirit 
Van den Bergh Jef CD&V 
Van Den Bossche Freya sp.a-spirit 
Van den Broeck Jaak Vlaams Blok 
Vandenbroucke Frank sp.a-spirit 
Van den Eynde Francis Vlaams Blok 
Van der Auwera Liesbeth CD&V 
Van der Maelen Dirk sp.a-spirit 
Vandeurzen Jo CD&V 
Van Gool Greet sp.a-spirit 
Van Grootenbrulle Bruno PS 
Vanlombeek-Jacobs Danielle PS 
Van Overtveldt Serge MR 
Van Parys Tony CD&V 
Van Quickenborne Vincent VLD 
Van Rompuy Herman CD&V 
Van Steenberghe Gerda Vlaams Blok 
Van Themsche Frieda Vlaams Blok 
Vanvelthoven Peter sp.a-spirit 
Van Weert Els sp.a-spirit 
Vautmans Hilde VLD 
Verhaegen Mark CD&V 
Verhaert Inga sp.a-spirit 
Verherstraeten Servais CD&V 
Versnick Geert VLD 
Vervotte Inge CD&V 
Verwilghen Marc VLD 
Viseur Jean-Jacques cdH 
Wathelet Melchior cdH 
Wiaux Brigitte cdH 
Yzerbyt Damien cdH  
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SAMENSTELLING VAN DE BUREAU’S VAN DE VASTE COMMISSIES, DE 
BIJZONDERE COMMISSIES, DE ADVIESCOMITES, DE WERKGROEPEN EN HUN 

SUBCOMMISSIES 
 
 
 

BUITENGEWONE ZITTING 2003 EN 
GEWONE ZITTING 2003-2004 

 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter  : Hans Bonte 
1e ondervoorzitter : Jean-Marc Delizée 
2e ondervoorzitter : Maggie De Block 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
Voorzitter  : Philippe Monfils 
1e ondervoorzitter : Hilde Vautmans 
2e ondervoorzitter : Jean-Pol Henry 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
 
Voorzitter  :  Annemie Roppe 
1e ondervoorzitter  :  Anne Barzin 
2e ondervoorzitter  :  Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw 
 
Voorzitter  : Paul Tant 
1e ondervoorzitter : Pierre-Yves Jeholet 
2e ondervoorzitter : Dalila Douifi 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting  
 
Voorzitter  : François-Xavier de Donnea 
1e ondervoorzitter : Stef Goris 
2e ondervoorzitter : Carl Devlies 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting “Rekenhof” 
 
Voorzitter  : Stef Goris 
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Voorzitter  : Francis Van den Eynde 
1e ondervoorzitter : Karine Lalieux 
2e ondervoorzitter : Hilde Vautmans 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de algemene Zaken en het openbaar Ambt 
 
Voorzitter  : André Frédéric 
1e ondervoorzitter : Paul Tant 
2e ondervoorzitter : Corinne De Permentier  
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter  : Alfons Borginon 
1e ondervoorzitter : André Perpète 
2e ondervoorzitter : Tony Van Parys 
 
 
Subcommissie “Familierechten” 
 
Voorzitter : Guy Swennen 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter  : Annemie Neyts-Uyttebroek (tot 20.07.2004) 
1e ondervoorzitter : Patrick Moriau 
2e ondervoorzitter : Dirk Van der Maelen 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen 
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
1e ondervoorzitter : Thierry Giet 
2e ondervoorzitter : Servais Verherstraeten 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
Voorzitter  : Yvan Mayeur 
1e ondervoorzitter : Luc Goutry 
2e ondervoorzitter : Dominique Tilmans 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
 
 



Bijlage 3 
 

Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van 
toezicht op de politiediensten 
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
1e ondervoorzitter : N 
2e ondervoorzitter : Tony Van Parys 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit   
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen 
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
Ondervoorzitter : Philippe De Coene 
 
 
Commissie voor Naturalisaties   
 
Voorzitter  : Guy Hove 
1e ondervoorzitter : Pierrette Cahay-André 
2e ondervoorzitter : Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Voorzitter  : Jean-Pierre Malmendier 
1e ondervoorzitter : Luc Goutry 
2e ondervoorzitter : Alisson De Clercq 
 
 
Commissie voor Vervolgingen   
 
Voorzitter  : Tony Van Parys 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
Parlementaire Werkzaamheden  
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
1e ondervoorzitter : André Frédéric 
2e ondervoorzitter : Paul Tant 
 
 
Commissie Legeraankopen  
 
Voorzitter  : Robert Denis 
1e ondervoorzitter : Stef Goris 
2e ondervoorzitter : Jean-Pol Henry 
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Adviescomité voor de Maatschappelijke emancipatie  
 
Voorzitter  : Colette Burgeon 
1e ondervoorzitter : Liesbeth Van der Auwera 
2e ondervoorzitter : Pierrette Cahay-André 
 
 
Adviescomité voor Europese aangelegenheden 
 
Voorzitter  : Herman De Croo 
 
 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken   
 
Voorzitter  : Simonne Creyf 
 
 
Werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie ‘Sekten’ 
 
Voorzitter : André Frédéric 
1ste Ondervoorzitter  : Tony Van Parys 
 
 
Werkgroep belast met het onderzoek van Titel II van de Grondwet 
 
Voorzitter  : François-Xavier de Donnea 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE BIJZONDERE ZITTING 2003 
 
 
 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet 
Art. 180 

Rekeningen van de 
instellingen van openbaar 
nut voor het jaar 1998 (156e 
boek van opmerkingen, 
deel IV) samen met de 
rekeningen van vorige jaren 
die nog niet werden 
gepubliceerd 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, § 5 

Jaarverslag 2002 van de 
Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volks-
gezondheid 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 6 

Strategienota's voor elk 
partnerland 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 7 

Sectorale strategienota's 05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
25.05.1999 
Art. 8 

Thematische 
strategienota's 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 26 

Jaarverslag 2002 van de 
Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2002 
van het Vast Comité van 
toezicht op de 
inlichtingendiensten 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

parlementaire 
       begeleiding 
       Comité P & I 

    
Wet 
05.09.2001 
Art. 41 

Jaarverslag 2002 van het 
Zilverfonds 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
14.07.1991 
Art. 101 

Jaarverslag 2002 over de 
werking van de 
waarschuwingsprocedure 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
07.12.1998 
Art. 4 

Nationaal veiligheidsplan 
2003-2004 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlands
e Zaken 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
07.12.1998 
Art. 7, tweede lid 

Advies van de Federale 
Politieraad over het 
ontwerp van Nationaal 
Veiligheidsplan 2003-2004 

05.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlands
e Zaken 

− Commissie 
Justitie 

    
Gecoördineerde wetten 
K.B. 17.07.1991 
Art. 81 

Algemene stand van de 
Schatkist per 31 december 
2002 

05.06.2003 − Ronddeling 
(Stuk nr. 
22/1) 

    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2002 "Op stap 
naar de diversiteit" van het 
Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor 
racismebestrijding 

26.06.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Wet 
21.03.1991 

Jaarverslag 2002 van de 
Ombudsdienst voor 

26.06.2003 − Indiening 
ter griffie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 46 Telecommunicatie − Bibliotheek 
    
Wet 
06.08.1990 
Art. 52, 9° 

Jaarverslag 2002 van de 
Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de 
landsbonden van 
ziekenfondsen 

15.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Wet 
31.08.1939 
Art. 22 

Jaarverslag 2002 van de 
Nationale Delcrederedienst 

15.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2002 van de 
Ombudsdienst bij de NMBS 

15.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 14 

Verslag 2002 betreffende 
de in-, uit- en doorvoer van 
wapens, munitie en 
speciaal voor militair 
gebruik dienstig materieel 
en daaraan verbonden 
technologie 

16.07.2003 − Ter 
beschikking 
van de 
Leden 
gesteld 

− Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (bijvoegsel) van 
het 158e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

16.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Grondwet 
Art. 180 

Delen IIIA en IIIB van het 
152e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

16.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
02.08.1955 
Art. 8 

Beheersrekening van de 
Amortisatiekas betreffende 
het jaar 2002 

16.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
K.B. nr. 150 
18.03.1935 
Art. 36 

Verslag over de 
verrichtingen van de 
Deposito- en 
Consignatiekas gedurende 
het dienstjaar 2002 

16.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-7, § 3 

Jaarlijks verslag 2001 van 
de Hoge Raad voor de 
Justitie over de werking van 
de rechterlijke orde 

16.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
21.03.1991 
Art. 162nonies, § 6 

Verslag over de toepassing 
van de titels 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 2002 

16.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Wet 
22.03.2002 
Art. 5 

Jaarverslag 2002 van het 
NMBS, jaarrekeningen en 
verslag van het college van 
commissarissen van de 
naamloze vennootschap 
van publiek recht NMBS 
voor het dienstjaar 2002 

16.07.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 151e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA van het 159e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
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" 
tijdens het boekjaar 2002 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2002 van de 
ombudsdienst bij De Post 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Infrastructuur 
    
Wet 
09.07.1975 
Art. 30 

Jaarverslag 2001-2002 van 
de Controledienst voor de 
Verzekeringen 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
02.06.1998 
Art. 11 

Tweejaarlijks verslag 
(jaargang 2001-2002) van 
het Informatie- en 
Adviescentrum inzake 
schadelijke sektarische 
organisaties 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Samenwerkingsakkoord 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag van het 
Raadgevend Comité voor 
Bio-ethiek voor het werkjaar 
2002-2003 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volks-
gezondheid 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
27.05.1999 
Art. 2 

Activiteitsverslag van het 
Landbouwfonds voor het 
dienstjaar 2002 

14.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2003-2004 
 
 
 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Wet 
02.08.1955 
Art. 7 

Verslag betreffende de 
amortisatieverrichtingen 
van de Amortisatiekas voor 
het jaar 2002 

16.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
02.08.1955 
Art. 7 

Verslag betreffende de 
amortisatieverrichtingen 
van de Amortisatiekas voor 
het jaar 2001 

23.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 4 

Jaarverslag 2002-2003 van 
het Hof van Cassatie 

23.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk voor het 
jaar 2002 

23.10.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-14, § 3 en 
Art. 259bis-18 

Verslag van de Hoge Raad 
voor de Justitie over het 
algemeen toezicht op en 
bevordering van het 
gebruik van de middelen 
van interne controle binnen 
de rechterlijke orde voor 
het jaar 2001 

06.11.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2002-2003 van het 
Belgisch-Kongolees Fonds 
voor delging en beheer 

20.11.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks 
activiteitenverslag van het 
Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie sedert 
de hervorming van het 

20.11.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

statuut van het Instituut op 
23 april 2003 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel I van het 160e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

04.12.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30,§ 3, 1ste & 5de lid 

Beleidsverslag 2002 van 
de Belgische Technische 
Coöperatie, verslag van 
het College van 
commissarissen over het 
boekjaar afgesloten op 31 
decembrer 2002 en de 
notulen van de jaarlijkse 
algemene vergadering, 
gehouden op 26 mei 2003 

10.12.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
04.02.2000 
Art. 13, § 2 

Verslag van het Federaal 
Agentschap voor de 
Veiligheid van de 
Voedselketen voor de 
periode januari – juni 2003. 

16.12.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Volks-

gezondheid 
    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2001-2002 
"Pleidooi voor een 
integrale benadering, 
analyse wetgeving en 
rechtspraak" van het 
Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor 
racismebestrijding 

16.12.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Wet 
30.07.1938 
Art. 32 

Verslag 2002 betreffende 
het gebruik der talen bij het 
leger 

17.12.2003 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
17.02.1997 
Art. 11 

Verslag van de Nationale 
Arbeidsraad voor de 
periode 1998-2002 

08.01.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Sociale 

Zaken 
    
Wet 
11.01.1991 
Enig artikel, 11° 

Jaarverslag 2002 en de 
jaarrekeningen per 31 
december 2002 van de 
Nationale Instelling voor 
Radioactief Afval en 
Verrijkte Splijtstoffen 

15.01.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 



Bijlage 4 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

(NIRAS) 
    
Wet 
15.12.1980 
Art. 57/28 

Verslag voor de 
werkingsjaren 2001 en 
2002 van het 
Commissariaat-generaal 
voor de vluchtelingen en 
de staatlozen 

29.01.2004 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA van het 160e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

05.02.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2002 
van het Comité van 
toezicht op de 
inlichtingendiensten 

05.02.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

parlementaire 
       begeleiding 
       Comité P & I 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Charleroi voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 26 
januari 2004 

12.02.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 januari 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Dendermonde 

12.02.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
30 januari 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Mechelen 

19.02.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 

f

19.02.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

13 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Oudenaarde 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 152e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
19 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Brugge 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
13 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Dendermonde 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
13 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbank te Hoei 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
25 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Turnhout 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Verviers en Eupen 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Kortrijk-Ieper-Veurne voor 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

het jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
februari 2004 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Hasselt voor het jaar 2003 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
februari 2004 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Nijvel voor 
het jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 20 
februari 2004 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Tongeren voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
februari 2004 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wetboek strafvordering 
Art. 47tredecies, tweede 
lid 

Verslag over de specifieke 
toezichtopdracht van de 
werking van de "dienst 
voor de bestrijding van de 
corruptie", de "Centrale 
dienst voor de bestrijding 
van de corruptie" 
genoemd, voor de periode 
van 21 mei 2002 tot 31 
augustus 2003. 

04.03.2044 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 4, § 1, tweede lid 

Voorontwerp van het 
federaal plan inzake 
duurzame ontwikkeling 
2004-2008 

04.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
− Commisie Volks-

gezondheid 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 

11.03.2004 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 4 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

algemene vergadering van 
23 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Kortrijk-Ieper-Veurne 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
1 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te Luik 

11.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Samenwerkingssakkoord 
Art. 4, § 1 

Verslag 2003 "In dialoog" 
van het Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting 

11.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Volks-

gezondheid 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
5 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te Gent 

18.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Antwerpen voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 18 
februari 2004 

18.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
15 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Kortrijk 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
12 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Oudenaarde 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
11 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Tongeren 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
12 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Doornik 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Brugge voor het jaar 2003 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Mechelen voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 19 
maart 2004 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Nijvel 
voor het jaar 2003 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 26 
februari 2004 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Oudenaarde voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2004 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Doornik voor het jaar 2003 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 15 
maart 2004 

25.03.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet Jaarverslag 2003 van het 01.04.2004 − Indiening 



Bijlage 4 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

22.03.1995 
Art. 15 

College van de federale 
ombudsmannen 

ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie Verzoek-

schriften 
    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2003 van de 
Ombudsdienst Pensioenen 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Sociale 

Zaken 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
16 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Brugge 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
15 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Brussel 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
25 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Mechelen 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
26 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Tongeren 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
9 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Doornik 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Luik 
voor het jaar 2003 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 9 
maart 2004 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Verviers en Eupen voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 25 
maart 2004 

01.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 4 

Jaarverslag 2003 - II van 
het Hof van Cassatie 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 19 

Verslag 2003 van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling en de 
rapporten 2003 van de 
leden van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
− Commissie Volks-

gezondheid 

    
Wet 
07.05.1999 
Art. 16 

Jaarverslag 2003 van de 
Kansspelcommissie 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2003 van de 
ombudsdienst bij De Post 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Wet Jaarverslag 2003 van de 22.04.2004 − Indiening 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

21.03.1991 
Art. 46 

ombudsdienst bij de NMBS ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
8 januari 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Antwerpen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
25 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
25 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Charleroi 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
30 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
18 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Charleroi 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 
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DE 

LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

te Dinant 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
25 februari 2004 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Namen en Dinant 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 van de rechtbank 
van eerste aanleg te 
Eupen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
15 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Marche-en-Famenne 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
25 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Gent 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Hasselt 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
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VERWIJZING 

25 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Hasselt 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
19 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Luik 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
30 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 van het hof van 
beroep te Bergen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
19 maart 2004 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbanken in 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Bergen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
20 februari 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te 
Bergen 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    



Bijlage 4 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 

LAATSTE 
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Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
5 april 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Neufchâteau 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
30 maart 2004 van de 
arbeidsrechtbank te Nijvel 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
8 april 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te 
Namen en Dinant voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
februari 2004 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Dinant voor 
het jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 1 
maart 2004 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Eupen voor 
het jaar 2003  

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Marche-en-
Famenne voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 30 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 
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maart 2004 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Gent 
voor het jaar 2003 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
maart 2004 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Hoei 
voor het jaar 2003 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 31 
maart 2004 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Luik voor 
het jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 25 
maart 2004 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Bergen voor het jaar 2003 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 26 
maart 2004 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Turnhout voor het jaar 
2003 

22.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
27.05.1999 
Art. 2 

Activiteitsverslag van het 
Landbouwfonds voor het 
dienstjaar 2003 

29.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
14.07.1991 
Art. 101 

Jaarverslag 2003 over de 
werking van de 
waarschuwingsprocedure 

29.04.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Gerechtelijk Wetboek Werkingsverslag voor het 29.04.2004 − Indiening 
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Art. 340, § 3, laatste lid jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel 

ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Rekeningen van de 
instellingen van openbaar 
nut voor het jaar 1999 
(157e boek van 
opmerkingen, deel IV van 
het Rekenhof) samen met 
de rekeningen van vorige 
jaren die nog niet werden 
gepubliceerd 

06.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 19, § 5 

Jaarverslag 2002 van de 
Raad voor de Mededinging 

06.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
29.04.1999 
Art. 23, § 3 

Verslagen van de 
Commissie voor de 
Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas 
voor het jaar 2003 

06.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 april 2004 van het hof 
van beroep te Brussel 

06.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
26 maart 2004 van het 
arbeidshof te Luik 

06.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
12 februari 2004 van de 
rechtbank van koophandel 
te Bergen 

06.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 
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Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Dendermonde voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 2 
maart 2004 

06.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 26 

Jaarverslag 2003 van de 
Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
06.08.1990 
Art. 52, 9° 

Jaarverslag 2003 van de 
Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de 
landsbonden van 
ziekenfondsen 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
30 april 2004 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbank in het 
rechtsgebied van het hof 
van beroep te Brussel (N) 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
28 april 2004 van het hof 
van beroep te Gent 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 april 2004 van het 
arbeidshof te Gent 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 april 2004 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbanken 
van het rechtsgebied van 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 
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het hof van beroep te Gent 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 april 2004 van het 
arbeidshof te Bergen 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Antwerpen voor 
het jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 26 
april 2004 

13.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2003 van de 
Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie 

19.05.2003 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 april 2004 van het hof 
van beroep te Antwerpen 

19.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Luik voor het jaar 
2003 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 11 
mei 2004 

19.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Leuven 
voor het jaar 2003 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 31 
maart 2004 

27.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Gent voor het 

27.05.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
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jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 12 
mei 2004 

− Commissie Justitie 

    
Wet 
05.09.2001 
Art. 41 

Jaarverslag 2003 van het 
Zilverfonds 

03.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
27 mei 2004 van het 
arbeidshof te Antwerpen 

03.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Antwerpen 
voor het jaar 2003 alsmede 
het proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
mei 2004 

03.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Gent voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 6 
mei 2004 

03.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Brussel voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 3 
juni 2004 

09.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 143bis, § 7 

Jaarverslag 2002-2003 van 
het federaal parket 
alsmede een uittreksel uit 
het jaarverslag 2002-2003 
van het college van 
procureurs-generaal 

09.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Wet Jaarverslag 2003 "Naar 17.06.2004 − Indiening 
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15.02.1993 
Art. 6 

een uitbreiding" van het 
Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor 
racismebestrijding" 

ter griffie 
− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Wet 
04.09.2002 
Art. 2 

Eerste jaarlijks federaal 
verslag over de toepassing 
van het Vedrag inzake de 
rechten van het kind 

24.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Luik voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 15 
juni 2004 

24.06.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, § 5 

Jaarverslag 2003 (N) van 
de Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling 

01.07.2004 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezond-heid 
    
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 voor het dienstjaar 
2003 

01.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 juni 2004 van het hof 
van beroep te Brussel 

01.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 van de rechtbank 
van eerste aanleg te 
Dinant 

01.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2003 alsmede het 

08.07.2004 − Indiening 
ter griffie 
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proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 juni 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Aarlen 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Brussel voor 
het jaar 2003 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 28 
juni 2004 

08.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie Justitie 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-12 & 
259bis-18 

Doorlichting van het hof 
van beroep te Brussel 
opgesteld door de Hoge 
Raad voor de Justitie 

08.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, 
geconsolideerde 
jaarrekening en verslag 
van het college van 
commissarissen voor het 
boekjaar 2003 voor de 
autonome 
overheidsbedrijven NMBS, 
Belgacom, De Post en 
BIAC 

08.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Wet 
19.04.2002 
Art. 34, § 3 

Jaarrekening, jaarverslag 
en verslag van het college 
van commissarissen voor 
het boekjaar 2003 voor de 
Nationale Loterij 

08.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste lid 

Proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 juni 2004 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Namen 

08.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Delen IIIA en IIIB van het 
153e boek van 
opmerkingen van het 
Rekenhof 

15.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIA (bijvoegsel) van 
het 159e boek van 
opmerkingen van het 

15.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
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Rekenhof − Commissie Financiën 
    
Wet 
24.12.2002 
Art. 25 

Jaarverslag 2003 over de 
toepassing van artikel 20 
van de wet tot wijziging van 
de vennootschapsregeling 
inzake 
inkomstenbelastingen en 
tot instelling van een 
systeem van voorafgaande 
beslissingen in fiscale 
zaken 

15.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Wet 
15.04.1994 
Art. 26 

Jaarverslag 2002 van het 
Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle  

15.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse Zaken 
    
Wet 
31.08.1939 
Art. 22 

Jaarverslag 2003 van de 
Nationale Delcrederedienst 

15.07.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, 
geconsolideerde 
jaarrekening en verslag 
van het college van 
commissarissen voor het 
boekjaar 2003 voor het 
autonoom overheidsbedrijf 
Belgocontrol 

15.09.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Infrastructuur 

    
Samenwerkingsakkoord 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag 2003-
2004 van het Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek 

15.09.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezond-heid 
− Commissie 

Justitie 
    
K.B. nr. 150 
18.03.1935 
Art. 36 

Verslag over de 
verrichtingen van de 
Deposito- en 
Consignatiekas gedurende 
het dienstjaar 2003 

15.09.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Financiën 

    
Wet 
13.08.1990 
Art. 1 

Verslag (1 januari 2002 – 
31 december 2003) van de 
Nationale 
Evaluatiecommissie 

15.09.2004 − Ronddeling (Stuk nr. 
1324/1) 
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vrijwillige 
zwangerschapsafbreking 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 11 

Activiteitenverslag 2003 
van het Comité van 
toezicht op de 
politiediensten 

15.09.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

parlementairebegeleid
ing Comité P en I 

    
Gerechtelijk Wetboek 
Art. 259bis-7 

Jaarverslag 2003 van de 
Hoge Raad voor de Justitie 

15.09.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Justitie 

    
Wet 
04.02.2000 
Art. 13, § 2 

Verslag van het Federaal 
Agentschap voor de 
Veiligheid van de 
Voedselketen voor het 
tweede halfjaar 2003 

13.10.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Volks-

gezondheid 
    
Wet 
18.07.1991 
Art. 35 

Activiteitenverslag 2003 
van het Vast Comité van 
toezicht op de 
inlichtingendiensten 

13.10.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

parlementairebegeleid
ing Comité P en I 

    
Wet 
28.05.2002 
Art. 9 

Verslag (22 september 
2002 – 31 december 2003) 
van de Federale Controle- 
en Evaluatiecommissie 
Euthanasie 

13.10.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie Volks-

gezondheid 
− Ronddeling (Stuk nr. 

1374/1) 
    
Wet 
10.04.1990 
Art. 14 

Activiteitenverslag 1999-
2000 over de 
bewakingsondernemingen, 
de 
beveiligingsondernemingen 
en de interne 
bewakingsdiensten 

13.10.2004 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse Zaken 
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MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER   -   BESTELBON 
 

 
TITEL EURO AANTAL TOT. PRIJS 

Wetgeving 
De Belgische Grondwet 

   N     F     D     E 
De Belgische Grondwet -  editie “hardcover” 
Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek gewijzigd door de wet 
van 30 juni 1996 

 
2,50 

 
5,00 

 
1,20 

 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

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 

 
2,50 
2,50 
2,50 

 
2,50 
2,50 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

Parlementaire informatie 
 Biografisch handboek  
 Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers  - politieke 

 samenstelling -taalgroepen -commissies samenstelling  -
 statistieken van de parlementaire werkzaamheden 

 Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003 
 Jaarverslag 2002-2003 
 Reglement van de Kamer 
 De geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 Het faillissement van Sabena (rapport + bijlagen) 

 
5,00 
2,50 

 
 

2,50 
2,50 
2,50 

15,00 
5,00 

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

Parlementaire stukken 
 De Federale regeringsverklaring - doc. nr. 51K0020/001 

 
5,33 

 
------ 

 
------- 

Parlementaire info-steekkaarten 
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale 
Parlement:    N     F     D     E 

 
1,20 

 
------ 

 
------- 

Videofilm of DVD : "Het Federaal Parlement van België" 
 N  F  D  E           video     DVD 

(video N en F uitgeput) 

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. 
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” ingekaderd 
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” niet ingekaderd 
Iconografie van het Parlementsgebouw 
“Het Paleis der Natie” – (W. Van Den Steene) 
De Volksvertegenwoordigers 1894-1969 (facsimile)  
“De democratische legitimiteit van de Europese besluitvorming” 
 (H. D’Hollander) 

5 
 

70,00 
10,00 

2,50 
30.00 

2,50 
2,50 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 

Varia 
Folder "Het Federale Parlement van België" 

   N     F     D     E 
Pin met logo van de Kamer 
Horloge “Westminster” (kristal) 
Horloge “Piramide” (kristal) 
Onderleggers (per 6) (kristal) 

 
gratis 

 
1,20 

111,00 
116,00 

77,00 

 
------ 

 
------ 
------ 
------ 
------ 

 
------- 

 
------- 
------- 
------- 
------- 

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 (IBAN BE94 0000 0192 2014  BIC BPOTBEB1) 
 
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd. 



 
PUBLICATIES VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT 

 
 
 
 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 

 
80,00 euro (2) 

 
1,80 euro (3) 

 
225,00 euro (2) 

 
5,00 euro (3) 

Bulletin van vragen en 
antwoorden (tweetalig) 
Vragen gesteld door de 
parlementsleden en 
antwoorden van de regering 

 
50,00 euro (2) 

 
1,30 euro (3) 

 
150,00 euro (2) 

 
4,00 euro (3) 

Beknopt verslag Kamer 
Samenvatting van de 
debatten (tweetalig) 

13,00 euro 0,50 euro 39,00 euro 1,50 euro 

Parlementaire 
mededelingen 
Wekelijks bulletin 

13,00 euro / 39,00 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 
(IBAN BE41 0001 6584 2810   BIC  BPOTBEB1) 
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 2,50 EUR : 0,75 
EUR 
 
 

BELGIË 
 

0,06200 euro 
per gedrukte 

bladzijde 
 

BUITENLAND 
 

0,06200 euro 
 per gedrukte 

bladzijde 
+ 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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