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VOORWOORD 
 

 
 
 
 
Dit jaarverslag bestrijkt de gewone zitting 2005-2006, waarvan de sluitingsdatum (9 oktober 
2006) nagenoeg samenviel met de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 8 
oktober jongstleden. 
 
Het is bijzonder leerrijk om de balans van de parlementaire activiteiten op te maken. De 
gedetailleerde cijfergegevens met betrekking tot de parlementaire werkzaamheden zijn terug 
te vinden in het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag, dat het instrument bij uitstek is om 
verslag uit te brengen over de werking van de Kamer en haar werkzaamheden. Uit de cijfers 
valt op te maken dat de zitting 2005-2006 met betrekking tot het geleverde werk ruimschoots 
de vergelijking met de vorige zittingen kan doorstaan.  
 
In dat verband verdienen enkele cijfers onze bijzondere aandacht. 
De volksvertegenwoordigers hebben niet minder dan 400 wetsvoorstellen en voorstellen van 
resolutie ingediend; de regering diende dan weer 228 wetsontwerpen in. 
Alles bij elkaar werden 44 wetsvoorstellen en 201 wetsontwerpen aangenomen. 
Enkele aangenomen wetten die meer bepaald in het oog springen, zijn de wet betreffende 
het generatiepact, de wet betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de wet op de 
biobrandstoffen. Dit jaar – waarin de twintigste verjaardag van de ramp in Tchernobyl wordt 
herdacht – stond het energievraagstuk trouwens centraal. Inzake mobiliteit is ook de wet met 
betrekking tot het GEN, die ertoe strekt de mobiliteitsproblemen in de hoofdstad en in het 
hele land aan te pakken en een volledig geïntegreerd openbaar vervoersaanbod te creëren, 
het vermelden waard.  Laten wij evenmin de aangescherpte wapenwet vergeten. In een 
andere context wijzen wij ook op het instellen van een wettelijke regeling inzake het 
vrijwilligerswerk… en op de wet tot oprichting van CODA, een orgaan dat met de analyse 
van de terroristische en extremistische dreigingen zal worden belast. 
 
De controleopdracht van het Parlement werd volledig waargemaakt: er werden 244 
interpellatieverzoeken ingediend en er hebben in de plenaire vergadering en in de 
commissies 217 interpellaties plaatsgevonden. Tevens werden er 3369 schriftelijke en 3982 
mondelinge vragen gesteld. De plenaire vergadering kwam 72 keer bijeen en er vonden 780 
commissievergaderingen plaats. 
 
Wellicht nog meer dan tijdens de vorige zittingen, wilde de Kamer een minder traditionele rol 
van het Parlement – die indertijd nog als een "opkomend concept" werd bestempeld – op de 
voorgrond plaatsen, namelijk de parlementaire diplomatie, die onmiskenbaar aan belang 
heeft gewonnen. De parlementaire diplomatie is niet langer uit het internationaal gebeuren 
weg te denken. In dat verband had ik de eer als rapporteur te fungeren van de conferentie 
van de voorzitters van de Europese parlementaire Assemblees die op 30 en 31 mei 2006 in 
Talinn plaatsvond en aan de parlementaire diplomatie als bindmiddel tussen de landen was 
gewijd. 
 
Ook de perikelen rond de referenda over de Europese Grondwet hebben bijgedragen tot de 
ontwikkeling van de parlementaire diplomatie. De voorbije maanden heeft de Kamer meer 
Europees commissarissen – onder wie ook Voorzitter J.M. Baroso – ontvangen dan in de 
afgelopen vijftien jaar. 
 





Wat de follow-up van de Europese aangelegenheden betreft, heb ik samen met mijn 
collega's-assembleevoorzitters in de conferentie van de zeven voorzitters de 
werkzaamheden voortgezet die in een gezamenlijke regeling voor het 
subsidiariteitsonderzoek moeten uitmonden. Op het einde van 2005 hebben wij een 
samenwerkingsakkoord dienaangaande goedgekeurd, en dat is een Europese primeur. 
 
Men mag evenmin vergeten dat ons land in 2006 het OVSE-voorzitterschap heeft 
waargenomen. In het kader daarvan hebben de Kamer en de Senaat begin juli 2006 de 
zomersessie van de parlementaire assemblee georganiseerd waaraan 56 landen hebben 
deelgenomen. Het Belgisch voorzitterschap heeft aangetoond dat een klein land, gelegen in 
het hart van Europa, een sleutelrol in een internationale instelling kan spelen. Tevens is het 
een bewijs van onze verknochtheid aan de waarden van de OVSE, alsook van het belang 
dat aan de totstandbrenging van een beter evenwicht tussen de menselijke, economische en 
politiek-militaire aspecten wordt gehecht. 
 
Een nieuwigheid met betrekking tot de organisatie van de diensten van de Kamer is de 
geleidelijke invoering van het telewerk. Onze assemblee is het eerste Belgische parlement 
dat aan die hedendaagse manier van werken heeft gedacht en concreet heeft toegepast. 
 
Tijdens deze zitting heeft zich in onze assemblee ook een kleine revolutie voltrokken. De 
personeelsleden die het uniform moeten dragen, werden in het nieuw gestoken. Hun "look" 
was immers al decennia lang onveranderd gebleven en die nieuwigheid draagt bij tot een 
verjonging van het imago van de Kamer. De pers werd trouwens op de voorstelling van de 
nieuwe uniformen uitgenodigd. 
Nog altijd in verband met het streven om onze assemblee beter te laten aansluiten bij de 
informatiemaatschappij, zal de Kamer twee nieuwe, toegankelijker en gebruiksvriendelijker 
versies van het integraal verslag aan haar website toevoegen. Binnenkort zullen alle 
integrale verslagen vanaf oktober 2006 op die manier kunnen worden geraadpleegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 
09.10.2006): 
 
  1. VLD  25 
  2. PS 25 
  3. MR 25 
  4. sp•a- spirit                 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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1 .1 .3 .  S O C I O L O G I S C H E  K AAR T  V AN  D E  K AM E R  
 
 
Beroepen en diploma's 
 
  a) Diploma's 
 
  Universitair 108 
  Hoger niet-universitair 30 
  Secundair onderwijs 12 
  Zonder diploma -- 
 
  b) Beroepscategorieën 
 
  Burgemeesters 27 
  Schepenen 17 
 
  Vrije beroepen 42 
  Onderwijs 29 
  Bedienden 40 
  Ambtenaren 18 
  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 
1997 – 1998  20 
1998 – 1999 (op 04.05.99)  20 
B.Z. 1999 (op 11.10.99)  35 
1999 – 2000 (op 09/10/2000)  36 
2000 – 2001 (op 17.07.2001)  36 
2001 – 2002 (op 09.10.2002)  35 
2002 – 2003 (op 09.04.2003)  36 
B.Z. 2003 (op 13.10.2003)  54 
2003-2004 (op 11.10.2004)  52 
2004-2005 (op 10.10.2005)  53 
2005-2006 (op 09.10.2006)  53 
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1.2. WERKZAAMHEDEN VAN DE KAMER IN CIJFERS 

 
 
 
1 .2 .1 .  P L E N AI R E  V E R G AD E R I N G  
 
 
Tijdens de gewone zitting 2005-2006 :  
 
nam 1 lid ontslag :  
  PINXTEN, Karel (vervangen door LENSSEN, Georges) 
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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

 
2005-
2006 

72 217 u 01 228 400 7 207 40 4 

(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 
2004-2005 
2005-2006 

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

109 
89 
13 
71 
74 
72 

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 
239 u 30 
217 u 01 
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PLENAIRE VERGADERINGEN 
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 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 
2004-2005 12 oktober 2004 tot 10 oktober 2005 
2005-2006 11 oktober 2005 tot 9 oktober 2006 
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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 

 
2005-2006 
 

 
10 

 
5 u 00 

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

2005-2006  
 
 
 
 

AANTAL DUUR 

 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 

64 70 u 41 

 
Openbare vergaderingen 
 

716 1369 u 11 

 
TOTAAL 
 

780 1439 u 52 

 
Gedachtewisselingen en 
uiteenzettingen 
 

79 -- 

 
Behandelde interpellaties 
 

202 -- 

Tot besluit van een interpellatie 
ingediende moties 274 -- 

 
Hoorzittingen 
 

72 -- 
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STATISTIEKEN PER COMMISSIE – GEWONE ZITTING 2005-2006 

 
 

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  

63 125 u 39   22 

Commissie voor de Binnenlandse zaken, de 
Algemene zaken en het Openbaar Ambt  63 133 u 16   25 

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 35 64 u 10 2 4 u 00 9 
Commissie voor de Comptabiliteit 4 8 u 00    
Federaal adviescomité voor Europese 
aangelegenheden 5 4 u 45    

Commissie voor de Financiën en de Begroting 77 140 u 20   28 
Subcommissie van de commissie voor de 
Financiën belast met het onderzoek van het 
boek van opmerkingen van het Rekenhof 

3 2 u 50    

Commissie belast met de problemen inzake 
Handels- en Economisch Recht 

27 32 u 05    

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

5 5 u 50    

Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer 
en de Overheidsbedrijven 

59 125 u 21   38 

Commissie voor de Justitie 108 222 u 41   21 
Commissie voor de Landsverdediging 31 55 u 45   22 
Commissie ad hoc “Legeraankopen”   3 1 u 50  
Adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

7 7 u 30    

Commissie voor de Naturalisaties   12 14 u 48  
Bijzondere commissie voor het Reglement en 
voor de Hervorming van de Parlementaire 
werkzaamheden 

2 2 u 25    

Parlementaire overlegcommissie   10 5 u 00  
Bijzondere commissie belast met de 
parlementaire begeleiding van het vast comité 
van Toezicht op de politiediensten  

  9 15 u 40  

Commissie voor de Sociale Zaken 72 138 u 38   9 
Controlecommissie betreffende de 
Verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van 
de politieke partijen 

3 3 u 40    

Commissie voor de Verzoekschriften 7 4 u 10    
Commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

60 149 u 18   22 

Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische aangelegenheden 3 4 u 20    

Globalisering 8 19 u 00    
Subcommissie “Familierecht” 25 37 u 25 16 12 u 23  
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COMMISSIES  

 
OPENBARE 

VERGADERINGEN 
VERGADERINGEN MET 

GESLOTEN DEUREN 
INTERPEL-

LATIES 

 
 AANTAL DUUR AANTAL DUUR  

Werkgroep “Titel II van de Grondwet” 9 13 u 30    
Werkgroep belast met de opvolging van de 
aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie “sekten” 

  6 5 u 08  

Werkgroep “Illegale handel in handvuurwapens 
en lichte wapens”   1 0 u 45  

Werkgroep “Nucleaire veiligheid”   5 11 u 07  
Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” 2 4 u 20    
Werkgroep “Het gerechtelijk 
deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken” 8 10 u 45    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen  

12 20 u 20    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
en van de commissie voor de 
Landsverdediging 

3 8 u 30   2 

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Sociale Zaken en van het 
adviescomité voor de Maatschappelijke 
Emancipatie 

1 1 u 35    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en de 
commissie voor Justitie 

8 13 u 50   4 

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en de commissie voor de 
Sociale Zaken 

2 2 u 15    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Sociale Zaken en de 
subcommissie van de commissie voor de 
Financiën en de Begroting "Rekenhof" 

1 2 u 30    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, van de commissie voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het 
Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en 
culturele Instellingen, de Middenstand en de 
Landbouw en de commissie voor de Sociale 
Zaken 

1 2 u 00    

Gemeenschappelijke vergadering van het 
federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden, de bijzondere commissie 
"Globalisering", de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen en de commissie 
voor de Sociale Zaken 

1 1 u 15    

Gemeenschappelijke vergadering van de 
commissie voor de Landsverdediging en van 
de commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 

1 1 u 13    

TOTAAL 716 1369 u 11 64 70 u 41 202 
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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 
2004-2005 697 1422 u 15 76 77 u 58 
2005-2006 716 1369 u 11 64 70 u 41 
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OPENBARE 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 

 
2005-2006 
 

228 400 7 350 

 
(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 
2004-2005 173 158 1 404 33 48 
2005-2006 228 207 1 400 40 82 
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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 

 2004-2005  25 
  2005-2006  35 
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WETSONTWERPEN 
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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 * 

 
2005-2006 
 

104 63 18 14 

 
 
 
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 * 

 
2005-2006 
 

-- -- -- -- 

 

                                                 
∗ Tot 09.10.2006 
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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 

 
2005-2006 
 

244 15 288 466 

 
 
 
IN DE COMMISSIES  
 
 
 

 
 

AANTAL AFGEHANDELDE 
INTERPELLATIES 

AANTAL TOT BESLUIT VAN 
INTERPELLATIES INGEDIENDE 

MOTIES 
 
2005-2006 
 

202 274 
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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 
2004-2005 -- 190 
2005-2006 15 202 
 
 

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 

 
2005-2006 
 

517 3369 3465 
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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 
2004-2005 464 3 662 
2005-2006 517 3369 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

19
85

-1
98

6
19

86
-1

98
7

19
87

-1
98

8
BZ

 19
88

19
88

-1
98

9
19

89
-1

99
0

19
90

-1
99

1
19

91
-1

99
2

BZ
 91

-9
2

19
92

-1
99

3
19

93
-1

99
4

19
94

-1
99

5
BZ

 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
20

04
-2

00
5

20
05

-2
00

6

Mondelinge vragen
Schriftelijke vragen

 
 

 
 
 



22 – SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN  Hoofdstuk 1  
 

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 *** 
2004-2005 13 565 6 650 2 933 6 876 **** 
2005-2006 13 905 6 095 4 020 5 583 ***** 
 

(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 
**** waarvan 3849 voorstellen tot verwerping 
***** waarvan 3191 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 
 
  
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT DE OPVOLGING VAN RESOLUTIES 
 
Doc. 51 2028/2005-2006  
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 20.04.2006 
Belgisch Staatsblad : 16.05.2006 (tweede uitgave) 
 
Het goedgekeurde voorstel, dat ertoe strekt de gebrekkige follow-up van de door de Kamer 
aangenomen resoluties te verhelpen, houdt een vervollediging en wijziging van artikel 111, 
derde lid, van het Reglement van de Kamer in. Het voorstel beoogt daartoe de 
regeringsleden te verplichten in de beleidsnota’s die ze jaarlijks uiterlijk op 31 oktober aan de 
Kamer moeten voorleggen, toe te lichten welk gevolg ze geven aan de resoluties waarvan de 
uitvoering onder hun bevoegdheid valt. 
 
Wat het specifieke probleem betreft van resoluties die de samenwerking van verschillende 
departementen of bevoegdheidsniveaus vereisen, heeft de commissie, zonder dat evenwel 
uitdrukkelijk in de tekst van artikel 111 te vermelden, ingestemd met het voorstel van de 
minister bevoegd voor de betrekkingen met de Kamer om de eerste minister te verzoeken 
een regeringslid aan te duiden, dat wordt gelast met zijn collegae overleg te plegen en het in 
de resolutie behandelde vraagstuk in zijn beleidsnota op te nemen. 
 
♦ VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, ZODAT VROUWEN EN MANNEN GELIJKE TOEGANG HEBBEN 
TOT DE TRIBUNES IN DE ZAAL VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN 

 
Doc. 51 1988/2004-2005 
Onderzocht in de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden 
Rapporteur : de h. Thierry Giet 
Aangenomen door de Kamer op 20.04.2006 
Belgisch Staatsblad : 16.05.2006 (tweede uitgave) 
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De oorspronkelijke tekst van het voorstel, dat tot doel had eenieder, vrouwen en mannen, 
gelijke toegang tot de tribunes in de zaal van de plenaire vergaderingen te verschaffen, 
beoogde louter de in artikel 176, eerste lid, van het Reglement van de Kamer vermelde 
verplichting voor toehoorders om met ongedekt hoofd op de tribunes gezeten te blijven, af te 
schaffen. 
 
De commissie heeft zich evenwel bij een door de Kamervoorzitter ingediend amendement 
(DOC 51 1988/002) aangesloten, heeft er de draagwijdte van uitgebreid en heeft het artikel 
bijna volledig herschreven, teneinde bovendien (1°) door een dubbele veiligheids- en 
identiteitscontrole de veiligheid in alle lokalen van de Kamer te verzekeren, (2°) de aan de 
parlementaire instelling verschuldigde eerbied te waarborgen, zowel wat de kleding als het 
gedrag betreft, en (3°) te eisen dat elke externe persoon die tot de lokalen van de Kamer 
wordt toegelaten, op ieder ogenblik herkenbaar is. Wat het gedrag betreft, werd de 
draagwijdte van de tekst van voornoemd amendement uitgebreid door middel van een 
mondeling amendement dat de toehoorders op de tribunes verplicht om zich “van iedere 
reactie”, en niet louter “van iedere oneerbiedige houding”, te onthouden. 
 
 
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 BETREFFENDE OPENINGSUREN IN HANDEL, AMBACHT EN 

DIENSTVERLENING                                                                                                                                                               
 
Doc. 51 2486/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Georges Lenssen 
Aangenomen door de Kamer op 06.07.2006 
 
De openingsuren in de kleinhandel zijn door de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een 
wekelijkse rustdag in nering en ambacht en de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een 
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, geregeld. Deze wetgevingen 
dateren van meer dan dertig jaar terug en beantwoorden niet meer aan de sociaal 
economische ontwikkeling van onze maatschappij.     
 
Dit wetsontwerp verzamelt in één enkele wet alle bepalingen betreffende de openingsuren. 
Het is van toepassing op de detailhandel en verleent de Koning de mogelijkheid het 
toepassingsgebied tot de diensten die Hij bepaalt uit te breiden. Het is eveneens van 
toepassing op de nachtwinkels alsook op de private bureaus voor telecommunicatie. 
 
De wekelijkse rustdag wordt momenteel slechts opgelegd aan de sectoren die het via hun 
beroepsfederatie gevraagd hebben. Niet alle sectoren zijn in een beroepsfederatie verenigd. 
Dit vormt een probleem inzake de gelijkheid tussen de verschillende sectoren.  
 
Dit wetsontwerp keert het mechanisme om door een wekelijkse rustdag op te leggen aan 
allen en dit, terwijl afwijkingen voor bepaalde sectoren toegelaten worden.   
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♦ WET VAN 15 FEBRUARI 2006 BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT IN 

HET KADER VAN EEN RECHTSPERSOON 
 
Doc. 51 1920/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Guy Hove 
Aangenomen door de Kamer op 12.01.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 25.04.2006 
                                                                                                                                                                                      
Volgens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zijn de architect en de 
aannemer gedurende tien jaar aansprankelijk voor de gebreken in de bouw. In tegenstelling 
tot de aannemers, nemen de architecten deze aansprakelijkheid persoonlijk op hun eigen 
goederen aangezien zij geen beperkte aansprakelijkheid die de uitoefening in een 
vennootschap biedt, genieten. 
 
In geval van schade is de architect vaker veroordeeld des te meer daar hij de enige 
tussenkomende partij in de bouwsector is die de deontologische verplichting heeft zijn/haar 
burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Dientengevolge lijkt de waarborg van de 
bouwmeester nu meer te berusten op de verzekering van de architect dan in zijn/haar 
veronderstelde solvabiliteit.  
 
Deze waarborg is in vele gevallen onvoldoende om verscheidene redenen (onvoldoende 
bedragen, te hoge vrijstelling …).  
 
Deze wet heeft tot doel, enerzijds, aan de architecten een evenwichtiger statuut met 
betrekking tot de andere tussenkomende partijen van de bouw en aan zijn/haar Europese 
broeders toe te kennen door hen toe te laten zijn/haar activiteit in het kader van een 
rechtspersoon uit te oefenen, en anderzijds, aan de bouwmeesters een grotere en meer 
adequate dekking te verzekeren, en dit via een wettelijk verplichte verzekering die een 
adequate dekking van het risico ten voordele van de bouwmeester moet toelaten en waarvan 
de modaliteiten en de voorwaarden door de Koning zullen worden verduidelijkt.  
 
De wet verbiedt de uitoefening van het beroep van de architect aan diegene die niet 
verzekerd is en voorziet strafrechtelijke bepalingen in geval van inbreuk. Bij dezelfde 
gelegenheid werd er een bijkomende opdracht aan de Nationale Raad van de Orde der 
Architecten toevertrouwd. Voortaan is hij gehouden de lijst van alle op één van de tabellen 
van de Orde ingeschreven architecten en de lijst van de stagiairs op zijn internetsite bekend 
te maken.  
 
Er werd eveneens door de Minister van Middenstand een controleprocedure voor de bijdrage 
en voor de begroting van de Orde der Architecten ingevoerd, zoals ook bij andere vrije 
gereglementeerde beroepen het geval is.  
 
Tijdens de commissievergaderingen werden verschillende architectenorganisaties gehoord.  
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♦ WET VAN 26 JANUARI 2006 BETREFFENDE DE AANHOUDING VAN EEN VERPLICHTE VOORRAAD 

AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN EN DE OPRICHTING VAN EEN AGENTSCHAP VOOR HET BEHEER 
VAN EEN DEEL VAN DEZE VOORRAAD EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 10 JUNI 1997 
BETREFFENDE DE ALGEMENE REGELING VOOR ACCIJNSPRODUCTEN, HET VOORHANDEN HEBBEN, 
EN HET VERKEER DAARVAN EN DE CONTROLES DAAROP 

 
Doc. 51 1968/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : mevr. Anne Barzin 
Aangenomen door de Kamer op 01.12.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 13.02.2006 
 
De wet betreft de introductie van een nieuw systeem voor de aanhouding van de verplichte 
voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap dat een 
gedeelte van deze voorraad zal aanhouden en beheren en dit conform de Richtlijn 
68/414/EEG van de Raad van 20 december 1968. Dit agentschap zal de vorm aannemen 
van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk. 
 
Het nieuwe voorraadsysteem dat het onderwerp uitmaakt van deze wet remedieert in eerste 
instantie aan de lacunes in het bestaande systeem. De meest belangrijke wijziging is de 
verschuiving naar een semi-gecentraliseerd systeem van voorraadaanhouding. Net zoals het 
gebruikelijk is in andere EU lidstaten zal in het nieuwe systeem een deel van de 
werkvoorraden meegerekend worden in de verplichte voorraad.  
 
Naar het Nederlandse voorbeeld, introduceert het ontwerp een drempelhoeveelheid 
waarvoor geen voorraadplicht geldt. Aardoliemaatschappijen die in het voorgaande 
kalenderjaar een hoeveelheid in verbruik hebben gesteld kleiner dan of gelijk aan deze 
drempel, zullen zelf geen voorraad moeten aanhouden. Ze storten de bijdrage op de 
hoeveelheden die ze in verbruik stellen door aan het centraal agentschap, dat de naam 
“APETRA” meekrijgt. Voor bedrijven met een in verbruik gestelde hoeveelheid groter dan de 
drempel stipuleert het ontwerp, dat ze een beperkt aantal dagen, de zgn. individuele 
voorraadplicht, ter beschikking stellen van APETRA.  
 
APETRA neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal 
oogmerk, belast met de uitvoering van taken van openbare dienst die betrekking hebben op 
haar specifieke bevoegdheid om de verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten aan te 
houden en te beheren. Deze wet wijst de uitvoering van taken van openbare dienst met 
betrekking tot het aanhouden en beheren van de verplichte voorraad aardolie en 
aardolieproducten exclusief toe aan APETRA.  
 
De wet definieert het maatschappelijk doel van APETRA en bakent de aan het agentschap 
toegewezen taken van openbare dienst af. Het gaat met name om :  
- het aanhouden van aardolie en aardolieproducten ten belope van haar 

voorraadplicht;  
- het aankopen van aardolie en/of aardolieproducten om te voldoen aan de eisen 

inzake eigen voorraad opgenomen in de wet of zijn uitvoeringsbesluiten; 
- het afsluiten van overeenkomsten over ter beschikking gestelde hoeveelheden 

volgens de bepalingen van de wet of zijn uitvoeringsbesluiten;  
- het aankopen, bouwen en/of huren van opslagcapaciteit voor het onderbrengen van 

de eigen voorraden volgens de bepalingen vervat in de wet of zijn 
uitvoeringsbesluiten.  
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De huidige stockagekost, die voor het aanhouden van de verplichte voorraad is vastgelegd in 
de programmaovereenkomst en driemaandelijks berekend wordt op basis van de prijs van 
het aardolieproduct op de internationale markt en de geldende interestvoet, zal dienen ter 
financiering van APETRA. De kost zal op transparante wijze worden doorgerekend aan de 
eindgebruiker.  
 
De controle op APETRA wordt geregeld in de afdeling X van de wet en omvat enerzijds een 
stelsel van administratief toezicht via een regeringscommissaris en anderzijds een stelsel 
van administratief toezicht via een regeringscommissaris en anderzijds een financiële 
controle door een college van commissarissen. Het gaat om klassieke bepalingen 
betreffende het toezicht op de correcte uitvoering van de taken van openbare dienst door 
een naamloze vennootschap van publiek recht.  
 
Tijdens de commissievergaderingen werden verschillende vertegenwoordigers van de 
petroleumsector gehoord.  
 
♦ WET VAN 10 JUNI 2006 TOT BESCHERMING VAN DE ECONOMISCHE MEDEDINGING 
 
Doc. 51 2180/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Pierre Lano 
Aangenomen door de Kamer op 20.04.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 29.03.2006 

 
Deze wet voorziet in de aanpassing van de Wet tot bescherming van de economische 
mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999. De wet concretiseert de krachtlijnen die 
geformuleerd werden op de Ministerraad van 16 en 17 januari 2004 te Gembloux en die 
werden hernomen in de Algemene Beleidsnota van 26 oktober 2004. Het voornaamste doel 
van de wet is het behoud en de bevordering van de effectieve concurrentie van de 
economische agenten die in België op een bepaalde markt actief zijn.  
 
De wet voorziet in een stelsel van verbod voor de restrictieve mededingingspraktijken en van 
voorafgaande controle van de concentraties.  
 
De wet voorziet de volgende instanties :  
- de Raad voor de Mededinging wordt belast met de toepassing van de wet op 

concrete gevallen;  
- het Auditoraat, waarbij de dossiers moeten ingediend worden, is in hoofdzaak belast 

met het leiden en organiseren van de onderzoeken, evenals met het neerleggen van 
een verslag bij de Raad;  

- de griffie, die er met name mee belast is het secretariaat van de Raad en het 
Auditoraat te verzekeren;  

- de Dienst voor de Mededinging wordt vooral belast met het opsporen en vaststellen 
van de antimededingingspraktijken en het onderzoeken van de zaken;  

- de Commissie voor de Mededinging heeft als opdracht een advies te geven over elke 
kwestie van algemeen mededingingsbeleid. 

 
Tijdens de commissievergaderingen werden een aantal advocaten, academici, magistraten 
en ambtenaren gehoord.   
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♦ WET VAN 5 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 5 JULI 1998 BETREFFENDE DE 

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING EN DE MOGELIJKHEID VAN VERKOOP UIT DE HAND VAN DE IN 
BESLAG GENOMEN ONROERENDE GOEDEREN 

 
Doc. 51 2556/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw  
Rapporteur : de h. Koen T’Sijen 
Aangenomen door de Kamer op 06.07.2006 
Aangenomen door de Senaat op 14.07.2006 
Belgisch Staatsblad : 29.08.2006 
 
Deze wet beoogt de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de 
mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen aan 
te passen teneinde een bijkomende fondsenwerving voor het Fonds ter Bestrijding van de 
Overmatige Schuldenlast in 2006 te realiseren. Zo worden de middelen van het Fonds voor 
2006 met 50% verhoogd. 
 
 
Commissie voor de  Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
♦ WET VAN 12 JANUARI 2006 TOT AANPASSING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 

BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 
VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN  

 
Doc. 51 1861/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : mevr. Jacqueline Galant 
Aangenomen door de Kamer op 08.12.2005 
Aangenomen door de Senaat op 12.01.2006 
Belgisch Staatsblad : 21.02.2006 
 
Artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek stipuleert dat er geen huwelijk is wanneer – ondanks 
de gegeven formele toestemming – uit het geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van 
minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een 
duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel 
dat verbonden is aan de staat van gehuwde. 
 
In weerwil van de bovenstaande bepaling wordt vastgesteld dat het aantal personen dat poogt 
een schijnhuwelijk af te sluiten, stijgt.  
 
In deze wet wordt geopteerd voor een gegradueerde strafbaarstelling van het misbruik van het 
huwelijk of de poging hiertoe waarbij de strafmaat verhoogd wordt in het geval het misbruik 
gebeurde uit winstbejag of indien er dwang uitgeoefend werd op een persoon om deze te 
verplichten een huwelijk aan te gaan.  
 
♦ WET VAN 15 DECEMBER 2005 HOUDENDE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING II 
 
Doc. 51 1967/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
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Rapporteur : de h. Filip Anthuenis 
Aangenomen door de Kamer op 17.11.2005 
Aangenomen door de Senaat op 15.12.2005 
Belgisch Staatsblad : 28.12.2005 
 
Deze wet realiseert – zowel voor burger als voor ondernemer – een aantal concrete 
vereenvoudigingen. In concreto gaat het om :  
 
- de afschaffing van het verplicht voorleggen van het militiegetuigschrift bij een aanwerving 

voor een vaste betrekking bij de overheid;  
- het openstellen van het verlenen van een referentieadres naar rechtspersonen die zich 

professioneel bezighouden met de bevolkingsgroepen die van het referentieadres 
gebruik maken;  

- de vereenvoudiging van de aangifteplicht bij de belastingen naar aanleiding van de 
opening van een vaste drankslijterij, de aanvang van een reizende slijterij, of de 
organisatie van een gelegenheidsslijterij;  

- de vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving betreffende de overdracht van 
documenten tussen syndici;  

- de elektronische neerlegging van de oprichtingsakte van een vennootschap;  
- de vereenvoudiging van de overdracht van schuldvorderingen waardoor het voor 

ondernemingen mogelijk wordt om facturen ten laste van de overheid te laten opvolgen 
door een factoringbedrijf;  

- het opleggen van het gebruik van het uniek ondernemingsnummer voor de registratie 
van nieuwe huwelijksbureaus. 

 
De inhoud van het wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Doc. 51 0130/001), dat een 
oplossing aanreikte voor de problemen betreffende het referentieadres van mensen met een 
mobiele woning, werd onder de vorm van amendement in de wet opgenomen.  
 
Tevens bleek het aangewezen om zowel de controle – als de vergunningsbevoegdheid voor het 
opstarten van een drankslijterij aan de gemeentelijke overheden toe te wijzen. De ontworpen 
tekst werd dan ook in die zin aangepast.  
 
♦ WET VAN 16 MAART 2006 TOT WIJZIGING VAN BEPAALDE BASISREGELS VAN DE EVALUATIE VAN DE 

PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN 
 
Doc. 51 2009/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteur : de h. Jean-Claude Maene 
Aangenomen door de Kamer op 02.02.2006 
Belgisch Staatsblad : 02.05.2006 
 
Deze wet reageert op de vragen over het oude evaluatiesysteem van de personeelsleden van 
de politiediensten. Deze hadden voornamelijk betrekking op de zware procedure als op het 
beschrijvend karakter. 
 
Daarom werd beslist om het evaluatiesysteem van de personeelsleden van de politiediensten te 
rationaliseren.  
 
De bedoeling van deze herziening was om – zonder afbreuk te doen aan de basisfilosofie van 
het huidige systeem – de evaluatoren een doelmatiger en doeltreffender instrument aan te 
reiken.  
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♦ WET VAN 10 JULI 2006 BETREFFENDE DE ANALYSE VAN DE DREIGING 
 
Doc. 51 2032/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de dames Martine Taelman (commissie voor de Justitie) en Corinne De 
Permentier 
Aangenomen door de Kamer op 09.03.2006 
Aangenomen door de Senaat op 15.06.2006 
Belgisch Staatsblad : 20.07.2006 
 
Deze wet werd besproken in de verenigde commissies voor de Justitie en de voor de 
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt. 
 
De wet strekt ertoe een specifiek orgaan op te richten, het “Coördinatieorgaan voor de Analyse 
van de Dreiging (OCAD)”.  
 
Dit nieuw orgaan zal de staatsbedreigende elementen evalueren door middel van analyses ter 
attentie van de regering. Het zal hiervoor kunnen steunen op de structuren van de bestaande 
“Antiterroristische Gemengde Groep (AGG)” waarvan het alle opdrachten zal overnemen.  
 
Het zal in eerste instantie vertrekken van de expertise van de AGG en het zal zich zodoende 
buigen over de evaluatie van de terroristische en extremistische dreigingen. De Koning kan 
echter op elk moment – op voorstel van het Ministerieel Comité inlichting en veiligheid – het 
takenpakket van het OCAD herdefiniëren. De wet voorziet eveneens dat het Ministerieel Comité 
inlichting en veiligheid permanent de hoofdlijnen van de opdracht van het OCAD zal bepalen.  
 
Vanzelfsprekend zijn de politie- en de inlichtingendiensten nauw bij de werking van het OCAD 
betrokken. Dit geldt echter ook voor de FOD’s Buitenlandse Zaken en Mobiliteit en Vervoer, de 
douane en de Dienst Vreemdelingenzaken. Al deze diensten zijn immers verplicht om uit eigen 
beweging de voor het OCAD relevante informatie waarover zij ingevolge de uitvoering van hun 
wettelijke opdrachten beschikken, aan dit orgaan te bezorgen.  
 
Het OCAD is geen nieuwe inlichtingen- of politiedienst. Het verzamelt geen eerstelijnsinformatie 
maar evalueert de dreiging op basis van de inlichtingen die aangeleverd worden door de 
deelnemende diensten.  
 
Op de werking van het OCAD zal worden toegezien door de Vaste Comités P en I.  
 
Gelet op het belang van deze opdracht, is een strafrechtelijke sanctie voorzien voor de 
personeelsleden van de deelnemende diensten die opzettelijk en vrijwillig informatie zouden 
achterhouden en die op deze wijze het OCAD zouden hinderen in de uitvoering van zijn 
wettelijke opdracht.  
 
Gezien de aard en de oorsprong van de informatie werd – middels embargoprocedures – 
voorzien in behoorlijk omschreven uitzonderingen betreffende de mededelingsplicht van de 
deelnemende diensten voor bepaalde types inlichtingen. Teneinde echter een blokkering te 
vermijden, wordt er een arbitrageprocedure georganiseerd tussen de directeur van het OCAD 
en de betrokken verantwoordelijke.  
 
Het OCAD zal worden geleid door twee magistraten. Het zal samengesteld worden uit 
gedetacheerde beambten die zullen waken over de globale kwaliteit van de analyses en die 
zullen zorgen voor de verbinding met de administratie of met de dienst van oorsprong. Dit team 
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zal worden aangevuld met strategische analisten die van buiten de overheid zullen worden 
aangeworven en die speciaal zullen worden opgeleid in de methodes van het OCAD.  
 
Het OCAD zal onder rechtstreeks gezag worden geplaatst van de ministers van Binnenlandse 
Zaken en Justitie. Deze zullen waken over de administratie en de algemene organisatie van het 
orgaan. Het gedetacheerde personeel blijft onderworpen aan zijn oorspronkelijk statuut maar het 
zal onder het gezag worden geplaatst van de directeur van het OCAD. Er zal een specifiek 
statuut worden voorzien voor de strategische analisten die rechtstreeks door het OCAD zullen 
worden aangeworven.  
 
♦ 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  

 
Doc. 51 2478/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de hh. Mohammed Boukourna en Dirk Claes 
Aangenomen door de Kamer op 12.07.2006 
Aangenomen door de Senaat op 14.07.2006 
 
Dit wetsontwerp streeft een driedubbel doel na.  
 
Ten eerste zet het de richtlijn 2004/83/EG om van de Raad van 29 april 2004 inzake 
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als 
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van 
de verleende bescherming om en vereenvoudigt het de asielprocedure.  
 
Ingevolge de omzetting van deze richtlijn wordt in het Belgisch recht een statuut van subsidiaire 
bescherming ingevoerd en wordt eveneens een specifieke procedure ingesteld om ernstige 
zieke vreemdelingen te machtigen tot verblijf.  
 
Het uitgangspunt van de vereenvoudiging van de asielprocedure is de opheffing van het verschil 
tussen de ontvankelijkheid en de gegrondheid van een asielaanvraag en de daaraan verbonden 
fases voor diverse asielinstanties. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen (CGVS) zal voortaan beslissen om het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire 
beschermingsstatus al dan niet toe te kennen. Tegen een negatieve beslissing van de CGVS 
kan – in volle rechtsmacht – een beroep worden ingesteld bij een nieuw rechterlijk orgaan, de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), dat de beslissing van de CGVS kan bevestigen, 
hervormen of vernietigen.  
 
In dit laatste geval wordt de zaak teruggestuurd naar de CGVS. Tegen een beslissing van de 
RVV kan een cassatieberoep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit cassatieberoep is 
echter slechts ontvankelijk bij een schending van substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvereisten.  
 
Ten tweede wijzigt het de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die 
betrekking hebben op de gezinshereniging van de gezinsleden van vreemdelingen die geen 
onderdaan zijn van een Lid-Staat van de Europese Unie. Deze wijziging vloeit hoofdzakelijk 
voort uit de richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging die op 22 september 2003 
door de Raad van de Europese Unie werd aangenomen.  
 
Ten derde zet het de bepalingen inzake het verblijf uit de richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 
de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking 
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met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie om.  
 
Het doel is de middelen in de strijd tegen de illegale immigratie uit te breiden door een 
verblijfstitel toe te kennen aan de slachtoffers van mensensmokkel en mensenhandel die met de 
bevoegde autoriteiten samenwerken.  
 
♦ WETSONTWERP TOT HERVORMING VAN DE RAAD VAN STATE EN TOT OPRICHTING VAN EEN 

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN 
 
Doc. 51 2479/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt 
Rapporteurs : de dames Jacqueline Galant en Nahima Lanjri 
Aangenomen door de Kamer op 12.07.2006 
Aangenomen door de Senaat op 14.07.2006 
 
Het wetsontwerp beoogt een aantal maatregelen in te voeren om de gerechtelijke achterstand 
van de Raad van State in eerste instantie weg te werken en deze daarna te beheersen.  
 
Het streeft ernaar de Raad van State in staat te stellen zich te concentreren op zijn beide 
hoofdtaken, te weten : het verlenen van advies en het spreken van recht.  
 
Daarom wordt vooreerst het takenpakket van de Raad van State aangepast. Zo wordt een 
aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie afgestoten en zal deze 
Raad niet langer bevoegd zijn om uitspraak te doen in geschillen inzake individuele beslissingen 
in het vreemdelingenrecht. Deze laatste bevoegdheid wordt toegekend aan een nieuw op te 
richten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Deze rechterlijke instantie zal tevens het 
bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overnemen.  
 
Verder worden bij de Raad van State technieken van modern management ingevoerd en wordt 
het statuut van de ambtsdragers aangepast aan de moderne beheersnoden. In deze context 
worden een mandatenstelsel, een evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen 
geïntroduceerd.  
 
Tenslotte worden op procedureel vlak de mogelijkheden om alleen te zetelen uitgebreid, wordt 
een filterprocedure in de administratieve cassatie voorzien en zal een versnelde rechtspleging 
mogelijk zijn voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel korte debatten met zich 
meebrengen.  
 
Ingevolge de bespreking in commissie werd de ontworpen tekst op de volgende punten 
gewijzigd of aangevuld :  
- de detachering van ambtsdragers bij de Raad van State naar supranationale 

instellingen;  
- de samenstelling van de jury die de kandidaturen voor de adjunct-referendarissen en de 

adjunct-auditoren moet beoordelen;  
- de evaluatie van de filterprocedure;  
- de betere aflijning van het mandaat van beheerder;  
- de invoering van de mandaten van adjunct-beheerders.  
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Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
♦ WET VAN 20 DECEMBER 2005 HOUDENDE DE RIJKSMIDDELENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2006 
 
♦ WET VAN 20 DECEMBER 2005 HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET 

BEGROTINGSJAAR 2006 
 
Doc 51 2043 en 2044/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteurs : mevr. Anne-Marie Baeke en de h. Hendrik Bogaert 
Aangenomen door de Kamer op 15.12.2005 
Belgisch Staatsblad : 29.12.2005 en 06.03.2006 
 
Overeenkomstig de artikelen 108 en 110 van het Reglement van de Kamer heeft de 
commissie deze begrotingen gezamenlijk behandeld. 
 
De algemene uitgavenbegroting werd tegelijk verzonden naar elk van de overige vaste  
Commissies, voor advies over de programma’s die hen aanbelangen (artikelen 108, 110 en 
111 van het Reglement).  
 
Ook de commentaar en de opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen werden aan de 
commissie voor de Financiën en de Begroting evenals aan de overige vaste commissies 
overgezonden en staan vervat in het verslag van mevrouw Anne-Marie Baeke en de heer 
Hendrik Bogaert (DOC 51 2043/003).  
 
Tijdens de bespreking werd meer bepaald aandacht besteed aan :  
- de gehanteerde parameters bij de begrotingsopmaak 2006;  
- het begrotingspad voor de toekomst;  
- de evolutie van de primaire uitgaven;  
- het Zilverfonds;  
- de problematiek van de overname van de NMBS-pensioenen;  
- het (niet) structureel karakter van het begrotingsevenwicht;  
- de evolutie van de RIZIV-uitgaven;  
- de maatregelen inzake fraudebestrijding;  
- de modernisering van de FOD Financiën en de Regie der Gebouwen.  
  
♦ WET VAN 22 FEBRUARI 2006 HOUDENDE TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR HET 

AANSCHAFFEN VAN HUISBRANDOLIE VOOR DE VERWARMING VAN EEN PRIVÉ-WONING 
 
Doc 51 2190/2005-2006  
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Luc Gustin 
Aangenomen door de Kamer op 09.02.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 16.03.2006 
 
Om het hoofd te bieden aan de onafgebroken stijging van de wereldmarktprijzen voor 
aardolie, verleent deze wet een tussenkomst in de betaling voor de levering van 
huisbrandolie bestemd voor de verwarming van een privé-woning. Het bedrag van de 
toelage bedraagt 17,35% van de leveringsprijs, belasting over de toegevoegde waarde en 
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andere taksen inbegrepen. Het is evenwel beperkt tot het gedeelte van de prijs boven 0,5 
euro per liter.  
Deze toelage wordt verleend voor alle leveringen van huisbrandolie van 1 juni tot 31 
december 2005.   
 
♦ WET VAN … BETREFFENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR 

WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN 
 
♦ WET VAN … BETREFFENDE DE GUNNING, INFORMATIE AAN KANDIDATEN EN INSCHRIJVERS EN 

WACHTTERMIJN INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, 
LEVERINGEN EN DIENSTEN 

 
Doc 51 2237/2005-2006  
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : mevr. Anne-Marie Baeke 
Aangenomen door de Kamer op 04.05.2006 
Aangenomen door de Senaat op 01.06.2006 
Belgisch Staatsblad : … 
 
Deze wet hervormt de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten teneinde er de 
bepalingen en voorschriften in op te nemen die in de nieuwe Europese richtlijnen 
2004/17/EG en 2004/18/EG werden bepaald. 
De wet voorziet in twee verschillende stelsels. Het ene is van toepassing op alle 
overheidsopdrachten, het andere is van toepassing op de overheidsopdrachten in de 
sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.  
 
De voornaamste wijzigingen zijn de volgende :  
- het toepassingsgebied wordt verduidelijkt ingevolgde de bevindingen vervat in de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en, wat de 
speciale sectoren betreft, aan de hand van een nieuwe definitie van de bijzondere en 
uitsluitende rechten;  

- de rol van de aankoop-of opdrachtencentrales is wettelijk verankerd;  
- nieuwe procedures en nadere regels worden ingevoerd in het klassieke stelsel via de 

raamovereenkomst en de concurrentiedialoog alsook, voor alle stelsels, via het 
dynamische aankoopsysteem;  

- een fase voor elektronische veilingen wordt ingebouwd op het einde van de gewone 
procedure in het kader van leveringen of diensten voor courant gebruik en nieuwe 
gevallen van onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking worden 
ingevoerd;  

- de weging van de criteria wordt de regel voor de opdrachten onderworpen aan de 
Europese bekendmaking waarbij diverse gunningscriteria worden bepaald;  

- de technische specificaties moeten voortaan worden voorgeschreven hetzij door 
verwijzing naar de normen, technische erkenningen en gemeenschappelijke 
technische specificaties, hetzij in termen van prestatie-eisen of functionele eisen;  

- de bekommernis van een duurzame ontwikkeling wordt in de wet opgenomen, zonder 
evenwel afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de aanbestedende overheden om 
de beste verhouding kwaliteit/prijs te verkrijgen.  

 
♦ WET VAN 16 JUNI 2006 OP DE OPENBARE AANBIEDING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN EN DE 

TOELATING VAN BELEGGINGSINSTRUMENTEN TOT DE VERHANDELING OP EEN 
GEREGLEMENTEERDE MARKT 

 
♦ WET VAN 13 JUNI 2006 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 220 VAN DE WET VAN 4 DECEMBER 1990 

OP DE FINANCIËLE TRANSACTIES EN DE FINANCIËLE MARKTEN EN VAN DE ARTIKELEN 121, § 1, 
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1°, VAN DE WET VAN 2 AUGUSTUS 2002 BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE FINANCIËLE 
SECTOR EN DE FINANCIËLE DIENSTEN 

 
Doc 51 2344 en 2345/2005-2006  
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Luk Van Biesen 
Aangenomen door de Kamer op 04.05.2006 
Wet van 16 juni 2006 : niet geëvoceerd door de Senaat 
Wet van 13 juni 2006 : aangenomen op 01.06.2006 
Belgisch Staatsblad : 21.06.2006 
 
De wet brengt een volledige herziening van de reglementering op de openbare aanbiedingen 
van effecten met zich mee. Ze heeft noodzakelijk de omzetting in Belgisch recht tot doel van 
Europese richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en 
tot wijziging van richtlijn 2001/34/EG.  
 
De omzetting bestaat uit twee delen :  
- het eerste en voornaamste deel handelt over de openbare overnameaanbiedingen en 

de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op de gereglementeerde 
markten;  

- het tweede deel betreft de instellingen voor collectieve belegging. 
 
Het doel van de Prospectusrichtlijn is de harmonisatie van de vereisten inzake de opstelling, 
de goedkeuring en de verspreiding van het prospectus dat moet worden gepubliceerd 
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de verhandeling op een in een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte gelegen of functionerende gereglementeerde 
markt worden toegelaten.  
 
De harmonisatie die richtlijn 2003/71/EG tot stand brengt, is erop gericht automatisch een 
Europees paspoort toe te kennen aan een prospectus dat door de bevoegde autoriteiten van 
een lidstaat is goedgekeurd. Dankzij dit paspoort zal een prospectus in de gehele Europese 
Economische Ruimte kunnen worden verspreid zonder dat hiervoor de voorafgaande toelating 
dient te worden verkregen van de bevoegde autoriteit van de lidstaat of lidstaten van ontvangst.  
 
Voor de verrichtingen die niet worden geharmoniseerd, maakt de wet het volgende 
onderscheid:  
- een niet-geharmoniseerde prospectusregeling blijft behouden voor verrichtingen met 

beleggingsinstrumenten die geen effecten zijn en voor openbare aanbiedingen van 
effecten met een totale tegenwaarde tussen 100.000 en 2.500.000 euro;  

- er wordt afgezien van de thans geldende prospectusplicht bij toelating van 
beleggingsinstrumenten tot een georganiseerde, niet-gereglementeerde markt die 
toegankelijk is voor het publiek wanneer er geen sprake is van een openbare 
aanbieding van beleggingsinstrumenten. De bevoegdheid wordt aan de Koning 
overgedragen om de niet-geharmoniseerde prospectusregeling te kunnen uitbreiden tot 
de toelatingen tot verhandeling op deze markten indien de bescherming van de 
beleggers dat zou vereisen.  

 
♦ WET VAN 10 JUNI 2006 BETREFFENDE DE BIOBRANDSTOFFEN 
 
Doc 51 2432/2005-2006  
Onderzocht in de commissie voor de Financiën en de Begroting 
Rapporteur : de h. Luc Gustin 
Aangenomen door de Kamer op 18.05.2006 
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Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 16.06.2006 
 
Teneinde enigszins onafhankelijk te worden op energiegebied, pogen de lidstaten van de 
Europese Unie het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren (cf. de Europese richtlijn 
2003/30/EG van 8 mei 2003).  
Deze wet staat een vermindering van accijnzen toe op de brandstofmengsels, meer bepaald 
ongelode benzine met bio-ethanol, en dielsel met FAME. Zij beoogt tevens de nadere 
toepassingsregels betreffende de toekenning van de erkenning als productie-eenheid, door 
middel van offerteaanvragen op Europees niveau. In elke categorie (biodiesel en bio-ethanol) 
zullen er 2 tot 4 kandidaten zijn, met een toe te kennen maximumvolume van 75% voor één 
producent.  
De wet vormt een aanvulling op het koninklijk besluit van 10 maart 2006 betreffende 
koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof. Het betreft de vrijstelling van accijnzen van zuivere 
koolzaadolie gebruikt in de landbouw en in het gewestelijk openbaar vervoer.  
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
 
  
♦ WET VAN 14 DECEMBER 2005 HOUDENDE AFSCHAFFING VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER 
 
Doc. 51 1974/2005-2006 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Eric Massin 
Aangenomen door de Kamer op 17.11.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 23.12.2005 (erratum : 06.02.2006) 
 
De wet is gericht op de modernisering van het Belgisch recht inzake effecten, in het 
bijzonder de door ondernemingen uitgegeven effecten. Effecten aan toonder zijn achterhaald 
en vertonen veel nadelen. De anonimiteit die – in beginsel – het kenmerk is van de effecten 
aan toonder, alsook hun materiële aard, openen de weg voor misbruiken en fiscale fraude. 
Naast het risico van verlies en diefstal zijn de vereisten inzake de bewaring van effecten aan 
toonder en de inning van coupons zwaar en duur. De fysieke handelingen die vereist zijn 
voor de eigendomsoverdracht van een dergelijk effect zijn evenmin te verwaarlozen, vooral 
bij grootschalige uitwisselingen. Sedert 1991 werd reeds een grondige hervorming 
doorgevoerd inzake de vorm van leningen van de openbare schuld, die zich vertaalt in een 
steeds volledigere dematerialisatie.  
 
De wet bestaat uit drie essentiële onderdelen :  
- in het eerste wordt de geleidelijke afschaffing van effecten aan toonder als dusdanig 

georganiseerd;  
- het tweede onderdeel bevat de wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen 

noodzakelijk wegens de afschaffing van de effecten aan toonder en de versterking en 
de modernisering van de juridische regimes respectievelijk van toepassing op 
gedematerialiseerde effecten en effecten op naam, door met name de girale omloop 
van deze laatste aan te moedigen;  

- het derde onderdeel, tenslotte, bevat diverse wijzigingen aan wettelijke bepalingen 
van financieel recht en strekt er in het algemeen toe het financieel recht aan te 
passen aan de afschaffing van de effecten aan toonder en het te wijzigen teneinde de 
girale omloop van effecten te bevorderen.  
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De geleidelijke afschaffing van de effecten aan toonder, en bijgevolg van de daaraan 
verbonden anonimiteit, gebeurt door middel van de omzetting ervan in gedematerialiseerde 
effecten of effecten op naam. In dit kader is voorzien in een relatief lange omzettingsperiode 
die loopt tot 2014 voor de effecten uitgegeven vóór de bekendmaking van de wet in het 
Belgisch Staatsblad, zodat de huidige rechthebbenden van effecten aan toonder niet 
overdreven worden benadeeld en de betrokken emittenten tevens zonder overhaasting tot 
de nodige aanpassingen kunnen overgaan.  
 
♦ WET VAN 23 DECEMBER 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ARTIKELEN 3 TOT 7, 62 EN 

63) 
 
Doc. 51 2020/2005-2006 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Dylan Casaer 
Aangenomen door de Kamer op 24.11.2005 
Aangenomen door de Senaat op 15.12.2005 
Belgisch Staatsblad : 30.12.2005 
 
Deze bepalingen wijzigen het Wetboek van vennootschappen, de faillissementswet van 8 
augustus 1997 en de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der 
bedrijfsrevisoren.  
 
De wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen zijn van louter technische aard en 
hebben tot doel de betrokken bepalingen te verduidelijken door terug tot een perfecte 
overeenstemming te komen tussen de taalversies.  
 
Door de wijziging van artikel 27 van de faillissementswet is het toegestaan bij volmacht te 
stemmen in het kader van de beslissing van de algemene vergadering van de rechtbank van 
koophandel inzake de opmaak van de lijst van de curators.  
 
In de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, wordt 
het artikel 9bis ten gronde gewijzigd wat de beperking van de burgerrechtelijke 
beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor betreft. Dit is erop gericht enkel de 
aansprakelijkheid geldend voor wettelijke opdrachten die de commissaris vervult, en niet 
voor de bijkomende dienstverlening, te beperken en dit tot 3 miljoen euro bij een niet-
beursgenoteerde vennootschap. Gaat het om een genoteerde vennootschap, dan wordt de 
aansprakelijkheid beperkt tot 12 miljoen euro. Indien er meerdere commissarissen zijn in een 
vennootschap, dan gelden deze drempelbedragen voor elk van de commissarissen. Elke 
commissaris is dan gehouden, naargelang het geval, tot 3 of 12 miljoen euro. De 
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor de gevallen van bedrieglijk opzet of wanneer de 
revisor bewust schade toebrengt. Verder wordt nog de sanctionering van het misbruik van de 
beroepstitel van bedrijfsrevisor op hetzelfde niveau geplaatst als de sanctionering van het 
misbruik van de titel van accountant en boekhouder, waarmee wordt tegemoetgekomen aan 
een uitspraak van het Arbitragehof. 
 
♦ WET VAN 13 JANUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 
 
Doc. 51 2017/2005-2006 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : mevr. Anne-Marie Baeke 
Aangenomen door de Kamer op 01.12.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 20.01.2006 
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Deze wet strekt ertoe bepalingen van Richtlijn 2003/51/EG van 18 juni 2003 tot wijziging van 
sommige richtlijnen betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekeningen van 
bepaalde vennootschapsvormen, banken, andere financiële instellingen en 
verzekeringsondernemingen in Belgisch recht om te zetten. Deze richtlijn stelt de lidstaten in 
staat in hun eigen tempo hun nationaal recht inzake statutaire en geconsolideerde 
jaarrekeningen te moderniseren, gelet op de IAS/IFRS-standaarden, en verder wijzigt de 
richtlijn, in een streven naar verbetering van de financiële informatie, de vereisten met 
betrekking tot de inhoud van de jaarverslagen en van de controleverslagen over de statutaire 
en de geconsolideerde jaarrekeningen. In deze wet worden enkel de door de richtlijn 
verplicht te integreren bepalingen omgezet.  
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2005 (ARTIKELEN 17 TOT 20) 
 
Doc. 51 2097/2005-2006 
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht 
Rapporteur : de h. Dylan Casaer 
Aangenomen door de Kamer op 21.12.2005 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2005 
Belgisch Staatsblad : 30.12.2005 (erratum : 20.03.2006) 
 
Deze artikelen strekken ertoe het artikel 101 van het Wetboek van vennootschappen te 
wijzigen en de artikelen 129bis en 196bis van hetzelfde wetboek op te heffen. Beide laatste 
artikelen hebben betrekking op de administratieve geldboetes voor de gevallen waarin een 
vennootschap haar jaarrekening laattijdig neerlegde. Omdat dit stelsel, dat eind 2004 voor 
het eerst werd toegepast voor de jaarrekeningen van het boekjaar 2002, geen succes bleek 
te zijn, voornamelijk omwille van de zware administratieve procedures, wordt het opgeheven. 
Dit verhindert niet dat het tijdig neerleggen van de jaarrekening een belangrijk aandachtspunt 
blijft in het bijzonder in het kader van het tijdig opsporen van ondernemingen in 
moeilijkheden. Daarom wordt bepaald dat de vennootschappen die hun jaarrekening 
laattijdig neerleggen voortaan zijn gehouden tot een bijdrage in de kosten van de kamers 
voor handelsonderzoek. 
 
♦ WET VAN 2 JUNI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, 

TENEINDE DE VEREFFENINGSPROCEDURE TE VERBETEREN 
 
Doc. 51 1906/2005-2006  
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch recht 
Rapporteur : de heer Eric Libert 
Aangenomen door de Kamer op 30.03.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat  
Belgisch Staatsblad : 26.06.2006 
 
Deze wet strekt ertoe een aantal bepalingen in het Wetboek van vennootschappen in te 
voegen die de  vereffeningsprocedure nauwkeuriger omschrijven en gericht zijn op een 
billijke behandeling van alle betrokkenen en een verbetering van de positie van de 
schuldeisers bij deze procedure in het bijzonder.   
 
In de wet wordt uitdrukkelijk bepaald dat, voor zover de statuten niet anders bepalen, de 
wijze van vereffening wordt bepaald door de algemene vergadering. De vereffenaars treden 
pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun 
benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank zal dit pas 
doen nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid 
bieden. Zij oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft 
tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.  
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Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren 
indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. 
 
Eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het 
Strafwetboek dan wel wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van 
vertrouwen, mag niet tot vereffenaar worden aangewezen, net zomin als enige bewaarder, 
voogd, bestuurder of rekenplichtige die niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan 
en niet tijdig heeft afgerekend. 
 
Tenzij de bevoegde rechtbank daartoe homologatie verleent, mag evenmin tot vereffenaar 
worden benoemd eenieder die failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben 
verkregen, alsook wie een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een 
van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 
oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op 
de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen of op de 
uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.  
 
De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar 
een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de 
rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. 
Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen 
vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier 
gevoegd. 
 
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling 
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van 
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.  
 
♦ WET VAN 20 JULI 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ARTIKELEN 5 TOT 8, 100 TOT 

104 EN 112) 
 
Doc. 51 2518/2005-2006  
Onderzocht in de commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch recht 
Rapporteur : de heer Eric Massin 
Aangenomen door de Kamer op 29.06.2006 
Aangenomen door de Senaat op 13.07.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.07.2006 
 
De eerste artikelen hebben betrekking op de tenuitvoerlegging van verordening (EG) nr. 
1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut van de Europese 
coöperatieve vennootschap. De Koning wordt de bevoegdheid gegeven de verordening 
houdende het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap uit te voeren. Dit dient 
nadien door de wetgevende macht te worden bekrachtigd. 
 
Een volgende bepaling betreft een wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 
teneinde in artikel 24bis van  die wet terug de noodzakelijke samenhang te verzekeren bij 
schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging voor de persoon die zich kosteloos 
persoonlijk borg heeft gesteld voor de gefailleerde en in relatie tot de sluiting van het 
faillissement. 
 
Een andere bepaling heeft betrekking op een wijziging van het Wetboek van vennoot-
schappen teneinde de door Euronext Brussels gelanceerde nieuwe “Alternext”-markt een 
reglementair kader te  bieden om zich te richten tot de kleine en middelgrote ondernemingen 
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die aldus alternatieve financieringsbronnen kunnen vinden binnen een kader dat aangepast 
is aan hun draagkracht.  
 
Tenslotte worden de artikelen 133 en 134 van het Wetboek van vennootschappen die 
werden reeds herzien ingevolge de zogenaamde corporate governance-wet van 2 augustus 
2002 (wet van 2 augustus 2002 houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen 
alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in 
ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 
overnameaanbiedingen (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2002)) gewijzigd.  De wijziging 
voert een aanpassing van de wetgeving door in verband met de striktere reglementering van 
onafhankelijkheid van de commissaris-revisor. Tevens wordt machtiging verleend aan de 
Koning, ter omzetting van de Europese richtlijn met betrekking tot de wettelijke 
accountantscontrole, de zogenaamde achtste richtlijn, die het hele kader vastlegt waaraan 
de bedrijfsrevisoren moeten voldoen met betrekking tot de organisatie van het beroep, de 
opleiding, het tuchtstatuut, het overheidstoezicht e.d.  Begin 2006 werd op Europees niveau 
daaromtrent een consensus bereikt en is de omzetting thans aan de orde. 
 
De bepaling van artikel 112 tenslotte heeft betrekking op de Commissie voor 
boekhoudkundige normen (CBN) waarvan het statuut is geregeld door het koninklijk besluit 
van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige 
normen.  Een eerdere aanpassing van dit koninklijk besluit maakte echter dat ook de 
basiswet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen diende 
aangepast te worden. De wijziging had betrekking op het feit dat de door de Nationale Bank 
geïnde bijdragen voortaan onmiddellijk kunnen worden doorgestort aan de Commissie voor 
de boekhoudkundige normen, terwijl dit vroeger gebeurde aan de CBFA die ze op haar beurt 
doorstortte aan  voornoemde Commissie.  
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
 
♦ WET VAN 30 DECEMBER 2005 HOUDENDE INSTEMMING MET DE OVEREENKOMST VAN 4 

APRIL 2003 MET HET OOG OP DE VERWEZENLIJKING VAN HET PROGRAMMA VAN HET 
GEWESTELIJK EXPRESNET VAN, NAAR, IN EN ROND BRUSSEL 

 
Doc. 51 1911/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevr. Hilde Vautmans 
Aangenomen door de Kamer op 17.11.2005 
Aangenomen door de Senaat op 22.12.2005 
Belgisch Staatsblad : 01.03.2006 
 
De bekrachtigde Overeenkomst – die geen Samenwerkingsovereenkomst is – kwam tijdens 
de vorige zittingsperiode tot stand. Ze is bedoeld om het hoofd te bieden aan de 
mobiliteitsproblemen waar de hoofdstad mee kampt. Ze beoogt het totale aanbod inzake 
openbaar vervoer te integreren. De Vlaamse Lijn, de Brusselse MIVB, de Waalse TEC en de 
Belgische NMBS worden op één lijst geplaatst. De integratie van het vervoersaanbod van 
deze vervoersmaatschappijen is een proces dat tijd vergt. Om dat proces te 
vergemakkelijken, voorziet de bekrachtigde Overeenkomst dan ook in een hele reeks 
promotiemaatregelen. Voor 2012 moet het project voortdurend worden geëvalueerd, 
bijgestuurd en het publiek consequent over de voortgang ervan geïnformeerd.  
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♦ WET VAN 6 DECEMBER 2005 BETREFFENDE DE OPMAAK EN FINANCIERING VAN 

ACTIEPLANNEN INZAKE VERKEERSVEILIGHEID 
 
Doc. 51 2027/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : mevr. Valérie De Bue 
Aangenomen door de Kamer op 10.11.2005 
Aangenomen door de Senaat op 17.11.2005 
Belgisch Staatsblad : 21.12.2005 
 
De criteria voor de verdeling van het verkeersveiligheidsfonds worden wettelijk vastgelegd 
teneinde rekening te kunnen houden met geleverde inspanningen op het vlak van de 
verkeersveiligheid. Er wordt ook rekening gehouden met een gunstige evolutie en niet alleen 
met statische gegevens. De bedragen kunnen worden geactualiseerd bij koninklijk besluit. 
 
♦ WET VAN 15 MEI HOUDENDE DIVERSE MAATREGELEN INZAKE VERVOER 

 
Doc. 51 2245/2005-2006  
Onderzocht in de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
Rapporteur : de h. François Bellot 
Aangenomen door de Kamer op 16.03.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 08.06.2006 
 
De wet moderniseert de strafrechtelijke regels inzake zeevervoer en zeevisserij (om de 
beveiliging van schepen en havenfaciliteiten effectief te garanderen), luchtvaart (de 
vastgelegde vliegroutes, passagiersrechten en regels die tijdens een vlucht gelden worden 
bij overtreding gesanctioneerd), spoor- en wegvervoer. 

 
 
Commissie voor de Justitie 
 
 
♦ WETSVOORSTEL BETREFFENDE DE TRANSSEKSUALITEIT 
 
Doc. 51 903/2003-2004 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Servais Verherstraeten 
Aangenomen door de Kamer op 06.07.2006 
 
Dit wetsvoorstel vermindert de administratieve overlast voor transseksuelen. Het geeft 
transseksuelen voortaan onder meer het recht om hun voornaam te wijzigen. Dat is 
momenteel nog altijd een gunst die verleend wordt door de minister van Justitie. De 
aanvraag zal kunnen worden ingediend vanaf het moment dat een hormonale behandeling 
wordt ondergaan.  
Het wordt voor de transseksuelen goedkoper om een andere voornaam aan te                        
nemen en ze zullen gemakkelijker de geboorteakte kunnen laten aanpassen. In plaats van 
een gerechtelijke procedure te doorlopen, kan dit voortaan bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Een beroepsprocedure is voorzien bij de rechtbank.  
De wettekst bepaalt tevens dat iedereen die voor de inwerkingtreding van deze wet een 
geslachtsaanpassing heeft ondergaan hiervan overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe 
wet aangifte kan doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 
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♦ WET VAN 18 JULI 2006 TOT HET BEVOORRECHTEN VAN EEN GELIJKMATIG VERDEELDE 

HUISVESTING VAN HET KIND VAN WIE DE OUDERS GESCHEIDEN ZIJN EN TOT REGELING VAN 
DE GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING INZAKE HUISVESTING VAN HET KIND 

 
Doc. 51 1673/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : mevr. Valérie Déom 
Aangenomen door de Kamer op 30.03.2006 
Aangenomen door de Senaat op 08.06.2006 
Belgisch Staatsblad : 04.09.2006 
 
Deze wet bestaat uit verschillende delen: het eerste betreft de feiten waarover de geschillen 
gaan, en bevoorrecht de gelijkmatig verdeelde huisvesting; het tweede deel versoepelt de 
procedureregels voor de burgerlijke afdeling van de jeugdrechtbank en bevoorrecht de 
bemiddeling; het derde deel, ten slotte, betreft de uitvoering van de beslissingen inzake 
huisvesting en de dwangmaatregelen. 
 
Wat de huisvesting betreft, bepaalt de wet dat in elk geval de voorkeur moet worden 
gegeven aan het akkoord van beide ouders. Dit akkoord moet door de rechtbank bekrachtigd 
worden behalve indien het belang van het kind er duidelijk door geschaad wordt. 
 
Als er geen akkoord is bereikt, en in geval van gezamenlijk uitgeoefend ouderlijk gezag, 
onderzoekt de rechtbank bij voorrang de mogelijkheid van de gelijkmatig tussen de ouders te 
verdelen huisvesting. Indien de rechter echter, gelet op de concrete omstandigheden van de 
zaak, van oordeel is dat de gelijkmatig verdeelde huisvesting niet de meest passende wijze 
is, kan hij evenwel aan de ene partij de hoofdzakelijke huisvesting van het kind toekennen en 
aan de andere een huisvesting van kortere duur.  
Er is geen lijst van contra-indicaties in de wet opgenomen zodat de rechter vrij is om deze te 
bepalen. De rechtbank oordeelt in ieder geval bij een met bijzondere redenen omkleed 
vonnis, rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en het belang van 
de kinderen en de ouders. 
 
Inzake de procedure moedigt deze wet de bemiddeling aan. De rechter moet daarover alle 
nuttige informatie verstrekken en kan zelfs zijn uitspraak uitstellen om de partijen de 
gelegenheid te geven deze procedure te gebruiken. 
Vervolgens wordt het mechanisme van de blijvende inschrijving op de rol (dat momenteel 
tijdens de echtscheidingsprocedure in kortgeding van toepassing is), dat onder meer nuttig is 
omdat de partij niet wordt verplicht een nieuwe procedure op te starten wanneer de 
omstandigheden veranderen, veralgemeend. 
 
Het derde deel ten slotte betreft de gedwongen tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de 
huisvesting van het kind. 
Er wordt bepaald dat het slachtoffer van de overtreding de zaak opnieuw voor de rechter kan 
brengen. Er vindt dan een nieuwe behandeling plaats. De rechter kan alle nodige informatie 
inwinnen, nieuwe onderzoeksmaatregelen nemen zoals het horen van het kind, of de ouders 
voorstellen om tot een bemiddeling over te gaan. Hij kan dwangmaatregelen opleggen. De 
rechter moet echter bepalen hoe de gedwongen afgifte van het kind kan verlopen.  
De wet staat de rechter ten slotte toe om in dit geval aan de dwangsom hetzelfde 
« supervoorrecht » toe te kennen als vandaag aan de alimentatie. Inzake beslag op de 
inkomsten bestaan er geen grenzen voor de alimentatie. Er wordt voorzien in eenzelfde 
regeling voor de dwangsom die bevolen wordt door de rechter die moet oordelen over het 
niet-tenuitvoerleggen van een beslissing inzake huisvesting. 
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♦ WET VAN 17 MEI 2006 HOUDENDE OPRICHTING VAN STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN 
 
Doc. 51 1960/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Justitie 
Rapporteur : de h. Walter Muls 
Aangenomen door de Kamer op 30.03.2006 
Aangenomen door de Senaat op 04.05.2006 
Belgisch Staatsblad : 15.06.2006 
 
Deze wet strekt tot de oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank in elk rechtsgebied van 
het hof van beroep met dien verstande dat er voor Brussel één Franstalige en één 
Nederlandstalige kamer zal zijn. 
De rechtbank wordt voorgezeten door een beroepsmagistraat, de strafuitvoeringsrechter. De 
rechters in de rechtbank van eerste aanleg die aangewezen worden als 
strafuitvoeringsrechter, moeten kunnen bogen op een volledige ervaring als magistraat van 
minstens tien jaar. Tevens moeten zij een specifieke opleiding hebben gevolgd. 
Voor de behandeling van zaken met betrekking tot één of meerdere vrijheidsberovende 
straffen waarvan het uitvoerend gedeelte drie jaar of minder bedraagt, worden de 
strafuitvoeringskamers samengesteld uit de alleenrechtsprekend rechter in de 
strafuitvoeringsrechtbank. In de andere gevallen zijn de kamers samengesteld uit de rechter 
in de strafuitvoeringsrechtbank en twee assessoren. De assessoren in strafuitvoeringszaken 
brengen aan de beroepsmagistraten hun concrete kennis van zaken bij inzake strafuitvoering 
en sociale reïntegratie. 
De oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken zal de rol van het openbaar ministerie in 
strafuitvoeringszaken in belang doen toenemen. Het openbaar ministerie bekleedde tot op 
heden een relatief marginale rol in de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Voortaan zal het echter een specialistenrol vervullen. De substituten-procureur des Konings 
die gespecialiseerd zijn in strafuitvoering, moeten talrijke opdrachten vervullen bij het in 
gereedheid brengen van de dossiers en ze zullen daadwerkelijk initiatieven kunnen nemen 
voor de begeleiding van de voorwaardelijke invrijheidstelling. 
Die opdracht van het openbaar ministerie vergt de specialisatie van de substituten die 
hiermee belast zijn. Die substituten moeten minstens tien jaar ervaring hebben als 
magistraat en ze moeten een specifieke opleiding hebben gevolgd. 
In navolging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen de 
strafuitvoeringsrechtbanken zowel op de rechtbank als in de gevangenis zitting houden. 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
♦ WET VAN 5 MAART 2006 TOT VASTSTELLING VAN BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE 

HET STATUUT VAN DE OFFICIEREN VAN HET MEDISCH TECHNISCH KORPS VAN DE MEDISCHE 
DIENST 

 
Doc. 51 2090/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Véronique Ghenne 
Aangenomen door de Kamer op 26.01.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 05.04.2006 (erratum : 31.05.2006) 
 
Deze wet beoogt de medische component aan te passen aan de herstructurering van de 
Krijgsmacht. Enerzijds, wordt de medische component geconfronteerd met een inkrimping 
van het aantal manschappen en bijgevolg ook van het aantal zorgverstrekkers en, 
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anderzijds, vinden meer operationele opdrachten en humanitaire missies plaats. Voor beide 
taken is het evenwel noodzakelijk te beschikken over een korps goed getraind personeel dat 
recht heeft op een goede medische steunverlening, geconcretiseerd in een goed 
uitgebouwde en goed functionerende medische dienst. Om hieraan tegemoet te komen 
strekt de wet ertoe een herwaardering van het ambt van de officieren van het medisch 
technisch korps van de medische dienst door te voeren, door hun statuut te wijzigen opdat 
het voldoende aantrekkelijk zou worden voor potentiële kandidaten en waarbij het ook 
nieuwe perspectieven inzake loopbaan en motivatie opent voor de officieren van het medisch 
technisch korps die momenteel in actieve dienst zijn.  
 
♦ WET VAN 5 MAART 2006 HOUDENDE DIVERSE DRINGENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 

STATUTEN VAN HET PERSONEEL VAN DEFENSIE 
 
Doc. 51 2197/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Ingrid Meeus 
Aangenomen door de Kamer op 26.01.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 05.04.2006 
 
De wet beoogt de uitbreiding, tot het burgerpersoneel van het departement van 
Landsverdediging, van het toepassingsgebied van de wettelijke basis, die toelaat afnames te 
doen van het militair personeel in het kader van de biotheek, ingesteld in het departement in 
2006.  De wet wijzigt ook, in het kader van de professionele heroriëntering van militairen 
naar de privé-sector, de termijn die moet verlopen vooraleer het ontslag of de verbreking van 
de dienstneming of de wederdienstneming, en de arbeidsovereenkomst, van de 
professioneel geheroriënteerde militair, uitwerking hebben. Verder wordt nog het 
noodzakelijke wettelijke kader in het leven geroepen voor de realisatie van een nieuw 
geldelijk statuut toepasselijk op de militairen met zending, dat meer rekening houdt met de 
werkelijke situatie op het terrein. Tevens wordt het mogelijk, in het kader van de rentabiliteit 
van de door het departement verstrekte vormingen, dat de kandidaat-hulpofficier 
luchtverkeersleider die de Krijgsmacht verlaat vooraleer hij zijn vormingscyclus heeft 
beëindigd, ertoe gehouden wordt een deel van de wedden die hij ontvangen heeft tijdens zijn 
vorming terug te betalen, en, in het kader van de uniformisering van de statuten, een gelijke 
rendementsperiode te bepalen voor de hulpofficier luchtverkeersleider en voor de hulpofficier 
piloot. Eveneens wordt  de periode verlengd binnen dewelke een beroepsonderofficier piloot 
van het licht vliegwezen of luchtverkeersleider een kandidatuur kan indienen als kandidaat-
hulpofficier of kandidaat-aanvullingsofficier. 
 
♦ WET VAN 18 MEI 2006 TOT AANVULLING VAN DE WET VAN 3 JANUARI 1933 OP DE 

VERVAARDIGING VAN, DE HANDEL IN EN HET DRAGEN VAN WAPENS EN OP DE HANDEL IN 
MUNITIE, WAT BETREFT HET VERBOD OP SUBMUNITIE 

 
Doc. 51 1935/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de h. Dirk Van der Maelen 
Aangenomen door de Senaat op 07.07.2005 
Aangenomen door de Kamer op 16.02.2006 
Belgisch Staatsblad : 26.06.2006 
 
Bij de bespreking van het, door de Senaat overgezonden, wetsontwerp in de 
Kamercommissie voor de Landsverdediging werd verwezen naar het reeds eerder 
ingevoerde verbod op landmijnen, dat zeer grote overeenkomsten vertoont met de 
problematiek van de submunitie (of clusterbommen) omdat beide categorieën wapens 
gelijksoortige karakteristieken bezitten. Clusterbommen hebben eveneens een groot gebrek 
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aan precisie. Het internationaal humanitair recht laat weliswaar toe dat oorlog wordt gevoerd, 
maar verwacht van de strijdende partijen en de in het conflict gebruikte wapens dat ze 
voldoende precies zijn en op de strijdende partijen zijn gericht, waarbij burgers worden 
ontzien. Clusterbommen hebben bovendien ernstige a posteriori effecten: tot vele jaren na 
het conflict kunnen zij nog ontploffen met alle gevolgen vandien. 
 
In navolging van de historische rol van België door als eerste een verbod op landmijnen in te 
voeren (dat heeft geleid tot het Verdrag van Ottawa) wordt bij deze wet het verbod op 
submunitie of clustermunitie in de wetgeving ingevoerd door het toepassingsgebied van de 
wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en 
op de handel in munitie, uit te breiden tot dit soort munitie. 
 
De definitie van clustermunitie werd vervolgens bij de wet van 18 mei 2006 tot aanvulling van 
artikel 4 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen 
van wapens en op de handel in munitie, nog verder verfijnd en nauwkeuriger afgebakend. 
 
♦ WET VAN 1 MEI 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 JULI 1978 TOT REGELING VAN DE 

BETREKKINGEN TUSSEN DE OVERHEID EN DE VAKORGANISATIES VAN HET MILITAIR 
PERSONEEL 

 
Doc. 51 2223/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de h. David Geerts 
Aangenomen door de Kamer op 23.02.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 29.05.2006 (erratum : 26.06.2006) 
 
De wet voert een aantal wijzigingen door aan de wettelijke bepalingen betreffende het 
overleg omdat de inwerkingstelling van de welzijnsoverlegorganen binnen de Krijgsmacht en, 
in het bijzonder, het oprichten van de basisoverlegcomités en het in plaats stellen van de 
preventieadviseurs dit vereisen.  Andere wijzigingen hebben voornamelijk tot doel de 
prerogatieven van de vakorganisaties en van hun afgevaardigden te versterken. Ze vullen de 
door de programmawet van 2 augustus 2002 reeds aangebrachte wijzigingen aan en 
beantwoorden aan de opmerking van het Arbitragehof, dat, in zijn arrest nr. 141/2001 van 6 
november 2001, stelde dat het artikel 15 van de wet van 11 juli 1978 een te grote 
bevoegdheid aan de Koning toekende voor wat betreft het vaststellen van het statuut van de 
militaire vakbondsafgevaardigden. 
 
♦ WET  VAN 18 MEI 2006 TER PRECISERING VAN DE WET TOT AANVULLING VAN DE WET VAN 

3 JANUARI 1933 OP DE VERVAARDIGING VAN, DE HANDEL IN EN HET DRAGEN VAN WAPENS 
EN OP DE HANDEL IN MUNITIE 

 
Doc. 51 2311/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Ingrid Meeus 
Aangenomen door de Kamer op 30.03.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 26.06.2006 
 
Deze wet vult artikel 4 van de wet van 3 januari 1933 aan én preciseert tegelijkertijd de 
bepalingen die op 16 februari 2006 door de Kamer werden aangenomen. Door deze wet 
verdwijnt het risico dat de definitie van submunitie zou worden toegepast op wapens die 
geen antipersoonseffecten hebben. Zij consolideert het principe van het verbod op wapens 
met submunitie door enkele dubbelzinnigheden weg te nemen die een nadelig effect zouden 
kunnen hebben, zeker in het kader van de internationaal nagestreefde doelstelling. De wet, 
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die enkel een juridische dubbelzinnigheid beoogt op te heffen, omschrijft nauwkeuriger het 
concept submunitie rekening houdend met de bespreking van het  wetsontwerp nr. 51 1935 
in de Kamer.  Tijdens die bespreking was immers gebleken dat licht- en rookverspreidende 
munitie alsook inerte submunitie, met eenmalig effect bij de impact (en gebruikt om 
bijvoorbeeld een tankwand te doorboren), wel zouden kunnen ressorteren onder de 
aangenomen definitie, en bijgevolg onder het verbod, wat niet de bedoeling was. De 
preciezere omschrijving heeft als doelstelling enkel nog wapens te tolereren die gericht zijn 
op de neutralisering van militair materieel, die een onderscheid kunnen maken tussen 
burger- en militaire doelen en die geen in de tijd uitgesteld effect hebben. 
 
♦ WET  VAN 14 JUNI 2006 TOT OPRICHTING VAN EEN ADVIESRAAD “HISTORISCHE POOL VAN 

DEFENSIE” GENAAMD 
 
Doc. 51 2384/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de h. Walter Muls 
Aangenomen door de Kamer op 04.05.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 12.07.2006 
 
Deze wet strekt er toe een Historische Pool van Defensie in te stellen. Dit is een vaste 
officiële structuur welke zal worden belichaamd door een adviesraad die tot taak heeft, uit 
eigen beweging of op verzoek, advies te verstrekken over projecten tot behoud, 
instandhouding en opwaardering van het historisch patrimonium van Defensie. Die 
Historische Pool zal een tussenschakel vormen tussen het departement van 
Landsverdediging en de verschillende organisaties die zich inzetten voor de opwaardering 
van het historisch patrimonium van Defensie. Zo zal die Pool bijvoorbeeld fungeren als het 
vergaarpunt voor de subsidieaanvragen of andere aanvragen die door bovenvermelde 
organisaties worden toegezonden. 
 
♦ WET  VAN 14 JUNI 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 JANUARI 1975 HOUDENDE 

HET TUCHTREGLEMENT VAN DE KRIJGSMACHT MET HET OOG OP DE TOELATING TOT 
BEPAALDE POLITIEKE MANDATEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 

 
Doc. 51 1809/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Talbia Belhouari 
Aangenomen door de Kamer op 04.05.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 12.07.2006 
 
Deze wet legt de basisregels vast voor de uitoefening van bepaalde lokale politieke rechten 
door militairen. Het is militairen verboden zich in te laten met politieke activiteiten in de 
schoot van de Krijgsmacht. Zij mogen wel lid worden van de politieke partij van hun keuze en 
er de aan hun lidmaatschap verbonden rechten uitoefenen en er de ambten van deskundige, 
raadgever of lid van een studiecentrum vervullen. Iedere andere actieve of publieke 
deelname aan het politieke leven in een andere hoedanigheid, zelfs buiten de periodes 
waarin prestaties in de schoot van de Krijgsmacht worden geleverd, is hen verboden.   
 
Mits zij voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen zij zich kandidaat stellen voor de 
volgende Belgische provinciale en gemeentelijke mandaten en deze  uitoefenen: voorzitter 
van de provincieraad, lid van de bestendige deputatie, burgemeester, schepen, voorzitter 
van een raad voor maatschappelijk welzijn, voorzitter van een binnengemeentelijk territoriaal 
orgaan, elke andere uitvoerende functie in een aan de provincie of de gemeente gebonden 
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orgaan, provincieraadslid, lid van een gemeenteraad, lid van een raad voor maatschappelijk 
welzijn en lid van een binnengemeentelijk territoriaal orgaan. 
 
Een essentiële voorwaarde is dat politieke engagement van de militair niet voor gevolg mag 
hebben dat betrokkene de militaire plichten, bedoeld in artikel 9 van de wet van 14 januari 
1975, niet meer respecteert of dat hij een standpunt inneemt dat strijdig is met de rechten en 
vrijheden, gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 
en door de aanvullende protocollen bij dat verdrag die in België van kracht zijn.  
 
♦ WET  VAN 1 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN BETREFFENDE DE 

KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL 
 
Doc. 51 2455/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : de h. Mohammed Boukourna 
Aangenomen door de Kamer op 15.06.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 28.08.2006 
 
Deze wet wijzigt een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de Koninklijke Militaire 
School (KMS) waarbij hoofdzakelijk vijf doelstellingen worden nagestreefd :  
 
- de verbetering van de opdrachtomschrijving van de KMS, rekening houdend met de 

bepalingen van de wet van 25 november 2004 tot wijziging van de wet van 11 
september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs, wat de door de 
KMS verleende academische graden betreft en met de bepalingen over de KMS van de 
decreten met betrekking tot het universitair onderwijs, alsook met het specifiek 
pedagogisch project van de KMS; 

- de duur van de studies van bachelor en van master in de faculteit van sociale en 
militaire wetenschappen afstemmen op de Europese standaard van 5 jaar; 

-  de standaard toepasselijk op de studies aan de KMS afstemmen op de processus 
van Bologna; 

-  de aanpassing van de organisatie van de KMS aan de actuele behoeften rekening 
houdend met de overname door de KMS van de onderwijslast der voortgezette 
vorming die tot op heden verzekerd werd door het Koninklijk Hoger Instituut van 
Defensie (KHID); 

- de invoeging in de organisatie van de KMS van een eigen raad van bestuur, naast de 
raad van bestuur van het Vermogen.  

 
♦ WET  VAN 20 JULI 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 64 TOT 76) 
 
Doc. 51 2518/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Ingrid Meeus 
Aangenomen door de Kamer op 29.06.2006 
Aangenomen door de Senaat op 13.07.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.07.2006 
 
Deze artikelen beogen verscheidene wetten met betrekking tot het statuut van het personeel 
van Defensie te wijzigen. Het gaat onder meer om volgende maatregelen :  
 
- de duur van het mandaat van de chef Defensie kan worden verlengd teneinde de 

continuïteit in het beleid te verzekeren; 
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-  de reglementering toepasselijk op de militairen wat betreft de adoptie- en 
opvangverloven, wordt afgestemd  op de reglementering die van kracht is in de privé-
sector en de overheidssector; 

-  de militair die Defensie verlaat en die naar de privé-sector professioneel wordt 
geheroriënteerd, is verplicht gedurende 10 jaar deel uit te maken van het 
reservekader; 

-  inzake verzekeringen wordt een subrogatieprincipe ingevoerd dat het personeel dat 
in operatie of in hulpverlening in het buitenland wordt ingezet, de betaling van een 
vastgelegd kapitaal of rente in deze contracten garandeert;  

-  de oppensioenstelling van ex-militairen wordt toegelaten vanaf de leeftijd van 56 jaar; 
- de regeling inzake moederschapsbescherming wordt afgestemd op wat voorzien is 

op supranationaal niveau.  
 
♦ WET  VAN 7 AUGUSTUS 2006 TOT UITBREIDING TOT BEPAALDE OUDSTRIJDERS EN 

OORLOGSSLACHTOFFERS VAN DE KOSTELOZE GENEESKUNDIGE VERZORGING DOOR DE 
BEMIDDELING VAN HET INSTITUUT VOOR VETERANEN – NATIONAAL INSTITUUT VOOR 
OORLOGSINVALIDEN, OUD-STRIJDERS EN OORLOGSSLACHTOFFERS 

 
Doc. 51 2576/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Landsverdediging 
Rapporteur : mevr. Magda De Meyer 
Aangenomen door de Kamer op 22.06.2006 
Aangenomen door de Senaat op 13.07.2006 
Belgisch Staatsblad : 05.09.2006 
 
Het, door de Senaat overgezonden, wetsontwerp vermindert de periode die vereist is, in een 
of meerdere statuten van nationale erkentelijkheid, om te kunnen genieten van de 
terugbetaling van het remgeld bij geneeskundige verzorging door bemiddeling van het 
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en 
oorlogsslachtoffers. De erkenningsperiode wordt teruggebracht tot negen maanden en komt 
in de plaats van de twaalf maanden in één statuut of van de drie semesters in twee of 
meerdere statuten. 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
 
♦ WET VAN 23 DECEMBER 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 2020/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Annelies Storms 
Aangenomen door de Kamer op 24.11.2005 
Aangenomen door de Senaat op 15.12.2005 
Belgisch Staatsblad : 30.12.2005 
 
De wetsbepalingen die aan de commissie voor de Sociale Zaken werden voorgelegd, 
strekten er enkel toe een rechtzetting aan te brengen. 
 
♦ WET VAN 12 JANUARI 2006 TOT OPRICHTING VAN DE “PENSIOENDIENST VOOR DE 

OVERHEIDSSECTOR” 
 
Doc. 51 1991/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
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Rapporteur : mevr. Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 24.11.2005 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad: 03.02.2006 
 
De wet heeft een nieuwe dienst opgericht, namelijk de Pensioendienst voor de 
Overheidssector die alle bevoegdheden en verplichtingen van de Administratie der 
Pensioenen (AP) overneemt. De Administratie der Pensioenen werd omgevormd tot een 
instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op 
sommige instellingen van openbaar nut. De Pensioendienst voor de Overheidssector werd er 
in het bijzonder mee belast de informatieverstrekking aan de (toekomstige) gepensioneerden 
te verbeteren. Die structuurhervorming impliceert geen enkele wijziging met betrekking tot de 
rechten van gepensioneerden. 
 
♦ WET VAN  7 DECEMBER 2005 TOT OPHEFFING VAN HET EERSTE LID VAN ARTIKEL 76 EN 

VAN HET ZESDE LID VAN ARTIKEL 168 VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE 
VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD 
OP 14 JULI 1994 

 
Doc. 51 1964/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Maggie De Block 
Aangenomen door de Senaat op 15.07.2005 
Aangenomen door de Kamer op 24.11.2005 
Belgisch Staatsblad : 18.01.2006 
 
De wet komt voort uit een door mevrouw Van de Casteele en de heren Germeaux en 
Vankrunkelsven in de Senaat ingediend wetsvoorstel. Het voorstel is er aangenomen na 
overleg tussen de fracties, het RIZIV en de minister. 
 
De wet heft voor kinesitherapeuten, logopedisten en thuisverplegers de verplichting op om 
een verstrekkingenregister bij te houden. Op grond daarvan is het niet meer dan logisch dat 
ook de sancties die worden opgelegd indien dat register niet wordt bijgehouden, worden 
opgeheven.  
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2005 
 
Doc. 51 2097/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur :  mevr. Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 21.12.2005 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2005 
Belgisch Staatsblad: 30.12.2005 
 
De bepalingen van de programmawet die aan de commissie voor de Sociale Zaken inzake 
de sociale zekerheid werden voorgelegd, betreffen de volgende aangelegenheden :  
- de maximumfactuur : de programmawet voert een administratieve vereenvoudiging 

in, verstevigt het verzekeringskarakter van de maximumfactuur, verbetert de 
doeltreffendheid van de door de maximumfactuur geboden bescherming en lijnt de 
doelgroepen voor de sociale maximumfactuur beter af. Om dubbele terugbetalingen 
uit de wereld te helpen mogen tot slot de verzekeringsinstellingen voortaan de 
zorgverstrekkers ervan inlichten dat een sociaal verzekerde de toekenning van de 
maximumfactuur geniet; 

- de retributie voor de apothekers: de berekeningsbasis van de retributie van de 
apothekers werd uitgebreid tot de specialiteiten die worden terugbetaald in het kader 
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van de maatregel die voorziet in een bijkomende bijdrage in de kosten van de 
voorbehoedmiddelen voor de vrouwen van minder dan 21 jaar; 

- verschillende financiële bepalingen en in het bijzonder de alternatieve financiering 
van het RIZIV; 

- een betere strijd tegen de sociale fraude en het oneigenlijk gebruik van de 
reglementering: de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van de reglementering, de 
wijziging van de bestemming van sommige administratieve boetes, de betere inning 
van de sociale zekerheidsbijdragen, de verlenging van de verjaringstermijn voor de 
terugvordering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd door bepaalde 
werkgevers uit de openbare sector. 

 
Wat werk betreft, bevat de programmawet een aantal bepalingen inzake het betaald 
educatief verlof, de sociale Maribel, de begeleidingsuitkering en de wetgeving over de 
plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. 
 
Op het stuk van de pensioenen wordt een administratieve sanctie ingesteld voor de 
gerechtigden op een wettelijk pensioen die de voor hun beroepsactiviteit opgelegde 
beperkingen niet naleven, alsook voor hun werkgevers. Voorts wordt de Koning ertoe 
gemachtigd inzake wettelijke pensioenen verplichtingen van publiekrechtelijke 
rechtspersonen ten aanzien van hun vastbenoemde personeel over te dragen. 
 
♦ WET VAN 27 DECEMBER 2005 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 
 
Doc. 51 2098/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Sabien Lahaye-Battheu 
Aangenomen door de Kamer op 21.12.2005 
Aangenomen door de Senaat op 23.12.2005 
Belgisch Staatsblad: 30.12.2005 
 
Wat de pensioenen betreft, wijzigt de wet de verjaringstermijnen inzake toegestane arbeid 
voor mensen met een rust- of overlevingspensioen. 
 
Wat werk betreft, worden in die wet enkele wijzigingen aan de wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten, de wetgeving op de arbeidsongevallen en de wet op 
de jaarlijkse vakantie aangebracht. 
 
Wat de sociale zekerheid betreft, zet de wet de modernisering en de vereenvoudiging van de 
sociale zekerheid, onder meer via de Kruispuntbank, voort. Ze bevat een aantal bepalingen 
inzake het statuut van de vrijwilligers, beoogt de bepalingen in verband met de derde en de 
vierde weg van de instellingen die de sociale bijdragen innen, aan te vullen, te verduidelijken 
en te vereenvoudigen en bevat tot slot ook enkele bepalingen over de kinderbijslag. 
 
♦ WET VAN 23 DECEMBER 2005 BETREFFENDE HET GENERATIEPACT 
 
Doc. 51 2128/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Pierrette Cahay-André 
Aangenomen door de Kamer op 15.12.2005 
Aangenomen door de Senaat op 22.12.2005 
Belgisch Staatsblad : 30.12.2005 
 
De wet is het resultaat van een lang voorafgaand overleg met de sociale partners en bevat 
diverse maatregelen die onder de bevoegdheid van de ministers van Sociale Zaken en 
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Volksgezondheid, van Werk, van Pensioenen en van Financiën vallen. Die maatregelen 
betreffen meer in het bijzonder de volgende aspecten :  
- pensioenen der zelfstandigen : de aanpassing van de vermindering voor vervroeging 

van het pensioen en de invoering van een bonussysteem inzake pensioenen dat wordt 
toegekend aan de zelfstandigen die na de leeftijd van 62 jaar tot aan de wettelijke 
pensioenleeftijd werkzaam blijven; 

- de invoering vanaf 2006 van een structureel mechanisme aangaande de 
welvaartvastheid van de sociale uitkeringen binnen de sociale zekerheid der 
zelfstandigen; 

- de toekenning vanaf de leeftijd van 62 jaar of na een loopbaan van minstens 44 
kalenderjaren van een bonus boven op het pensioenbedrag die voor de werknemers een 
stimulans moet zijn om hun activiteit verder te zetten tot de wettelijke pensioenleeftijd; 

- het verstrekken van informatie aan de toekomstige gepensioneerden over hun 
pensioenbedrag; 

- de invoering van gedifferentieerde loonplafonds voor de berekening van het 
pensioenbedrag om actief zijn beter te laten renderen dan inactief zijn; 

- diverse maatregelen teneinde experimenten tot invoering van specifieke loonbarema’s 
voor nieuwe intreders in ondernemingen op te zetten; 

- maatregelen teneinde de sociale balans te vereenvoudigen en de vormingsinspanningen 
te verhogen; 

- maatregelen voor een activerend beleid bij herstructureringen, waaronder de oprichting 
van een tewerkstellingscel bij een herstructurering en de invoering van een 
inschakelingsvergoeding voor de werknemers, een administratieve geldboete voor de 
werkgevers die de verplichtingen inzake outplacementbegeleiding niet naleven en 
bijdragen en inhoudingen op pseudobrugpensioenen; 

- een regeling om het aantal vakantiedagen te verhogen waarop een oudere werknemer 
bij een werkhervatting na een periode van inactiviteit recht heeft; 

- uitzendarbeid wordt in de context van een door het bevoegde gewest erkend 
tewerkstellingstraject dat naar een volwaardige job leidt, mogelijk gemaakt; 

- maatregelen tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers; 
- de startbonus, d.w.z. een financiële tegemoetkoming voor jongeren die in het kader van 

een alternerende opleiding een praktijkopleiding («stage») doorlopen om hen aan te 
moedigen zo’n praktijkopleiding aan te vatten, vol te houden en effectief te voleindigen; 

- terbeschikkingstelling aan het Participatiefonds van de nodige financiële middelen om 
jongeren die een zelfstandige activiteit willen opstarten, intensiever                        
en langer te kunnen ondersteunen en begeleiden; 

- maatregelen met betrekking tot het beheer van het Fonds ter bevordering van de 
toegang tot arbeid voor personen met een handicap; 

- maatregelen teneinde het mechanisme van de welvaartsvastheid en de sociale 
correcties te verbeteren; 

- de bijdrageverminderingen voor de jongeren en de oudere werknemers; 
- maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid van laaggeschoolde jongeren in de 

non-profitsector: het theoretische bedrag dat aan de non-profitsector zou moeten 
toekomen in het kader van de bijkomende vermindering voor «jonge werknemers» zal 
aangewend worden om bijkomende banen te scheppen ten behoeve van 
laaggeschoolde jongeren; 

- de alternatieve financiering van de sociale zekerheid; 
- maatregelen om de werkgevers met een fiscale stimulans aan te moedigen om in hun 

onderneming stages te organiseren; 
- maatregelen genomen om het vervroegd beëindigen van de beroepsloopbaan te 

ontmoedigen; 
- de invoering van een gunstig belastingregime dat van toepassing is op de aanvullende 

pensioenkapitalen die in het kader van de tweede pensioenpijler worden uitgekeerd aan 
een werknemer die tot bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd werkt; 
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- een activeringsbeleid, naar aanleiding van herstructureringen, om te voorkomen dat de 
slachtoffers van de herstructurering reeds op relatief jonge leeftijd inactief worden. 

 
♦ WET VAN 7 MAART 2005 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 JULI 2005 BETREFFENDE DE 

RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS 
 
Doc. 51 2205/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Annelies Storms 
Aangenomen door de Kamer op 08.06.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad: 11.08.2006 
 
Deze wet die er op initiatief van het Parlement is gekomen, strekt ertoe de inwerkingtreding 
van alle bepalingen van de wet van 3 juli 2005 naar 1 augustus 2006 te verschuiven. Men 
diende immers alle betrokkenen op wie de wet van 3 juli 2005 van toepassing is, en in het 
bijzonder de verzekeringssector, de gelegenheid te bieden de voorbereidingen voort te 
zetten, zodat de uitvoeringsbesluiten ruim vóór de datum van inwerkingtreding konden 
worden bekendgemaakt. 
 
♦ WET VAN 19 JULI 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 3 JULI 2005 BETREFFENDE DE 

RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS 
 
Doc. 51 2496/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 08.06.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 11.08.2006 
 
De wet strekt ertoe verscheidene in de wet van 3 juli 2005 vervatte bepalingen te preciseren 
teneinde tegemoet te komen aan enkele praktische knelpunten die zijn opgedoken na de 
aanneming van de wet, alsmede beter rekening te houden met de verscheidenheid van de 
verenigingen die een beroep doen op vrijwilligers, doch zonder daarbij afbreuk te doen aan 
de beginselen die de basisstructuur van die wet vormen. 
 
Het gaat er vooral om het toepassingsgebied van de wet beter af te bakenen door een 
definitie van het begrip “feitelijke vereniging” aan te reiken die de rechtszekerheid kan 
waarborgen. De organisatienota waarin de wet van 3 juli 2005 voorziet, wordt afgeschaft en 
vervangen door een “informatieplicht”.  
 
De artikelen van de wet van 3 juli 2005 inzake de aansprakelijkheid en de verzekeringen 
ondergaan de belangrijkste wijzigingen.  
 
Slechts drie soorten organisaties moeten de vrijwilligers op wie ze een beroep doen, 
verzekeren :  
- de private of publieke rechtspersonen zonder winstoogmerk;  
- de feitelijke verenigingen die personeel in dienst hebben;  
- de feitelijke verenigingen die beschouwd kunnen worden als een afdeling van een 

koepelorganisatie.  
 
De bepalingen inzake vergoedingen in het kader van het vrijwilligerswerk waarin de wet van 
3 juli 2005 voorziet, worden gehandhaafd, met uitzondering van de bovengrens van 600 
euro per kwartaal.  
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♦ WET VAN 4 OKTOBER 2006 TOT AANVULLING VAN DE WET VAN 29 JUNI 1981 HOUDENDE 

DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR WERKNEMERS MET EEN 
BIJKOMENDE CATEGORIE VAN VOERTUIGEN VOOR HET COLLECTIEF VERVOER VAN 
WERKNEMERS WAARVOOR GEEN SOLIDARITEITSBIJDRAGE VERSCHULDIGD IS 

 
Doc. 51 2243/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: de h. Charles Michel 
Aangenomen door de Senaat op 16.03.2006 
Aangenomen door de Kamer op 27.04.2006 
Belgisch Staatsblad : … 
 
Deze wet die er op initiatief van het Parlement is gekomen, strekt ertoe alle voertuigen die 
voor het collectief vervoer van werknemers worden gebruikt, op dezelfde manier te 
behandelen. Daartoe wordt de vrijstelling uitgebreid tot alle voor dat vervoer aangewende 
voertuigen, terwijl ook duidelijker wordt vastgesteld welke voorwaarden recht verlenen op die 
vrijstelling.  
 
♦ WET VAN 10 MEI 2006 HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 

30 MEI 2005 TUSSEN DE FEDERALE STAAT, HET VLAAMS, HET WAALS EN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE 
MEERWAARDENECONOMIE 

 
Doc. 51 2250/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur : mevr. Nahima Lanjri 
Aangenomen door de Senaat op 02.02.2006 
Aangenomen door de Kamer op 30.03.2006 
Belgisch Staatsblad : 05.07.2006 
 
Met het samenwerkingsakkoord dat ter goedkeuring aan het federaal Parlement wordt 
voorgelegd, worden de inspanningen en engagementen, zoals geformuleerd in het 
Samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tusen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige 
Gemeenschap inzake sociale economie, voortgezet (goedgekeurd door de wet van 26 juni 
2001, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2001). 
 
Het voorliggend samenwerkingsakkoord is een kaderakkoord waarin de basisafspraken met 
betrekking tot gezamenlijke inspanningen en de gezamenlijke inzet van middelen van de 
federale overheid en de deelregeringen die inzake meerwaardeneconomie een bevoegdheid 
kunnen laten gelden, worden vastgelegd.  
 
♦ WET VAN 20 JUNI 2006 HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE WET VAN 5 

SEPTEMBER 2001 TOT VERBETERING VAN DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE 
WERKNEMERS 

 
Doc. 51 2413/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 18.05.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad: 25.07.2006 
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Deze wet werd uitgewerkt in het kader van het Generatiepact. In het werkloosheidsbesluit 
werd per 1 april 2006 ingeschreven dat iedere werknemer ouder dan 45 jaar met één jaar 
dienstanciënniteit, die recht heeft op outplacementbegeleiding zoals bedoeld in de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82, en die beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, 
voortaan op straffe van sancties ook gebruik moet maken van dat recht. Gelet op die 
sanctioneringsmogelijkheid, was het aangewezen dat de ontslagen werknemer op de hoogte 
wordt gebracht van het bestaan van zijn recht. Daarom voorziet de wet in een 
informatieplicht in hoofde van de werkgever. 
 
♦ WET VAN 13 JULI 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE BEROEPSZIEKTEN EN 

ARBEIDSONGEVALLEN 
 
Doc. 51 1334/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 08.06.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 01.09.2006 
 
De wet is ontstaan vanuit de bekommernis de bescherming van de werknemers te 
verbeteren. Daarnaast drongen zich ook een aantal terminologische verbeteringen en 
formele aanpassingen op ten gevolge van de nieuwe terminologie die gebruikt wordt, en van 
een aantal institutionele veranderingen.Inzake beroepsziekten worden er nieuwe opdrachten 
aan het Fonds voor Beroepsziekten toegewezen, dat zelf structurele wijzigingen heeft 
ondergaan. Vanuit de praktijk en de rechtspraak drongen zich enkele andere wijzigingen 
inzake procedure en vergoedingen op.Tot slot geeft de wet uitvoering aan de beslissingen 
die de regering op 20 en 21 maart 2004 in Oostende heeft genomen, teneinde de 
beroepsherinschakeling van slachtoffers van een arbeidsongeval, van slachtoffers van een 
beroepsziekte en van ziekte- en invaliditeitsverzekering-gerechtigden te bevorderen.  
 
♦ WET VAN 11 JULI 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 26 JUNI 2002 BETREFFENDE DE 

SLUITING VAN DE ONDERNEMINGEN 
 
Doc. 51 2460/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Danielle Van Lombeek-Jacobs 
Aangenomen door de Kamer op 08.06.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 24.08.2006 
 
De wet zet de twee onderstaande Europese richtlijnen in Belgisch recht om of werkt de 
omzetting ervan af:  
- richtlijn 98/50/EG van de Raad, van 29 juni 1998, tot wijziging van de richtlijn 

77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 
overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen; deze twee 
richtlijnen werden gecodificeerd door de richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 
2001;  

- richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot 
wijziging van richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lidstaten inzake de bescherming van de 
werknemers bij insolventie van de werkgever.  

 
Voorts beoogt de wet eveneens de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de 
ondernemingen te vereenvoudigen en coherenter te maken.  
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♦ WET VAN 20 JULI 2006 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 64 TOT 76) 
 
Doc. 51 2518/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs: de dames Maggie De Block en Annelies Storms 
Aangenomen door de Kamer op 29.06.2006 
Aangenomen door de Senaat op 13.07.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.07.2006 
 
Wat de gezinsbijlag betreft, hebben de aan de Commissie voor Sociale Zaken voorgelegde 
bepalingen drie doelstellingen:  
- de aanpassing van sommige bepalingen van de samengeordende wetten betreffende de 

kinderbijslag voor loonarbeiders, teneinde rekening te houden met de nieuwe bepalingen 
inzake adoptie van een kind;  

- de wijziging van de regel betreffende het begin van de toekenning van kinderbijslag om 
korte onderbrekingen in de uitbetaling van de kinderbijslag te voorkomen;  

- en ten slotte de invoeging van een regel betreffende de aanwijzing van de 
voorrangsgerechtigde rechthebbende voor de gevallen waarin verscheidene 
rechthebbenden een residuair recht hebben ten behoeve van een zelfde kind. Teneinde 
een betere invordering van de sociale zekerheidsbijdragen te verzekeren werden een 
aantal wijzigingen uitgewerkt ter verbetering van de technische regels inzake de 
informatieverstrekking.  

 
De nabevallingsrust wordt met één week verlengd, wanneer de werkneemster ongeschikt is 
geweest om haar arbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval gedurende de ganse 
periode vanaf de zesde week voorafgaand aan de werkelijke datum van de bevalling, of de 
achtste week wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht, tot aan de bevalling.  
 
Het suppletief sociaal statuut van de lokale mandatarissen wordt met terugwerkende kracht 
tot 1 april 2001 uitgebreid tot de voorzitters van verenigingen van gemeenten en tot de 
voorzitters van verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
 
Inzake de inkomensgarantie voor ouderen wijzigt de wet naar aanleiding van een arrest van 
het Arbitragehof een bepaling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen.  
 
De wet bevat voorts nog een bepaling in verband met de overdracht van pensioenrechten 
naar de communautaire instellingen.  
 
De wet behelst diverse wijzigingen van de wetten waarvan de tenuitvoerlegging en de 
toepassing wordt verzekerd door de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid.  
 
♦ PROGRAMMAWET VAN 20 JULI 2006 
 
Doc. 51 2517/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteurs: de dames Maggie De Block en Annemie Turtelboom 
Aangenomen door de Kamer op 29.06.2006 
Aangenomen door de Senaat op 13.07.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.07.2006 
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De bepalingen van de programmawet die aan de commissie voor de Sociale Zaken werden 
voorgelegd, betreffen :  
- de solidariteitsbijdrage betreffende bedrijfsvoertuigen;  
- de kinderbijslag;  
- het globaal beheer en de financiering van de sociale zekerheid;  
- het RIZIV en de globale beheren;  
- wijzigingen aan de reglementering in verband mte de bijdrageverminderingen;  
- de tenuitvoerlegging van het akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren;  
- de aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders;  
- de mededelingsplicht ten aanzien van de inningsinstellingen van de sociale 

zekerheidsbijdragen.  
 
♦ WET VAN 4 OKTOBER 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 FEBRUARI 1954 

BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE BLINDENSTOK EN TOT OPHEFFING VAN DE WET 
VAN 4 JULI 1991 TOT BESCHERMING VAN DE SLECHTZIENDEN EN ERKENNING VAN DE “GELE 
STOK” 

 
Doc. 51 2498/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Greet van Gool 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2006 
Aangenomen door de Senaat op … 
Belgisch Staatsblad : … 
 
De wet verruimt de voorwaarden voor de toekenning van de blindenstok die voortaan zal 
worden uitgereikt aan personen met een visuele handicap en dus niet langer uitsluitend aan 
blinden; bijgevolg wordt de “gele stok” die tot heden aan de slechtzienden werd uitgereikt, 
afgeschaft.  
 
♦ WET VAN 4 OKTOBER 2006 BETREFFENDE HET TOEZICHT OP DE INSTELLINGEN VOOR 

BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING 
 
Doc. 51 2534/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Sociale Zaken 
Rapporteur: mevr. Maggie De Block 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2006 
Aangenomen door de Senaat op … 
Belgisch Staatsblad : … 
 
De wet heeft een tweevoudig doel. In de eerste plaats regelt ze de omzetting van de 
Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBP). Ten tweede strekt ze ertoe de bestaande prudentiële 
regelingen te coördineren.  
 
De omzetting van de richtlijn strekt ertoe een Belgische onderneming toe te staan voor het 
beheer van haar pensioenregeling een beroep te doen op een in een andere EU-lidstaat 
gevestigde instelling voor bedrijfspensioenvoorziening; ook omgekeerd wordt aan de 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening toegestaan grensoverschrijdende activiteiten te 
ontwikkelen, zoals verzekeringsondernemingen dat al ruim tien jaar mogen doen.  
 
Een van de belangrijkste beginselen bij die grensoverschrijdende activiteiten is de 
toepassing van de prudentiële wetgeving van de lidstaat van oorsprong, alsook de sociale 
wetgeving en de arbeidswetgeving van de lidstaat van ontvangst.  
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Voortaan zullen de pensioenfondsen en –kassen “organisme voor de financiering van 
pensioenen” (OFP) worden genoemd.  
Hoewel veel bepalingen van de richtlijn al in het Belgische recht bestaan, zijn de 
voorschriften inzake corporate governance niet langer aangepast aan de toestand van 
vandaag. Het is dan ook tijd de wetgeving te coördineren. De wetgever heeft de voorkeur 
gegeven aan een reorganisatie van de regels.  
 
De wet van 9 juli 1975 zal nog verder van toepassing blijven op de 
verzekeringsondernemingen, terwijl de koninklijke besluiten van 14 mei 1985 en van 5 april 
1995 die de toepassing van de controlewet op respectievelijk de pensioenfondsen en de 
pensioenkassen regelen, zullen worden opgeheven en vervangen door de nieuwe wet.  
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing 
 
 
♦ WET VAN 12 JUNI 2006 BETREFFENDE HET BEDIENEN VAN AUTOMATISCHE 

DEFIBRILLATOREN DOOR NIET-ARTSEN 
 
Doc. 51 1566/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Josée Lejeune 
Aangenomen door de Senaat op 27.04.2006 
Aangenomen door de Kamer op 24.05.2006 
Belgisch Staatsblad : 28.09.2006 
 
De wet strekt ertoe het gebruik van automatische defibrillatoren door niet-artsen toe te staan. 
Een vroegtijdige defibrillatie is belangrijk voor de overlevingskansen van patiënten, elke 
minuut vertraging doet bij het defibrilleren die kansen met 10 tot 15% afnemen.  
 
De minister zal erop toezien dat er strenge criteria zullen worden opgelegd voor de 
fabrikanten van de toestellen, krachtens het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende 
de medische hulpmiddelen. Voor de kopers zal de aansprakelijkheid inzake onderhoud en 
gewaarborgde goede werking worden bepaald op grond van de wet van 9 februari 1994 
betreffende de veiligheid van producten en diensten. 
 
♦ WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 26 MEI 2002 BETREFFENDE HET RECHT 

OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, TOT AANMOEDIGING VAN DE INSPANNING DIE EEN 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LEVERT VOOR DE INTEGRATIE VAN 
DAKLOZEN 

 
Doc. 51 1763/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Maya Detiège 
Aangenomen door de Kamer op 06.07.2006 
 
Het  wetsontwerp heeft tot doel de periode gedurende dewelke de federale staat het leefloon 
van een gerechtigde op OCMW steun die niet langer dakloos is,  integraal terugbetaalt aan 
het OCMW te verhogen van één naar twee jaar. Het opvolgen van deze personen 
veronderstelt een zwaardere last voor het OCMW. Dit geeft de mogelijkheid aan het OCMW 
om op een aangepaste wijze deze personen op te volgen en te begeleiden. 
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♦ WET VAN 14 JUNI 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 JUNI 1986 BETREFFENDE HET 
WEGNEMEN EN TRANSPLANTEREN VAN ORGANEN 

 
Doc. 51 1837/2004-2005 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : de h. Miguel Chevalier 
Aangenomen door de Kamer op 04.05.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 28.08.2006 
 
De wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen bepaalt 
dat het wegnemen van organen, weefsels en cellen bestemd voor transplantatie mag 
gebeuren bij al wie in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het 
vreemdelingenregister is ingeschreven. Iedereen heeft het recht zich daartegen te verzetten.  
 
De ouders kunnen met betrekking tot minderjarigen, in hun plaats treden en verzet 
aantekenen. Momenteel zijn er te weinig donoren. De wet heeft dan ook tot doel dat het 
verzet tegen de orgaanwegneming automatisch zou worden geannuleerd zodra de 
minderjarigen de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.  De persoon wordt van de 
annulering op de hoogte gebracht en kan dan opnieuw een eigen keuze maken. 
 
♦ WET VAN 13 FEBRUARI 2006 BETREFFENDE DE BEOORDELING VAN DE GEVOLGEN VOOR 

HET MILIEU VAN BEPAALDE PLANNEN EN PROGRAMMA’S EN DE INSPRAAK VAN HET PUBLIEK 
BIJ DE UITWERKING VAN DE PLANNEN EN PROGRAMMA’S IN VERBAND MET HET MILIEU 

 
Doc. 51 2108/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Hilde Dierickx 
Aangenomen door de Kamer op 19.01.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 10.03.2006 
 
De wet heeft de omzetting naar Belgisch recht van twee Europese richtlijnen tot doel. Het 
betreft de richtlijn nr. 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van welbepaalde plannen en programma’s. Het gaat om plannen en programma’s in 
verschillende sectoren zoals landbouw, bosbouw, visserij, vervoer, toerisme, energie, 
communicatie en ruimtelijke ordening. Het gaat om plannen en programma’s die het kader 
vormen voor projecten waarvoor een milieuvergunning vereist is. De milieueffecten van de 
beleidsplannen die het juridisch kader vormen van een aantal concrete projecten moeten 
worden nagegaan. 
 
De richtlijn verenigt twee basisprincipes van milieuacties met name de concretisering van 
artikel 6 van het EG verdrag dat zegt dat de gemeenschap een hoge bescherming van het 
leefmilieu in alle beleidsdomeinen moet integreren. Bovendien is het een toepassing van het 
voorzorgsprincipe.  
 
De richtlijn nr. 2003/35/EG tot voorziening van de inspraak van het publiek bij de opstelling 
van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu is de tweede richtlijn die wordt 
omgezet. Dit is tevens bepaald in artikel 7 van het verdrag van Aarhus. Hier gaat het om 
plannen en programma’s beperkt tot de milieusector.  
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Deze twee richtlijnen worden zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten 
omgezet, elk met betrekking tot de programma’s en plannen die tot de respectievelijke 
bevoegdheid van de federale overheid of van de gewesten behoren.  
 
De federale regering heeft ervoor geopteerd de omzetting van de richtlijn over 
milieueffectenbeoordeling en inspraak van het publiek in één enkele wet op te nemen omdat 
beide onderwerpen nauw bij elkaar aansluiten. Deze aanpak heeft tot doel een coherente 
aanpak te bevorderen en te voorkomen dat verschillende sectoren een eigen 
milieueffectenbeoordeling zouden opstarten.  
 
♦ WET VAN 2 JUNI 2006 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET 

TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN  

 
Doc. 51 2242/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteur : mevr. Marie-Claire Lambert 
Aangenomen door de Kamer op 30.03.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 30.06.2006 
 
De wet heeft tot doel de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische 
verzorgingstehuizen te beschouwen als zorginstellingen in het kader van de wet van 2 april 
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s. 
Psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen ook als 
verplegingsinstelling beschouwen heeft als gevolg dat indien de kosten van de behandeling 
van de behoeftige in dergelijke instelling binnen de perken zijn die bepaald zijn bij artikel 
11§1, van de voormelde wet van 2 april 1965, deze ten laste zullen  vallen van het centrum 
van het onderstandsdomicilie of de Staat, wanneer het een behoeftige betreft die geen 
onderstandswoonst heeft verworven. 
 
♦ WET VAN 10 JUNI 2006 TOT HERVORMING VAN DE HEFFINGEN OP DE OMZET VAN DE 

VERGOEDBARE FARMACEUTISCHE SPECIALITEITEN  
 
Doc. 51 2377/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Hilde Dierickx en de h. Daniel Bacquelaine 
Aangenomen door de Kamer op 11.05.2006 
Niet geëvoceerd door de Senaat 
Belgisch Staatsblad : 08.09.2006 
 
De wet  heeft als doel de bestaande regeling met betrekking tot de heffingen op het 
omzetcijfer van de terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten op de Belgische markt  bij 
te sturen.  
 
Vooreerst bepaalt het wetsontwerp dat bepaalde groepen van farmaceutische specialiteiten 
niet worden meegerekend voor de berekening van het omzetcijfer op grond van de 
productiekosten ervan, of omdat ze slechts zeer gedeeltelijk door de ziekteverzekering 
worden terugbetaald. Dat is met name het geval voor de weesgeneesmiddelen, voor de 
terugbetaalbare specialiteiten van de Cx-categorie  en tot slot voor de geneesmiddelen die 
gemaakt worden aan de hand van bloedderivaten, welke op basis van dure en strenge 
wettelijke voorschriften bereid en verdeeld worden.   
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De wet bepaalt ook dat de lasten voor bedrijven die aanzienlijk investeren in 
wetenschappelijk onderzoek en in de ontwikkeling van nieuwe specialiteiten zullen 
verminderen.  
 
De tekst voorziet eveneens in een aangepaste regeling voor de kleine ondernemingen  in de 
farmaceutische sector. Die kleine ondernemingen kunnen producenten zijn van generieke 
geneesmiddelen of ondernemingen die onderzoeken verrichten naar niet geoctrooieerde 
geneesmiddelen, teneinde de indicaties ervan uit te breiden.   
 
De wet beoogt ten slotte de ondernemingen aan te zetten ongeoorloofde uitgaven inzake 
promotie, publiciteit en marketing te verminderen. Er wordt voorzien in een bijdrage korting 
voor de bedrijven die vrijwillig hun reclame-uitgaven verminderen. 
 
♦ WET VAN 20 JULI 2006 BETREFFENDE DE OPRICHTING EN DE WERKING VAN HET FEDERAAL 

AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN 
 
Doc. 51 2437/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
Rapporteurs : mevr. Maya Detiège en de h. Luc Goutry  
Aangenomen door de Kamer op 09.05.2006 
Aangenomen door de Senaat op 29.06.2006 
Belgisch Staatsblad : 08.09.2006 
 
De wet  heeft als doel een Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en 
gezondheidsproducten op te richten. Het Agentschap zal zowel geneesmiddelen, voor 
menselijk, diergeneeskundig gebruik en medische hulpmiddelen, als andere 
gezondheidsproducten betreffen.  
 
Met betrekking tot geneesmiddelen moet de overheid borg staan voor de kwaliteit, de 
veiligheid en de doeltreffendheid van de producten die op de markt worden gebracht. Er 
moeten dus analyses worden uitgevoerd alvorens een vergunning voor het op de markt 
brengen van de producten toe te kennen. De toekenning van vergunningen moet zowel voor 
de ondernemingen als voor de patiënten zo snel mogelijk gebeuren.  
 
België beschikt niet over de noodzakelijke structuur om deze taken op een doeltreffende 
wijze uit te voeren. Het Geneesmiddelenagentschap dat wordt opgericht zal de vorm 
aannemen van een parastatale instelling categorie A. Het Agentschap zal al de taken van 
het huidige directoraat generaal geneesmiddelen overnemen. Het zal een autonoom bestuur 
hebben, op het vlak van het beheer van de begroting zal er per objectief een management 
komen dat kan gekoppeld worden aan een echte analytische boekhouding per project. 
Bovendien zal het Agentschap een financiële autonomie genieten zodat het haar eigen 
budget zal beheren en zijn eigen budgettaire keuzes zal kunnen maken. Op het vlak van de 
werkzaamheid is een kort circuit uiterst belangrijk. In geval van crisis of risico’s voor de 
volksgezondheid moet er snel gereageerd worden. Een responsabilisering van het personeel 
op alle niveaus zal ervoor zorgen dat de aan het Agentschap toevertrouwde taken goed 
zullen worden uitgevoerd. Het Agentschap zal hoog opgeleid personeel kunnen aantrekken. 
Het personeel van het huidige directoraat generaal geneesmiddelen zal worden 
overgenomen door het Agentschap, met behoud van hun voordelen en anciënniteit.   
 
♦ WETSONTWERP HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE GEZONDHEID 
 
Doc. 51 2594/2005-2006 
Onderzocht in de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing 
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Rapporteurs : mevr. Maya Detiège en mevr. Colette Burgeon 
Aangenomen door de Kamer op 13.07.2006 
 
Het wetsontwerp heeft als doel een aantal materies met betrekking tot de volksgezondheid te 
regelen en bestaande regelgeving te wijzigen. Het wetsontwerp heeft als doel een 
rechtsbasis te verlenen voor de vroedvrouwen zoals ook voor de andere 
gezondheidsberoepen bestaat. Bovendien worden de honorariasupplementen geregeld in 
geval ouders hun zieke kinderen begeleiden in het ziekenhuis. Er worden vrijstellingen 
verleend voor niet-Europese studenten die een bijkomende opleiding in België komen 
volgen.  
Er wordt in een regeling voorzien voor het verbeteren van de traceerbaarheid van bloed en 
bloedderivaten. Tevens wordt gesleuteld aan de werking van het Kenniscentrum en men 
voorziet in een plaatsvervanger voor de leidende ambtenaren van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen, de FOD Sociale zekerheden en het RIZIV in de raad van 
bestuur van het Kenniscentrum.  
 
De wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen wordt gewijzigd met als doel vooral 
de taken van de technische cel te regelen. Daarbij wordt de drieledige taak van de 
technische cel uiteengezet evenals de nadere regels volgens dewelke ze haar missie moet 
vervullen.  
 
Er wordt een Stichting opgericht die tot doel heeft een kankerregister bij te houden. In de 
schoot van de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een 
sectoraal comité voor de gezondheidsgegevens opgericht. Het statuut van de 
verpleegkundigen wordt gewijzigd.  
 
De wet van de rechten van de patiënt wordt aangepast. De aanwijzing van een 
vertrouwenspersoon wordt voor wat betreft het recht op informatie vereenvoudigd. Voor het 
recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier wordt de aanwijzingsprocedure 
behouden.  
 
Het ontwerp wijdt een hoofdstuk aan de regeling van de implantaten en de medische 
hulpmiddelen en strekt ertoe de rechthebbende beter te beschermen tegen de supplementen 
verbonden aan implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.  
Een andere doelstelling bestaat erin de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering 
tegemoet komt, te verduidelijken en beter te omschrijven, alsook de voorwaarden te 
verduidelijken voor hun financiering in het kader van het budget van de financiële middelen 
van de ziekenhuizen.  
 
Het wetsontwerp somt de bepalingen op die gelden in gezondheidsbedreigende situaties. 
Het ontwerp voorziet onder meer in de oprichting van een netwerk en geeft een juridisch 
kader voor het beheer van pertinente informatie.  
 
Een hoofdstuk wordt besteed aan de geneesmiddelen waarbij onder meer een aantal 
technische correcties of herformuleringen worden aangebracht. Er wordt een 
« beschermingsperiode » ingevoegd na een aanbesteding. De geneesmiddelen die forfaitair 
worden vergoed in de ziekenhuizen, worden uit de berekeningsbasis verwijderd die wordt 
gebruikt voor het berekenen van de heffingen die de farmaceutische firma’s moeten betalen.  
 
Er wordt een regeling ingevoegd met betrekking tot belangrijke hervormingen aan de wet 
over de responsabilisering van de zorgverstrekkers. Om de rechten van de verdediging beter 
te waarborgen worden bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, twee 
administratieve rechtscolleges één in eerste aanleg en één in graad van beroep opgericht.  
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Ook de verzekerbaarheid van bijzonder kwetsbare minderjarigen wordt verbeterd. Er wordt 
voorzien in een regeling voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kinderen ten 
laste van zelfstandigen wier verzekering niet in orde is.  
 
Het laatste hoofdstuk van het wetsontwerp wijzigt het gerechtelijk wetboek waardoor de 
toegang tot het gerecht voor de rechthebbenden op de sociale zekerheidsverstrekkingen 
wordt verzekerd.  
 
 
 
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 of houdende diverse bepalingen heeft de commissie voor het 
Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en 
culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw volgende wetsontwerpen 
aangenomen : 
 
- wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van 

een rechtspersoon, stuk nr. 1920/1-2004/2005. 
 
- wetsontwerp betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en 

aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel 
van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de 
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer 
daarvan en de controles daarop, stuk nr. 1968/1-2004/2005. 

 
- samengevoegde wetsontwerpen : 

- wetsontwerp betreffende het generatiepact (partim, art. 1-7), stuk nr. 2128/1-
2005/2006. 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare 
statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister 
van de natuurlijke personen, stuk nr. 2002/1-2005/2006. 

 
- wetsontwerp tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van 

beroepsopleidingen, stuk nr. 2047/1-2005/2006. 
 
- samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstel : 

- wetsontwerp tot oprichting van een Raad voor de Mededinging, stuk nr. 2180/1-
2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet tot bescherming van de 
economische mededinging, stuk nr. 0282/1-2003/2004 (vervallen). 
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- samengevoegd wetsontwerp en voorstellen : 
- ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een 

dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een 
ambachtelijk beroep, stuk nr. 2172/1-2005/2006; 

- voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende 
intellectuele beroepen, stuk nr. 1281/1-2003/2004 (vervallen); 

- wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende 
dienstverlenende intellectuele beroepen, stuk nr. 1282/1-2003/2004 (vervallen). 

 
- wetsontwerp betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het 

Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht 
(WCT), gedaan te Genève op 20 december 1996, en van het Verdrag van de 
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen 
(WPPT), gedaan te Genève op 20 december 1996, stuk nr. 2158/1-2005/2006. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening 

van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen, stuk nr. 2298/1-2005/2006. 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van 

Architecten, stuk nr. 2420/1-2005/2006. 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de 

Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, 
opgemaakt te Parijs op 18 november 1974, stuk nr. 2404/1-2005/2006. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 mei 2003 betreffende de uitvoering van een 

wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in 
België tijdens de Tweede Wereldoorlog, stuk nr. 2488/1-2005/2006. 

 
- wetsontwerp betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, stuk 

nr. 2486/1-2005/2006. 
Bijgevolg vervielen de volgende wetsvoorstellen : 

- wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van 
een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, wat de 
drankgelegenheden en de nachtwinkels betreft, stuk nr. 0856/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel betreffende de sluitingsuren in handel, ambachten en 
dienstverlening, stuk nr. 1914/1-2004/2005. 

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

schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag 
genomen onroerende goederen, stuk nr. 2556/1-2005/2006. 

 
De commissie heeft volgend wetsvoorstel verworpen : 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 maart 1976 betreffende de 
gezinsbijslag voor zelfstandigen, stuk nr. 0371/1-2003/2004.  

 
Zending 
 
Op uitnodiging van mevrouw Emma Bonino, gewezen Europees Commissaris en lid van het 
Europees Parlement, nam een delegatie van de commissie voor het Bedrijfsleven onder 
voorzitterschap van mevrouw Anne Barzin van 16 tot 18 februari 2006 in Rome deel aan het 
“World Congress for Freedom of Scientific Research”. 
 
Doel van de “World Conference” was “de organisatie van een breed internationaal debat om 
licht te werpen op de mechanismen die aan de basis liggen van verwrongen percepties van 
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de wetenschap waarbij de politieke exploitatie wordt aangemoedigd van irrationele attitudes 
die een beperking van de vrije wetenschapsbeoefening en van de individuele keuzevrijheid 
m.b.t. ziekte en gezondheid moeten rechtvaardigen.  Meer bepaald vormde het 
stamcellenonderzoek en de besprekingen daarop, met name in Italië, het onderwerp van dit 
congres. 
 
Hoorzittingen 
 
De commissie heeft op 14 februari 2006 een gedachtewisseling gehouden m.b.t. de 
evaluatie van de jongerenpolissen in de motorrijtuigenverzekering, (zie stuk nr. 2505/1-
2005/2006).  Hiertoe werden, naast de minister van Economie, volgende personen gehoord : 
- de heer Betrand Leton (voorzitter van het Tariferingsbureau Auto); 
- de heren Ducart en De Bie (Test-Aankoop); 
- de heer D’Hondt (directeur bij Assuralia). 
 
Op 21 februari 2006 heeft de commissie, in het kader van de bespreking van het 
wetsontwerp tot oprichting van een Raad voor de Mededinging, stuk nr. 2180/1-2005/2006 
volgende personen gehoord : 
- de heer Paul Nihoul (Professor U.C.L.); 
- de heer Verougstraete (voorzitter van het Hof van Cassatie); 
- mevrouw Ingrid Breit en de heer Eddy De Smijter (Europese Commissie); 
- de heer Stefaan Raes (voorzitter van de Raad voor de Mededinging); 
- mevrouw Catherine Rutten (BIPT); 
- de heer Jacques Steenbergen (Professor KUL); 
- de heer Jan Steenlant (VBO); 
- de heer Bert Stulens (Korps van Verslaggevers); 
- mevrouw Christine Vanderveeren (voorzitster CREG); 
- de heer Lambert Verjus (voorzitter FOD Economie, Middenstand en Energie). 
 
Op 18 april 2006 heeft de commissie het wetsvoorstel (de heer Koen T’Sijen) ter bevordering 
van de bescherming van de consument bij de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten 
van bepaalde duur, stuk nr. 1803/1-2004/2005 besproken. 
Hierbij werden gehoord : 
- de heer Rogge (Assuralia); 
- de heer Laminne de Bex (Fedis); 
- mevrouw De Roeck-Isebaert (OIVO); 
- de heer Mechels (Test-aankoop); 
- de heer Rizzo (UCM); 
- de heer Gheur (VBO). 
 
Op 24 mei 2006 werden, in het kader van de bespreking van het wetsvoorstel (de heer 
Daniel Bacquelaine, de dames Annick Saudoyer, Jacqueline Galant, de heer Georges 
Lenssen, de dames Marie Nagy en Anne Barzin) tot erkenning en bescherming van het 
beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, stuk nr. 
0799/1-4-2003/2004, volgende personen gehoord : 
- de heer Bruno Didier (Assuralia); 
- de heer Marc Hoogmartens (Hoge Raad van de Zelfstandigen & KMO); 
- de heer Christian Muys (Beroepsvereniging van Autodeskundigen); 
- de heer Emeric Reszöhazy (Beroepsvereniging van Autodeskundigen); 
- de heer Philippe Vilain (Deskundige Ethias). 

 
Op 31 mei 2006 werden het wetsontwerp betreffende het verbod op de fabricage en de 
commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden, stuk nr. 2412/1-2005/2006 
en het toegevoegd voorstel van resolutie (mevrouw Dominique Tilmans, de heer Guido De 
Padt, de dames Catherine Doyen-Fonck, de heer Mark Verhaegen, en mevrouw Muriel 
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Gerkens) tot instelling van een verbod op de invoer en het in de handel brengen van 
zeehondenhuiden, stuk nr. 1068/1-2003/2004 besproken. 
In dit kader werden hoorzittingen  georganiseerd met : 
- de heer John Norman Gripper (Onafhankelijk deskundige); 
- de heer David Lavigne (International Fund for Animal Welfare); 
- de heer Michel Vandenbosch (GAIA); 
- de heer Diederick Vandervennet (Belgische Bontfederatie); 
- de heer Rob Renaerts (OIVO). 
 
Op 20 juni 2006 werden, in het kader van de bespreking van het wetsontwerp houdende de 
omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een 
oorspronkelijk kunstwerk, stuk nr. 2464/1-2005/2006, vertegenwoordigers gehoord van : 
- BUP (Beroepsvereniging van Handelaars in Moderne en Hedendaagse Kunst); 
- Kamer van Veilingzalen; 
- KVBKB (Koninklijke Vereniging van de Beroepskunstenaars van België vzw); 
- SABAM (Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers); 
- SOFAM (Multimediamaatschappij van auteurs van werken van visuele kunst); 
- UBEMA (Unie van de Belgisch-Luxemburgse Kunstmarkt). 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure heeft de commissie 
voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt volgende 
wetsontwerpen aangenomen: 
 
- wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
stuk nr. 1861/1-2004/2005; 

- wetsontwerp betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de 
voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld, stuk nr. 1880/1-2004/2005; 

- wetsontwerp houdende administratieve vereenvoudiging II, stuk nr. 1967/1-2004/2005; 
- wetsontwerp tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de 

personeelsleden van de politiediensten, stuk nr. 2009/1-2004/2005; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 55 tot 57), stuk nr. 2020/1-2005/2006; 
- wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging, stuk nr. 2032/1-2005/2006; 
- ontwerp van programmawet (art. 76 tot 78), stuk nr. 2097/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 10), stuk nr. 2098/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 

tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de 
samenwerking in een structuur Kustwacht, stuk nr. 2100/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, stuk nr. 2179/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde politie, 
stuk nr. 2332/1-2005/2006; 

- 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. 2478/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, stuk nr. 2479/1-2005/2006; 

- ontwerp van programmawet (art. 52 en 53), stuk nr. 2517/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 61 tot 63), stuk nr. 2518/1-2005/2006. 
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De commissie heeft de bespreking aangevat van het wetsontwerp tot wijziging van de wet 
van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen 
gewaarborgd wordt, stuk nr. 1929/1-2004/2005. 
 
De commissie heeft bovendien de volgende wetsvoorstellen aangenomen : 
 
- wetsvoorstel (de heren Bruno Van Grootenbrulle, Jean-Claude Maene, mevrouw 

Annick Saudoyer) tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en 
andere bepalingen, teneinde het voor de feitelijk samenwonenden mogelijk te maken te 
worden erkend als rechthebbende van een lid van de politie- en hulpdiensten dat 
overleden is als gevolg van een ongeval in het kader van zijn taak, stuk nr. 2010/1-
2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heren Guido De Padt, Filip Anthuenis, Dirk Claes, Jan Peeters, 
mevrouw Katrien Schryvers) tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat betreft de 
bevoegdheid voor tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer, stuk nr. 2022/1-
2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heren Guido De Padt, André Frédéric) tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde 
personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie, stuk nr. 2302/1-
2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine, Alfons Borginon, mevrouw Simonne Creyf, 
de heren Thierry Giet, Dirk Van der Maelen, Melchior Wathelet) tot wijziging van de wet 
van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven 
voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtsraden en 
voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, stuk nr. 
2585/1-2005/2006. 

 
De commissie heeft de bespreking aangevat van de volgende wetsvoorstellen : 
 
- wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) betreffende de berekening van de financiële 

impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's, stuk nr. 0031/1-2003 
(B.Z.); 

- voorstel van bijzondere wet (de heer Pieter De Crem) betreffende de berekening van 
de financiële impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's, stuk nr. 
0032/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot opheffing van het verbod op bepaalde 
verkiezingsaffiches in 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. 0751/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot opheffing van het verbod op bepaalde 
verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle 
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, stuk nr. 
0752/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Pieter De Crem) tot opheffing van het verbod op bepaalde 
verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle 
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse 
Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige 
Gemeenschap, stuk nr. 0753/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Karine Jiroflée, de heer Jean-Marc Delizée) tot wijziging van de 
wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen 
en de interne bewakingsdiensten teneinde een sociale vergunningsvereiste in te 
voeren in de sector van de private veiligheid, stuk nr. 1236/1-2003/2004; 
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- wetsvoorstel (mevrouw Corine De Permentier)tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, 
de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten 
alsmede het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken 
en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar, ter voorkoming van internationale 
kinderontvoeringen door een ouder, stuk nr. 1349/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Eric Massin, Olivier Chastel, Jean-Jacques Viseur, de dames 
Magda De Meyer, Greta D’hondt, Annemie Turtelboom) tot uitlegging van artikel 6 van 
de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel 
van de plaatselijke besturen, stuk nr. 2174/1-2005/2006. 

 
Andere activiteiten 
 
Tijdens haar gemeenschappelijke vergaderingen met de commissie voor de Binnenlandse 
en Administratieve Zaken van de Senaat die op 8 november 2005 en 14 maart 2006 werden 
gehouden, organiseerde de commissie in aanwezigheid van de vice-eerste minister en 
minister van Binnenlandse Zaken een gedachtewisseling met de heer C. Paulus, gouverneur 
van de provincie Antwerpen en tevens voorzitter van de begeleidingscommissie voor de 
Hervorming van de Civiele Veiligheid, over het eindverslag van die begeleidingscommissie 
(stuk nr. 2424/1-2005/2006).  
 
Tijdens haar vergadering van 15 februari 2006 heeft de commissie eenparig beslist een 
werkgroep “Nucleaire veiligheid” op te richten teneinde een voorstel van resolutie uit te 
werken om de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle vlotter te laten 
verlopen. 
 
Op 6 juni 2006 heeft de commissie de oprichting van een werkgroep belast met het 
onderzoek van de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 11 april 2003 tot 
instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut eenparig goedgekeurd. 
 
Zending 
 
Van 6 tot 9 februari 2006 is een delegatie van de commissie onder leiding van de heer André 
Frédéric op zending geweest naar Berlijn. Doel van de zending was de volgende thema’s te 
bestuderen :  
- de veiligheid;  
- de vreemdelingenproblematiek;  
- de preventieve rol van de politie in de scholen;  
- E-government 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure heeft de commissie 
diverse door de Senaat overgezonden wetsontwerpen houdende goedkeuring van 
internationale overeenkomsten aangenomen. 
 
Voorts heeft de commissie talrijke vragen en interpellaties over de belangrijkste thema’s uit 
de internationale actualiteit behandeld. 
 
De commissie heeft de ontwikkelingen in de Democratische Republiek Congo in de aanloop 
naar de verkiezingen aldaar op de voet gevolgd. Daartoe heeft ze, samen met de commissie 
voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat, de 
volgende prominenten gehoord: de minister van Buitenlandse Zaken, bij zijn terugkeer uit 
Congo; de Europese commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire Hulp over zijn 
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« Europese strategie voor Afrika »; de heer J.-M. Dumont, verkiezingsdeskundige bij de 
delegatie van de Europese Commissie in de Democratische Republiek Congo; abbé Malu 
Malu, voorzitter van de CEI (onafhankelijke verkiezingscommissie). 
 
Telkens vóór en na de Europese topontmoetingen heeft de commissie de Europese dossiers 
met de eerste minister besproken, tijdens gemeenschappelijke vergaderingen met het 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en de overeenkomstige organen bij de 
Senaat. Samen met diezelfde organen werd met de commissarissen Margot Wallström en 
Louis Michel en met Commissievoorzitter José Manuel Barroso van gedachten gewisseld, 
werd onze permanente vertegenwoordiger gehoord inzake het werkprogramma 2006 van de 
Europese Commissie, werd een hoorzitting met de Oostenrijkse en Finse ambassadeurs 
georganiseerd bij de aanvang van het voorzitterschap van hun respectieve lidstaten, en werd 
met de regering over de toekomst van de Europese Unie en de strategie van Lissabon 
gedebatteerd. 
 
Samen met de commissie voor de Landsverdediging van de Kamer en de commissie voor de 
Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat heeft de commissie 
met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging van gedachten 
gewisseld ter voorbereiding van de NAVO-top die deze herfst in Riga plaatsvindt; in dat 
verband hebben dezelfde organen ook de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Jaap 
de Hoop Scheffer, gehoord. 
 
Ter voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de OVSE heeft de commissie twee 
gedachtewisselingen met de minister van Buitenlandse Zaken georganiseerd. Samen 
hebben ze ook een debriefing over de vergadering van de WHO in Hong Kong gehouden, en 
hebben ze besprekingen gewijd aan het Midden-Oosten in het algemeen en, toen de crisis in 
augustus een hoogtepunt bereikte, aan de toestand in Libanon in het bijzonder.  
 
Nog andere belangrijke thema’s uit de internationale actualiteit zijn tijdens 
gemeenschappelijke vergaderingen met de overeenkomstige commissie bij de Senaat aan 
bod gekomen, met name tijdens gedachtewisselingen of hoorzittingen. Zo werd de VN-top 
van september 2005 samen met de minister van Buitenlandse Zaken geëvalueerd, werd een 
hoorzitting met Europese deskundigen gehouden over de lijst van terroristische organisaties 
die door de EU werd opgesteld, werd de bijzondere evaluator van de 
Ontwikkelingssamenwerking gehoord, werd het Aziëbeleid met de minister van Buitenlandse 
Zaken besproken en werd een hoorzitting gehouden met vertegenwoordigers van NGO’s die 
voor de mensenrechten ijveren, ter voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de Raad 
voor de Mensenrechten die onlangs door de VN in het leven werd geroepen. 
 
In het kader van de bespreking van wetsvoorstellen heeft de commissie een uitgebreide 
hoorzitting georganiseerd over de normen die bij de toekenning van overheidssteun voor 
investeringen in het buitenland dienen te worden toegepast. 
 
Ten slotte heeft de commissie diverse voorstellen van resolutie goedgekeurd: 
- voorstel van resolutie betreffende de crisis in de koffieteelt, stuk nr. 0027-2003 (B.Z.); 
- voorstel van resolutie betreffende de marburgkoortsepidemie in Angola, stuk nr. 1781-

2004/2005; 
- voorstel van resolutie betreffende Iran, stuk nr. 1774-2004/2005; 
- voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld in de Democratische Republiek 

Congo, stuk nr. 1943-2004/2005; 
- voorstel van resolutie betreffende de politieke houding en actie ten aanzien van een 

internationaal wapenhandelsverdrag, stuk nr. 1952-2004/2005. 
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Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen goedgekeurd: 
 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 

openbaar nut van het jaar 1995, stuk nr. 1989/1-2004/2005; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 39 tot 54), stuk nr. 2020/1-2005/2006; 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een 

voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een 
Zilverfonds, stuk nr. 1969/1-2004/2005. 
- Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heer Jean-Jacques Viseur) tot wijziging van 

de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende 
vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, 
teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen (stuk nr. 0180/1-2003 
(B.Z.)) zonder voorwerp. 

- wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen met het oog op de toepassing van 
het Akkoord tussen de Belgian Office, Taipei en de Taipei Representative Office in 
Belgium tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, 
en van het protocol, ondertekend te Brussel op 13 oktober 2004, stuk nr. 2011/1-
2004/2005; 

- wetsontwerp houdende eindregeling van de begroting van de diensten van algemeen 
bestuur van de Staat van het jaar 2003, stuk nr. 2018/1-2004/2005; 

- wetsontwerp betreffende de bijdrage van België aan de achtste wedersamenstelling 
van de werkmiddelen van het Aziatische Ontwikkelingsfonds, stuk nr. 2029/1-
2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende de bijdrage van België aan de tiende wedersamenstelling van 
de middelen van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds, stuk nr. 2030/1-2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende het generatiepact (art. 85 tot 101), stuk nr. 2128/1-2005/2006. 
- Bijgevolg worden het wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de door de overheid 
toegekende kapitaalsubsidies vrij te stellen (stuk nr. 1153/1-2003/2004) en het 
wetsvoorstel (de heren Jean-Jacques Viseur, Melchior Wathelet en Joseph 
Arens) tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 
te stimuleren (stuk nr. 1392/1-2004/2005) zonder voorwerp. 

- ontwerp van programmawet (art. 93 tot 143), stuk nr. 2097/1-2005/2006; 
- ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald  in artikel 

94, 1°, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen inzake de belasting op de inverkeersstelling, stuk nr. 2099/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 27 tot 29 en 152 tot 178), stuk nr. 
2098/1-2005/2006; 
- Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (mevrouw Anne-Marie Baeke en de heer Dirk 

Van der Maelen) houdende wijziging van artikel 1454 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de schuldsaldoverzekering (stuk 
nr. 2049/1-2005/2006) zonder voorwerp.  

- rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, stuk nr. 2043/1-2005/2006; 
- ontwerp van Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, stukken nrs 

2044/1 en 2-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2005, stuk nr. 2124/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van 

openbaar nut van het jaar 1996, stuk nr. 2153/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van 

huisbrandolie voor de verwarming van een privéwoning, stuk nr. 2190/1-2005/2006; 
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- wetsontwerp tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen van 18 juli 1977 en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de 
te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling 
(schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht, stuk nr. 2192/1-
2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de 
distributie van financiële instrumenten, stuk nr. 2213/1-2005/2006; 
- Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heren Bart Tommelein, Georges Lenssen en 

Guy Hove) betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van 
financiële instrumenten (stuk nr. 0760/1-2003/2004) zonder voorwerp. 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2002 tot regeling van het 
opstellen van de betalingsbalans en van de externe  vermogenspositie van België en 
houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole 
en van verschillende wettelijke bepalingen, stuk nr. 2240/1-2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, stuk nr. 2237/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van 
algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2004 en van Staatsdiensten met 
afzonderlijk beheer van voorgaande jaren, stuk nr. 2307/1-2005/2006; 

- wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten, stuk nr. 
2323/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 december 2005 houdende de 
Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006, stuk nr. 2342/1-2005/2006; 

- wetsontwerp op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating 
van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, stuk 
nr. 2344/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de 
financiële transacties en de financiële markten en van de artikelen 121, §1, 1°, en 122 
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten, stuk nr. 2345/1-2005/2006; 

- wetsontwerp inzake de afzonderlijke belasting van de gewestelijke weerwerkpremies, 
stuk nr. 2353/1-2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende de biobrandstoffen, stuk nr. 2432/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting van het 

begrotingsjaar 2006, stuk nr. 2449/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 

het begrotingsjaar 2006, stuk nr. 2450/1-2005/2006; 
- ontwerp van programmawet (art. 1 tot 25), stuk nr. 2517/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 23, 28 en 43 tot 54), stuk nr. 2518/1-

2005/2006; 
- wetsontwerp houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de 

Federale Participatiemaatschappij, stuk nr. 2516/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 

2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging 
van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, stuk nr. 2566/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de 
federale staatsstructuur, stuk nr. 2596/1-2005/2006. 
- Bijgevolg wordt het wetsvoorstel (de heren Carl Devlies, Hendrik Bogaert en 

Patrick De Groote) tot opheffing van de verpakkingsheffing in de gewone wet van 
16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur (stuk nr. 2492/1-
2005/2006) zonder voorwerp. 

 
De commissie heeft eveneens het wetsvoorstel (de heren Bart Tommelein, François-Xavier 
de Donnea en Dirk van der Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de 
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inkomstenbelastingen 1992 inzake gelijkstelling van winstbewijzen met gestort kapitaal (stuk 
nr. 1661/1-2004/2005) aangenomen. 
 
Ze heeft daarentegen de volgende voorstellen verworpen: 
 
- wetsvoorstel (de heer Hendrik Bogaert) tot oprichting van een pensioenspaarpot, stuk 

nr. 1191/1-2003/2004; 
- voorstel van resolutie (de heer Melchior Wathelet) betreffende het BTW-tarief, stuk nr. 

2322/1-2005/2006. 
 
De commissie heeft ook de volgende wetsvoorstellen verder besproken: 
 
- wetsvoorstel (de heer Paul Tant) tot uitbreiding van het verlaagde BTW-tarief voor de 

sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg, stuk nr. 0204/1-2003 
(B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heer Miguel Chevalier en de dames Annemie Turtelboom en Hilde 
Vautmans) tot verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde 
op beplantingen door tuinaanleggers geleverd, stuk nr. 1558/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen) tot uitbreiding van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme wat betreft de gelden en activa die als illegaal 
worden beschouwd, stuk nr. 1499/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de voordelen van alle aard, stuk nr. 
1172/1-2003/2004. 

 
Tenslotte heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende voorstellen: 
 
- wetsvoorstel (de heren Bart Tommelein, Daniel Bacquelaine, Luc Gustin en Éric 

Massin en mevrouw Annemie Roppe) betreffende de verrekening in de 
personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een 
elektronische aangifte, stuk nr. 2142/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heer Bart Tommelein) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 om het gebruik van computers en internetdiensten te 
stimuleren, stuk nr. 1690/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heren Hendrik Daems, Bart Tommelein en Stef Goris) tot wijziging 
van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de 
belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten 
bij die tarieven, stuk nr. 0415/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Koen Bultinck, Jan Mortelmans, Guy D’haeseleer en Hagen 
Goyvaerts en de dames Marleen Govaerts en Frieda Van Themsche) tot structurele 
verlaging van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de sociale 
huisvesting en de bouw en levering van bescheiden particuliere woningen, stuk nr. 
0475/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Trees Pieters) tot wijziging van tabel A van de bijlage bij het 
koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting 
over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die 
tarieven, stuk nr. 0500/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Charles Picqué en mevrouw Karine Lalieux) met het oog op de 
toepassing van een verlaagd BTW-tarief van 6% op de levering, bouw, renovatie en 
verbouwing van in het kader van het sociaal beleid verstrekte huisvesting, stuk nr. 
1091/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de dames Marie Nagy, Muriel Gerkens en Zoë Genot en de heer Jean-
Marc Nollet) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling 
van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de 
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goederen en de diensten bij die tarieven om de bouw van sociale woningen te steunen, 
stuk nr. 1475/1-2004/2005; 

- voorstel van resolutie (de heren Koen Bultinck, Hagen Goyvaerts en Guy D’haeseleer 
en mevrouw Frieda Van Themsche) betreffende de verlenging van het verlaagde BTW-
tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten, meer bepaald voor renovatiewerken aan 
woningen die ouder zijn dan 5 jaar, stuk nr. 0404/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Miguel Chevalier, de dames Annemie Turtelboom en Hilde 
Vautmans en de heer Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvermindering voor 
verbouwingswerken aan private woningen, stuk nr. 1851/1-2004/2005; 

- voorstel van resolutie (de heer Miguel Chevalier en mevrouw Annemie Turtelboom) 
betreffende de invoering van een fiscale aftrek voor kosten die zijn gefinancierd met 
eigen middelen door natuurlijke personen-belastingplichtigen voor werken aan private 
woningen, stuk nr. 0967/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Georges Lenssen, Stef Goris, Bart Tommelein en Hendrik 
Daems) tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, stuk nr. 0593/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Georges Lenssen, Hendrik Daems, Bart Tommelein en Stef 
Goris) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op 
de vermindering van de fiscale lasten op het onroerend goed, stuk nr. 0594/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Dirk Claes en Carl Devlies) tot wijziging van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 om een belastingvermindering mogelijk te maken voor 
het installeren van beveiligingssystemen voor privé-woningen, stuk nr. 0973/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) houdende wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde de woningkostenaftrek mogelijk te maken, stuk 
nr. 1023/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Charles Picqué, mevrouw Karine Lalieux en de heren Jacques 
Chabot, Éric Massin en Alain Mathot) houdende wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde een grotere aftrek toe te kennen voor de interest 
van hypothecaire leningen voor een woning die gelegen is in een zone voor positief 
grootstedelijk beleid, stuk nr. 0986/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Charles Picqué, mevrouw Karine Lalieux en de heren Jacques 
Chabot, Éric Massin en Alain Mathot) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde een hogere belastingvermindering toe te kennen 
voor de terugbetaling van hypothecaire leningen voor de aankoop of de bouw van een 
woning in een achterstandsgebied, stuk nr. 0987/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Alfons Borginon, Guido De Padt, Ludo Van Campenhout en 
Miguel Chevalier en mevrouw Sabine Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de fiscale gunstmaatregelen voor zones van 
positief grootstedelijk beleid, stuk nr. 1575/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heren Charles Picqué, Claude Eerdekens en Bruno Van 
Grootenbrulle en mevrouw Karine Lalieux) tot wijziging van de artikelen 7 en 494 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de inkomsten van 
onroerende goederen die in beheer of ter verhuring zijn toevertrouwd aan een 
overheidsinstelling, stuk nr. 1092/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Annemie Baeke en de heer Dirk Van der Maelen) tot wijziging 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het woonsparen in te 
voegen, stuk nr. 1420/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de dames Anne-Marie Baeke en Annemie Roppe en de heren Daniel 
Bacquelaine, Luk Van Biesen en Dirk Van der Maelen) houdende wijziging van het 
Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, stuk nr. 1970/1-2004/2005. 
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Op 8 november 2005 organiseerde de commissie een hoorzitting met de heer Eddy 
Wymeersch, Voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financiën- en Assurantiewezen.  
 
Op 19 december 2005 hoorde de commissie de heer Beckers en mevrouw Féron, 
raadsheren bij het Rekenhof, over de begroting 2006. 
 
Op 25 januari, 21 februari, 21 maart en 3 mei 2006 vond een gedachtewisseling plaats met 
de vice-eerste minister en minister van Financiën over het fiscale statuut van  de 
professionele of bezoldigde sportbeoefenaars. 
 
Op 21 maart 2006 vond een gedachtewisseling plaats met de vice-eerste minister en 
minister van Financiën over fiscaliteit en woningbouw. 
 
Op 29 maart 2006 heeft de commissie een gedachtewisseling gehouden met de heer Guy 
Quaden, Gouverneur van de Nationale Bank van België, over het jaarverslag 2005 van deze 
instelling. 
 
Op 25 april 2006 vond een gedachtewisseling plaats met de heer Ignace Desomer, 
raadsheer bij het Rekenhof, over het verslag van het Hof betreffende de organisatie en 
werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de administratie van de Ondernemings- en 
Inkomensfiscaliteit (februari 2006). 
 
Tenslotte, op 30 mei 2006, heeft de commissie een gedachtewisseling gehouden met de 
staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, 
toegevoegd aan de minister van Financiën, de heer Frank Philipsen, administrateur van de 
Bijzondere belastinginspectie, en de heer Jean-Marc Delporte, administrateur generaal van 
de Belastingen en de Invordering, over de strijd tegen de fiscale fraude. 
Een tweede gedachtewisseling vond plaats op 27 juni 2006 met de staatssecretaris en de 
heer Jean-Claude Delepière, voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting belast met het 
onderzoek van de boeken van opmerkingen van het Rekenhof 
 
 
De Subcommissie heeft in totaal vier keer vergaderd. 
 
Op 8 november 2005 heeft zij twee thema’s van het 161e Boek van het Rekenhof 
besproken, namelijk : 
- het meten van de fiscale achterstand en  
- de administratieve behandeling van bezwaarschriften inzake directe belastingen.  
 
Op 9 november 2005 heeft zij, eveneens in het kader van het onderzoek van het 161e Boek 
van het Rekenhof, een vergadering gewijd aan de problematiek van het waarborgen van een 
minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg.  
 
Tijdens haar vergadering van 22 februari 2006 heeft de Subcommissie het verslag van de 
heer Jean-Jacques Viseur over het onderzoek van het 161e Boek van het Rekenhof 
goedgekeurd (stuk nr. 2414/1-2005/2006).  
 
Tijdens dezelfde vergadering heeft de Subcommissie de te onderzoeken thema’s van het 
162e Boek van het Rekenhof aangeduid en werd van gedachten gewisseld over de 
wenselijkheid van een onderzoek door het Rekenhof van de dossiers betreffende het 
Berlaymontgebouw, de Financietoren, het nieuwe gerechtsgebouw te Antwerpen, het 
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domein “Les Dolimarts” te Vresse-sur-Semois en van bepaalde uitgaven ter financiering van 
de werking van de Kongolese havens van Matadi en Kinshasa. 
 
Ten slotte werd op 22 maart 2006 een gezamenlijke vergadering georganiseerd met de 
Commissie voor de Sociale Zaken over het rapport van het Rekenhof over begroten en 
beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging  (januari 2006). 
 
 
Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming der Instellingen  
 
 
De commissie heeft de volgende ontwerpen van herziening van de Grondwet aangenomen : 
 
- herziening van de Grondwet. Herziening van titel IX van de Grondwet om bepaling II op 

te heffen, stuk nr. 1925/1-2004/2005; 
- herziening van de Grondwet. Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV 

op te heffen, stuk nr. 1926/1-2004/2005; 
- herziening van de Grondwet. Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V 

op te heffen, stuk nr. 1927/1-2004/2005; 
- herziening van de Grondwet. Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, 

§§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen, stuk nr. 1928/1-2004/2005.  
 
De commissie heeft de volgende wetsontwerpen aangenomen : 
 
- ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe 

benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de 
Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de 
Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 2251/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende 
vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten, stuk nr. 2252/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende 
vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten, stuk nr. 2253/1-2005/2006. 

 
De commissie heeft de volgende wetsvoorstellen aangenomen : 
 
- voorstel van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige 

toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het 
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, stuk nr. 2265/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten 
voordele van de Duitstalige Gemeenschap, stuk nr. 2266/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005, stuk nr. 
2267/1-2005/2006. 

 
De commissie heeft de bespreking van de volgende wetsvoorstellen verder gezet : 
 
- voorstel van bijzondere wet tot wijziging 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 en van de 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, stuk nr. 1397/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om 
een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te 
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dienen, en van de 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, stuk nr. 1398/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om 
een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te 
dienen, in verband met de bekendmaking van de bezoldigingen, stuk nr. 2391/1-
2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om 
een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te 
dienen, stuk nr. 2433/1-2005/2006; 

- voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 
betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een 
vermogensaangifte in te dienen, stuk nr. 2434/1-2005/2006. 

 
De commissie heeft de bespreking aangevat van het ontwerp van herziening van artikel 
22bis van de Grondwet teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van de 
aanvullende rechten van het kind, stuk nr. 1501/1-2004/2005. 
 
Tijdens haar vergaderingen van 6 juni en 4 juli 2006 heeft de commissie de wetten van 2 mei 
1995 en 26 juni 2004 met betrekking tot de verplichting om een lijst met mandaten, ambten 
en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen geëvalueerd (stuk nr. 2652/1-
2005/2006). 
 
De commissie heeft in haar hoedanigheid van opvolgingscommissie geen beroepen 
ontvangen (artikel 7, § 2, van de 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). 
 
 
Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven  
 

 
Belangrijke voorstellen 
 
Inzake verkeer 
 
De volgende wetsvoorstellen, die tot doel hadden het parkeerbeleid gunstiger te maken voor 
medische beroepen, werden besproken op 20 april en 23 november 2005 alsook op 18 
januari en 22 maart 2006. Ze werden in het raam van de betrokkenheidsprocedure voor 
advies voorgelegd aan de gewesten. De negatieve adviezen over het eerste wetsvoorstel 
van respectievelijk 21 januari en 15 april 2005 van de Vlaamse en Waalse regeringen 
werden op 12 januari 2006 meegedeeld. De minister van Mobiliteit verbond er zich toe een 
en ander te regelen in het raam van het instellen van een gemeentelijke vergunningskaart. 
 
Het gaat om volgende samengevoegde wetsvoorstellen : 
 
- wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine) 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, stuk nr. 
1103/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (Ludo Van Campenhout, Yolande Avontroodt, Guido De Padt) tot 
invoeging van specifieke parkeerregeling voor artsen en hulpdiensten in het algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg, stuk 
nr. 1669/1-2004/2005; 
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- wetsvoorstel (Guido De Padt, Yolande Avontroodt, Willy Cortois, Bart Tommelein) tot 
invoering van een gemeentelijke vergunningkaart voor parkeren, stuk nr. 1643/1-
2004/2005. 

 
Aangezien het gros van de verkeersreglementering bij koninklijk besluit is vastgelegd, heeft 
de commissie volgend voorstel van resolutie besproken. De minister van Mobiliteit heeft zich 
ertoe verbonden hier een wettelijke uitvoering aan te geven. Hij wijst erop dat in Spanje het 
vestje als een technisch onderdeel van de auto wordt beschouwd, terwijl dit voorstel ook de 
verplichting dat iedereen het zou dragen inschrijft in het verkeersreglement. Rekening zal 
worden gehouden met wat in andere landen terzake wordt opgelegd.  
 
- Het gaat om het voorstel van resolutie (Annick Saudoyer, Hilde Vautmans, François-

Xavier de Donnea, Dylan Casaer, Camille Dieu) teneinde het reflecterend 
veiligheidsvest op te nemen in de lijst van verplichte veiligheidstoebehoren alsmede 
bestuurders te verplichten dat vest te dragen na een ongeval of bij motorpech, stuk nr. 
1855/1-2004/2005. 

 
Dezelfde procedure via de gemeentelijke vergunning werd voorgesteld bij de behandeling 
van het : 
 
- wetsvoorstel (Guido De Padt, Hilde Vautmans, Yolande Avontroodt) tot aanpassing 

van het verkeersreglement teneinde de eigenaar van een inrit het recht te verlenen zijn 
wagen langdurig voor deze inrit te parkeren, stuk nr. 1540/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (Hilde Vautmans, Guido De Padt) tot wijziging van artikel 38 van de wet 
van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, stuk nr. 1451/1-
2004/2005.   

Voor dit laatste besliste de commissie eenparig via de minister van Justitie 
een evaluatie door het College van procureurs-generaal en een verslag van 
het inzake vluchtmisdrijf gevolgde beleid per arrondissement te vragen 
vooraleer de bespreking verder te zetten.  

 
Inzake overheidsbedrijven 
 
Ten slotte heeft de commissie volgend wetsvoorstel aangenomen, dat evenwel door de 
plenaire vergadering van 8 juni 2006 terug werd verstuurd naar de commissie wegens de 
indiening van een amendement :  
 
- wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Olivier Chastel, François Bellot, Valérie De Bue, 

Denis Ducarme, Pierre-Yves Jeholet) tot waarborging van een minimumdienstverlening 
in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang, stuk 
nr. 0604/1-3-2003/2004. 

 
Het voorstel van resolutie (Charles Picqué, Karine Lalieux) tot aanmoediging van de 
autonome overheidsbedrijven om mee te werken aan een werkgelegenheidsbeleid tegen de 
jeugdwerkloosheid in de grote steden, stuk nr. 0984/1-2003/2004, kon niet rekenen op een 
meerderheid van de commissieleden en werd derhalve door de indienster ingetrokken. 

 
Hoorzittingen 
 
Op 15 maart 2006 had, in het raam van de bespreking van de hervorming van de rijopleiding 
zoals ontworpen door de regering, een hoorzitting plaats met : 
 
- de heren Patric Derweduwen en Jan Pelckmans (Belgisch Instituut voor de 

Verkeersveiligheid); 
- Dr. Mark Keppens (Steunpunt Verkeersveiligheid);  
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- Prof. Jan Pauwels, hoogleraar biomedische kinesiologie (KUL); 
- mevrouw Nathalie De Leenheer (Vlaamse Jeugdraad);  
- de heer Marc Michiels (KWB Actie Rijbewijs);  
- de heer Ghislain Weets (vzw Drive Mut);  
- de heer Jacques Quoirin (Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en 

rijbewijs);  
- de heer Bernard Kerstens (Waalse Landbouwfederatie);  
- de heer Geert Popelier (Vlaamse Automobilistenbond);  
- mevrouw Moniek Denhaen (Touring);  
- de heer Francis Herbert (Ouders van Verongelukte Kinderen);  
- de heer François De Clippele (Assuralia);  
- mevrouw Anne De Boeck (Gezinsbond);  
- de heren Koen Van Overvelt en Stéphane Dochy (Test-Aankoop);  
- de heer Hans Tindemans (Bond Beter Leefmilieu); 
- de heer Johan Chiers (Responsible Young Drivers); 
- de heren Georges Van Aerschot en Jean-Paul Haine (Federatie van 

Beroepsautorijscholen van België); 
- de heer Philippe Meurice ("Fédération des Auto-Ecoles Agréées"); 
- de heer André Bastin (Escam Schaarbeek); 
- de heren Michel Denaux en Mike Van Hoydonk (Federatie van Belgische Instituten 

voor Rijvaardigheid - FEBIR);  
- de heer Herman Willemse Vereniging van Erkende Rijschool-Instructeurs (VERI). 
 
Op 3 mei 2006 had, in het raam van de bespreking van het voorstel van resolutie (Guido De 
Padt, Hilde Vautmans, Annick Saudoyer, Valérie De Bue, Véronique Ghenne, François 
Bellot) betreffende de oprichting van een Instituut voor Verkeersongevallenanalyse (stuk nr. 
1882/1-2004-2005), een hoorzitting plaats met de heren Patric Derweduwen, gedelegeerd 
bestuurder van het BIVV, en Jan Pelckmans, projectverantwoordelijke BART. 
 
Op 10 mei 2006 had een hoorzitting plaats met mevrouw Truus Lostrie en de heer Xavier 
Godefroid, ombudsvrouw en ombudsman bij De Post, over het Jaarverslag 2005. 
 
Ten slotte hadden, in het raam van de bespreking van het wetsontwerp inzake het 
vastleggen van vliegprocedures (stuk nr. 2466/1-2005/2006), op 31 mei, 7 en 21 juni 2006 
hoorzittingen plaats met : 
 
- de heren Raf De Baerdemaeker en Philippe Touwaide, Ombudsdienst voor de 

Luchthaven Brussel-Nationaal; 
- de heer Bernard Alloo, Belgocontrol; 
- mevrouw Gisela Vindevogel en de heer Hans Descamps, AMINAL (Vlaamse 

milieuadministratie); 
- de heer Vincent Cauchie, Brussels Instituut voor Milieubeheer; 
- de heer Johan Vanneste, BATA (Belgian Air Transport Association); 
- mevrouw Valérie Van Overbeke, BeCa; 
- de heer Paul Hegge, VOKA Halle Vilvoorde; 
- de heer Jan Turf, Bond Beter Leefmilieu; 
- mevrouw Véronique De Potter, Inter-Environement Brussel; 
- prof. dr. Jean Nemerlin (Ulg) en prof. dr. Jan Thoen (KUL), deskundigen "akoestiek"; 
- prof. dr. Lieven Annemans, voorzitter Vlaamse Gezondheidsraad; 
- de heer Paul De Backer, woordvoerder van BIAC; 
- de heer Hugues Duchateau, deskundige « vervoerbeleid »; 
- de heer Jean Dochy, "Un coeur pour Haren"; 
- de heer Michel Moreau, voor Overleg Leuven West (Actiecomité Groot Bertem, 

Actiecomité Groot Herent en Oud-Heverlee);  
- de heer Denis Marion, voor "Trop de bruit en Brabant wallon"; 
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- de heer Roger Vermeiren, voor Actie Noordrand; alsook Karl Gyssels, voor Leefbaar 
Diegem, en Dr Marc Goethals, voor Boreas;  

- de heer Maurice Seewald, voor "Bruxelles Air libre"; 
- mevrouw Ingrid De Wilde, voor een Hart voor Huldenberg; 
- mevrouw Peggy Cortois, voor de Belgische Unie tegen  Vliegtuighinder (BUTV). 
 
Gedachtewisselingen 
 
Op 30 januari 2006 had een gedachtewisseling plaats met de heer Johnny Thijs, 
gedelegeerd bestuurder van De Post, en de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor 
Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken, over 
het vierde beheerscontract en het partnerschap van De Post met de Deense post en CVC 
Partners (stuk nr. 2358/1-2005-2006). 
 
Op 26 april 2006 had een gedachtewisseling met de minister van Mobiliteit plaats over de 
hervorming van de rijopleiding nadat op 1 februari en 15 maart 2006 hierover respectievelijk 
een uiteenzetting door de minister en een hoorzitting met het maatschappelijk middenveld 
plaatshad. 
 
Bezoeken 
 
Op 6 en 7 februari 2006 bracht een delegatie van de commissie een bezoek aan de Deense 
Post in het raam van het met De Post en CVC Partners gesloten partnerschap (zie stuk nr. 
2358/1-2005-2006, bijlage III). 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
 
Aangenomen wetsontwerpen en -voorstellen : 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking 

tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, stuk nr. 0597/1-
2003/2004; 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heren Olivier Maingain, Eric Libert en mevrouw 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. 0209/1-2003 (B.Z.);   

- wetsvoorstel (mevrouw Marie-Christine Marghem) tot opheffing van artikel 335, § 
3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0338/1-2003/2004; 

- 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. 0495/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Marie-Christine Marghem, de heren Guy Swennen en 
Olivier Maingain en mevrouw 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. 0701/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel 313 van het 
Burgerlijk Wetboek stuk nr. 0707/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Alain Courtois, Olivier Maingain en Jean-Pierre 
Malmendier) tot wijziging van artikel 337, § 1, van het Burgerlijk Wetboek 
betreffende de door een kind ingestelde vordering tot uitkering voor 
levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding, om een door het 
Arbitragehof aangestipte discriminatie op te heffen, stuk nr. 1353/1-2003/2004.  
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- wetsvoorstel tot wijziging van de wetsbepalingen betreffende de afwezigheid en de 

gerechtelijke verklaring van overlijden, stuk nr. 0614/1-2003/2004; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, 

teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, stuk nr. 
0664/1-2003/2004. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (mevrouw Zoé Genot) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat 

de erkenning van de afstamming betreft, stuk nr. 0520/1-2003/2004;  
- wetsvoorstel (de dames Martine Taelman en Maggie De Block, de heer Geert 

Versnick, mevouw Hilde Vautmans, de heren Hendrik Daems en Karel De Gucht 
en mevrouw Annemie Turtelboom) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten, stuk nr. 0666/1-
2003/2004;  

- wetsvoorstel (de dames Els Van Weert en Annelies Storms en de heer Stijn Bex) 
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk 
geslacht toe te laten, stuk nr. 0667/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Zoé Genot) tot wijziging van sommige bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek, teneinde adoptie door ouders van hetzelfde geslacht 
mogelijk te maken, stuk nr. 0980/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de dames Valérie Déom, Karine Lalieux, Marie-Claire Lambert en 
de heer Yvan Mayeur) tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te 
maken, stuk nr. 1144/1-2003/2004. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van het Burgerlijk Wetboek 

betreffende de aangifte en de akte van overlijden, stuk nr. 0675/1-2003/2004; 
 
- wetsvoorstel (de dames Hilde Vautmans, Valérie Déom, Marie-Christine Marghem en 

de heer Guy Swennen) betreffende de transseksualiteit, stuk nr. 0903/1-2003/2004; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter 

van het Strafwetboek, stuk nr. 1284/1-2003/2004; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift 

op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling, stuk nr. 1309-
2003/2004; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het 

ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd, stuk nr. 1467-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek en van artikel 35 van 

het Wetboek van strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke 
verbeurdverklaring, stuk nr. 1603/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het 

sociaal strafrecht, stuk nr. 1610/1-2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 

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 voor het burgerlijk jaar 2005, stuk nr. 1642/1-2004/2005; 
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- wetsontwerp tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie, 
stuk nr. 1651/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk 

Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de 
zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in 
beraad heeft genomen, te berechten, stuk nr. 1662/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het 

kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen 
tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind, stuk nr. 1673/1-2004/2005. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek, in verband met de gedwongen tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van 
kinderen, stuk nr. 0434/1-2003/2004;. 

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten, Tony Van Parys, Jo Vandeurzen 
en mevrouw Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van artikel 374 van het 
Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0591/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) betreffende de verblijfsregeling van 
minderjarige kinderen bij hun niet-samenlevende ouders, stuk nr. 0975/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) tot het waarborgen van het omgangsrecht 
tussen ouders en kinderen en tussen grootouders en kleinkinderen, stuk nr. 
0976/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Corinne De Permentier, de heren Alain Courtois, Jean-
Luc Crucke en mevrouw Marie-Christine Marghem) tot wijziging van artikel 374 
van het Burgerlijk Wetboek betreffende het ouderlijk gezag en de huisvesting van 
de kinderen wanneer de vader en de moeder niet samenleven, teneinde in dat 
artikel het beginsel op te nemen dat moet worden nagegaan of rechterlijke 
beslissingen inzake het secundair recht van huisvesting worden nageleefd, stuk 
nr. 1070/1-2003/2004;. 

- wetsvoorstel (mevrouw Martine Taelman, de heren Alfons Borginon, Bart 
Tommelein, de dames Hilde Vautmans en Sabien Lahaye-Battheu) teneinde de 
afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen naar aanleiding 
van een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren, stuk nr. 1288/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet en mevrouw Joëlle Milquet) tot wijziging 
van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek 
van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van 
het kind wiens ouders gescheiden leven, stuk nr. 1509/1-2004/2005. 

 
- wetsontwerp betreffende de elektronische procesvoering, stuk nr. 1701/1-2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de 

tuchtprocedure voor de leden van de balie, stuk nr. 1724/1-2004/2005; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en 

artikel 59/1 van het Wetboek van Zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van 
de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning, stuk nr. 1762/1-
2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot invoeging van een artikel 410bis in titel VIII, van boek II, van het 

Strafwetboek, stuk nr. 1843/1-2004/2005. 
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Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain, mevrouw Martine Payfa en de heer 

Daniel Bacquelaine) tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek, stuk nr. 
0080/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten, Yves Leterme en Luc Goutry) tot 
invoering van een verzwarende omstandigheid voor daders van misdrijven tegen 
bestuurders en begeleiders van het gemeenschappelijk vervoer en tegen 
taxichauffeurs, stuk nr. 0269/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Miguel Chevalier, Guido De Padt en mevrouw Hilde 
Vautmans) tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid 
bij misdrijven tegen bestuurders, begeleiders en medereizigers van het 
gemeenschappelijk vervoer en bij misdrijven tegen taxichauffeurs, stuk nr. 
1258/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Guido De Padt en mevrouw Yolande Avontroodt) tot 
wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot misdrijven tegen 
gezondheidswerkers, stuk nr. 1586/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heren François-Xavier de Donnea en Alain Courtois) en  tot 
invoeging van een artikel 405quinquies in het Strafwetboek, teneinde een 
verzwarende omstandigheid in te stellen voor de daders van misdrijven, 
gepleegd tegen dragers van het openbaar gezag of van de openbare macht, stuk 
nr. 2096/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heren Claude Marinower, Guido De Padt en Miguel Chevalier) 
tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van 
geweld tegen politieambtenaren, stuk nr. 2105-2005/2006. 

 
- wetsvoorstel (mevrouw Nahima Lanjri, de heer Alfons Borginon, de dames Hilde Claes, 

Valérie Déom, Marie-Christine Marghem en Marie Nagy en de heer Melchior Wathelet) 
tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de strijd tegen de 
praktijken van huisjesmelkers, stuk nr. 1901/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 

betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven, stuk nr. 1940/1-
2004/2005; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk 
Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de 
adoptie, stuk nr. 1951/1-2004/2005; 

 
- wetsontwerp houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, stuk nr. 1960/1-

2004/2005; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie, stuk nr. 2012/1-

2004/2005; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 1 tot 3 en 7 tot 38), stuk nr. 2020/1-

2005/2006; 
 
- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet en mevrouw 

Martine Taelman) tot wijziging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de 
adoptie met betrekking tot de overgangsbepalingen, stuk nr. 2021/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking 

met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot 
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invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor 
Sierra Leone, stuk nr. 2051/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering en van 

het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden 
in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit, stuk nr. 
2055/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende 

oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te 
Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het 
Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie, stuk nr. 2086/1-
2005/2006; 

 
- ontwerp van programmawet (art. 13 tot 15), stuk nr. 2097/1-2005/2006; 
 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 1 tot 7 en 9 tot 11), stuk nr. 2098/1-

2005/2006; 
 
- wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van 

rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, Stuk 
nr. 2106/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 

2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, 
de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, 
inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de 
adoptie, stuk nr. 2157/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een 

vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 
strafuitvoeringsmodaliteiten, stuk nr. 2170/1-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Philippe Monfils) tot wijziging van de wet van 5 maart 1998 

betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, wat betreft de rechten van de 
slachtoffers, stuk nr. 0237/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine en Jean-Pierre Malmendier) 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, stuk nr. 0301/1-2003/2004; 

- voorstel van resolutie (de heren Daniel Bacquelaine en Jean-Pierre Malmendier) 
betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken, de externe rechtspositie van de 
gedetineerden, de straftoemeting en de verbetering van de positie van het 
slachtoffer, stuk nr. 0438/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine en Jean-Pierre Malmendier) inzake 
de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de 
strafuitvoering, stuk nr. 1504/1-2004/2005. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische 

bijstand en de rechtsbijstand, stuk nr. 2181/1-2005/2006. 
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Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel (mevrouw Marie Nagy, de heren Alain Courtois, Tony Van Parys, 

Guy Swennen, Melchior Wathelet en Alfons Borginon) tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, wat de rechtsbijstand betreft, stuk nr. 0598/1-2003/2004. 

 
- wetsontwerp tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek, 

stuk nr. 2193/1-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, 

achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling 
van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de 
personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, stuk nr. 2209/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp houdende regeling van economische en individuele activiteiten met 

wapens, stuk nr. 2263/1-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Philippe Monfils) betreffende de vervaardiging van, de 

handel in en het vervoer van wapens en munitie, stuk nr. 0655/1-2003/2004; 
- wetsvoorstel (de heer Filip De Man en mevrouw Nancy Caslo) tot legalisering van 

de dracht en het gebruik van weerloos makende stoffen verspreidende 
spuitbussen door handelaars en beoefenaars van vrije beroepen in bepaalde 
gevallen, stuk nr. 0791/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de dames Muriel Gerkens en Marie Nagy) tot wijziging van de wet 
van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van 
wapens en op de handel in munitie, stuk nr. 1507/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heren Stijn Bex, Geert Lambert, de dames Annemie Roppe en 
Annelies Storms en de heer Koen T’Sijen) tot invoering van een nieuwe 
Wapenwet, 1567/1-2004/2005. 

 
- wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van 

de journalistieke bronnen, stuk nr. 2280/1-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van artikel 5 van de wet 

van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen, stuk nr. 2264/1-
2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain) tot wijziging van de wet van 7 april 2005 
tot bescherming van de journalistieke bronnen, wat de bijzondere 
opsporingsmethoden betreft, stuk nr. 2296/1-2205/2006. 

 
- wetsontwerp tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van 

de griffie en de parketsecretariaten, stuk nr. 2299/1-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 

houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van 
een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van 
het internationaal humanitair recht, stuk nr. 2305/1-2005/2006. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux, de heren Tony Van Parys, Jean-Jacques 

Viseur, de dames Inga Verhaert, Muriel Gerkens en de heer Eric Massin) tot 
interpretatie van artikel 29, § 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, stuk nr. 
1900/1-2004/2005. 

 
- wetsontwerp tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking 

met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen van een 
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nieuwe titel VI betreffende de bijzondere kamers belast met de vervolging van de 
misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea, stuk nr. 2306/1-
2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 

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 voor het kalenderjaar 2006, stuk nr. 2418/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 1 tot 6, 12 tot 22 en 29 tot 42), stuk nr. 

2518/1-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van 

strafuitvoeringsrechtbanken, stuk nr. 2519/1-2005/2006; 
 
- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de 

schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun 
goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, stuk nr. 
2520/1-2005/2006; 

 
- wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de 

Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, 
stuk nr. 2595/1-2005/2006. 

 
Verenigde commissies 
 
- wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging, stuk nr. 2032/1-2005/2006. 

Toegevoegd voorstel van resolutie : 
- voorstel van resolutie (de heren Daniel Bacquelaine, François-Xavier de Donnea 

en de dames Josée Lejeune en Corinne De Permentier) betreffende de 
terrorismebestrijding, stuk nr. 1462/1-2004/2005. 

 
Aangenomen voorstel van besluit 
 
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep, 
stuk nr. 2239/1-2005/2006. 
 
Advies 
 
Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 (Advies aan de commissie voor de 
Financiën en de Begroting), stuk nr. 2043/1-2005/2006. 
 
Hoorzittingen 
 
- 1 februari : hoorzitting met de Hoge Raad voor de Justitie over het jaarverslag 2004. 
- 26 oktober 2005 : hoorzitting met het Hof van Cassatie over het jaarverslag 2004. 
- 21 juni 2006 : hoorzitting over de uitvoering van het Phenix-project. 
 
 
Goedkeuring huishoudelijk reglement 
 
- Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties. 

Huishoudelijk reglement, stuk nr. 2551/1-2005/2006. 
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Subcommissie van de commissie voor de Justitie belast met het “Familierecht” 
 
 
Wetsontwerp waarover een advies aan de commissie voor de Justitie werd uitgebracht : 
 
- wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het 

kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen 
tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind, stuk nr. 1673/1-2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek, in verband met de gedwongen tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van 
kinderen, stuk nr. 0434/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten, Tony Van Parys, Jo Vandeurzen 
en mevrouw Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van artikel 374 van het 
Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0591/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) betreffende de verblijfsregeling van 
minderjarige kinderen bij hun niet-samenlevende ouders, stuk nr. 0975/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) tot het waarborgen van het omgangsrecht 
tussen ouders en kinderen en tussen grootouders en kleinkinderen, stuk nr. 
0976/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Corinne De Permentier, de heren Alain Courtois, Jean-
Luc Crucke en mevrouw Marie-Christine Marghem) tot wijziging van artikel 374 
van het Burgerlijk Wetboek betreffende het ouderlijk gezag en de huisvesting van 
de kinderen wanneer de vader en de moeder niet samenleven, teneinde in dat 
artikel het beginsel op te nemen dat moet worden nagegaan of rechterlijke 
beslissingen inzake het secundair recht van huisvesting worden nageleefd, stuk 
nr. 1070/1-2003/2004;. 

- wetsvoorstel (mevrouw Martine Taelman, de heren Alfons Borginon, Bart 
Tommelein, de dames Hilde Vautmans en Sabien Lahaye-Battheu) teneinde de 
afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen naar aanleiding 
van een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren, stuk nr. 1288/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet en mevrouw Joëlle Milquet) tot wijziging 
van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek 
van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van 
het kind wiens ouders gescheiden leven, stuk nr. 1509/1-2004/2005. 

 
Mevrouw Valérie Déom heeft op 14 maart 2006 namens de subcommissie verslag uitgebracht 
aan de commissie voor de Justitie. 
  
Wetsontwerp besproken in de subcommissie doch waarover nog geen advies aan de 
commissie voor de Justitie werd uitgebracht : 
 
- wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding, stuk nr. 2341/1-

2005/2006. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Patrick De Groote) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 

en het Gerechtelijk Wetboek wat de ontvangstmachtiging aan 
onderhoudsgerechtigden betreft, stuk nr. 0139/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 391bis van het 
Strafwetboek, stuk nr. 0140/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Marie Nagy) tot invoeging van een artikel 233bis in het 
Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op 
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de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de 
echtgenoten een vreemdeling is, stuk nr. 0223/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (MM. Servais Verherstraeten, Tony Van Parys, Jo Vandeurzen, 
mevrouw Liesbeth Van der Auwera en de heer Carl Devlies) tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende echtscheiding en tot invoering van de 
echtscheiding op grond van een onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, stuk 
nr. 0295/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de dames Anne Barzin en  Marie-Christine Marghem) tot wijziging 
van artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, wat de uitkering tot 
levensonderhoud in het kader van de echtscheiding op grond van feitelijke 
scheiding betreft, stuk nr. 0463/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 307bis van het 
Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0679/1-2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heer Patrick De Groote) tot wijziging van artikel 276 van het 
Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0680/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Patrick De Groote) tot wijziging van een aantal bepalingen 
betreffende echtscheiding, stuk nr. 0728/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Patrick De Groote) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek inzake de herziening van de overeenkomst bij echtscheiding door 
onderlinge toestemming, stuk nr. 0729/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Martine Taelman, de heren Alfons Borginon, Claude 
Marinower en Guy Hove) tot hervorming van het echtscheidingsrecht en de 
invoering van de foutloze echtscheiding, stuk nr. 0737/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heer Yvan Mayeur, mevrouw Colette Burgeon en de heer 
Thierry Giet) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde te voorzien in 
de voorlopige tenuitvoerlegging van rechtswege wat de verplichtingen tot 
onderhoud betreft, alsmede de rechter de mogelijkheid te bieden de 
alimentatieplichtige van ambtswege betalings- en uitsteltermijnen toe te staan, 
stuk nr. 0797/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Muriel Gerkens) tot wijziging van sommige in het 
Burgerlijk Wetboek vervatte bepalingen betreffende de bijdrage van de vader en 
moeder tot de opvoeding van hun kinderen, stuk nr. 1101/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Melchior Wathelet en Jean-Jacques Viseur) tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te voorzien in een objectieve berekening 
van de door de vader en de moeder te betalen onderhoudsbijdragen voor hun 
kinderen, stuk nr. 1145/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel (de heren Alain Courtois, Olivier Maingain en Jean-Pierre 
Malmendier) tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek betreffende 
de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding van meer dan twee jaar, om 
een door het Arbitragehof aangestipte discriminatie op te heffen, stuk nr. 1354/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel (mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, de heren Alain Courtois, Guido 
De Padt en mevrouw Martine Taelman) betreffende de verplichte 
ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling van een onderhoudsgeld, stuk nr. 
1480/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) tot vereenvoudiging van de echtscheiding 
door onderlinge toestemming en tot het gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar maken van 
de eraan verbonden kosten, stuk nr. 1564/1-2004/2005;  

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) tot wijziging van sommige bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het 
echtscheidingsrecht op grond van duurzame ontwrichting in te stellen, stuk nr. 
1738/1-2004/2005;. 

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten en Tony Van Parys) tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bemiddeling in 
gezinsconflicten, stuk nr. 1886/1-2004/2005; 
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- wetsvoorstel (mevrouw Valérie Déom, de heer Eric Massin, mevrouw Annick 
Saudoyer, de heer André Perpète, mevrouw Colette Burgeon, de heer Yvan 
Mayeur, mevrouw Talbia Belhouari en de heer Thierry Giet) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek tot hervorming van de wetgeving inzake echtscheiding, stuk 
nr. 2069/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (mevrouw Marie-Christine Marghem en de heer Olivier Maingain) tot 
instelling van een algemene hervorming van de echtscheidingsprocedure, stuk 
nr. 2102/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
teneinde in elke vordering waarin kinderen betrokken zijn, voorafgaande 
bemiddeling in familiezaken verplicht te maken, stuk nr. 2188/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heer Guy Swennen) tot invoering van de arbitrage-
echtscheiding, stuk nr. 2288/1-2005/2006;  

- wetsvoorstel (de heer Walter Muls) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
betreffende de procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming, stuk nr. 
2476/1-2005/2006. 

 
Tijdens haar vergadering van 12 juli 2006 heeft de subcommissie het verslag van mevrouw 
Valérie Déom en de heer Servais Verherstraeten goedgekeurd.  
 
Wetsvoorstellen  besproken in de subcommissie doch waarover nog geen advies aan de 
commissie voor de Justitie werd uitgebracht : 
 
- samengevoegde wetsvoorstellen : 

- wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten, Jo Vandeurzen, Tony Van Parys 
en mevrouw Liesbeth Van der Auwera) tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, 
met bepalingen inzake het zorgouderschap, stuk nr. 0393/1-2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heer Patrick De Groote) tot invoering van zorgouderschap in het 
Burgerlijk Wetboek, stuk nr. 0815/1-2003/2004;  

- wetsvoorstel (de heer Melchior Wathelet) teneinde het zorgouderschap in het 
Burgerlijk Wetboek op te nemen, stuk nr. 1958/1-2004/2005.  

 
De commissie voor de Justitie heeft tijdens haar vergadering van 14 februari 2006 beslist de 
wetsvoorstellen over het zorgouderschap over te zenden naar de subcommissie, teneinde 
hierover hoorzittingen te organiseren. 
 
De subcommissie heeft 12 personen gehoord en 2 schriftelijke adviezen ingewonnen.  
Tijdens haar vergadering van 7 juni 2006 heeft de subcommissie het verslag van mevrouw 
Sabien Lahaye-Battheu goedgekeurd. 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
Naast haar werkzaamheden in het kader van de begrotingsprocedure en van de 
parlementaire controle, heeft de commissie voor de Landsverdediging onderstaande 
wetsontwerpen en voorstellen aangenomen: 
 
- wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2006, stuk nr. 

2087/1-2005/2006; 
- wetsvoorstel tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende het statuut van de 

officieren van het medisch technisch korps van de medische dienst, stuk nr. 2090/1-
2005/2006; 
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- wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen betreffende de statuten van het 
personeel van Defensie, stuk nr. 2197/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de 
handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod 
op submunitie, stuk nr. 1935/1-2004/2005; in het kader van de bespreking van dit 
wetsontwerp heeft de commissie op 19 december 2005 een hoorzitting gehouden met 
de heer Kevin Bryant, senior explosive ordnance clearance technical advisor, van de 
ngo Handicap international, de heer Paul Huynen, diensthoofd van de afdeling 
ontwapening en non-proliferatie, van de FOD Buitenlandse Zaken, en de heer Jean-
Claude Lacroix, directeur, van de Belgian Security and Defence Industry (BSDI); 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen 
tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel, stuk nr. 2223/1-
2005/2006; 

- wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 januari 1933 op de 
vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, 
stuk nr. 2311/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot oprichting van een adviesraad "Historische pool van Defensie" 
genaamd, stuk 2384/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement 
van de Krijgsmacht met het oog op de toelating tot bepaalde politieke mandaten en 
houdende diverse bepalingen, stuk nr. 1809/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke Militaire 
School, stuk nr. 2455/1-2005/2006; 

- ontwerp van programmawet  (art. 54 en 55), stuk nr. 2517/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 64 tot 76), stuk nr. 2518/1-2005/2006; 
- wetsontwerp tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de 

kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor 
Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en 
oorlogsslachtoffers, stuk nr. 2576/1-2005/2006, overgezonden door de Senaat. 

 
Daarnaast  heeft de commissie de volgende voorstellen besproken : 
 
- voorstel (de heer Pieter De Crem) tot oprichting van een parlementaire 

onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de deontologische, ethische en 
juridische fouten begaan bij het beheer en het leiden van het Militair Hospitaal en meer 
in het bijzonder van het Brandwondencentrum te Neder-over-Heembeek, stuk nr. 
1942/1-2004/2005;  

- wetsvoorstel (de heer Josy Arens) tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de 
vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, 
wat clustermunitie en munitie met verarmd uranium betreft, stuk nr. 2053/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen) tot aanvulling van de wet van 3 januari 
1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de 
handel in munitie, wat betreft het verbod op wapensystemen met verarmd uranium, 
stuk nr. 2199/1-2005/2006. 

 
Andere activiteiten. 
 
Op 19 oktober 2005 had in de commissie voor de Landsverdediging een gedachtewisseling 
plaats met de heer Nick Withney, chief executive van het Europees Defensieagentschap, 
onder meer over de evolutie van het Europees defensiebeleid.   
 
De commissie voor de Landsverdediging heeft op 26 oktober 2005, onder voorzitterschap 
van de heer Philippe Monfils, 91 officieren die een opleiding volgen aan het Koninklijk hoger 
instituut voor defensie (KHID), onder leiding van generaal-majoor Guy Clement ir, 
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commandant van het KHID, ontvangen. Zij woonden een commissievergadering bij en 
hadden een gedachtewisseling met de leden. 
 
De commissie heeft vervolgens op 28 oktober 2005 een bezoek gebracht aan het Belgisch 
fregat Westdiep dat aangemeerd lag in de haven van Kotor (Servië-Montenegro), op 
uitnodiging van de minister van Landsverdediging. Het fregat bevond zich in de Middellandse 
zee in het kader van zijn deelname aan de Navo-operatie tegen het terrorisme “active 
endeavour”. 
 
Op 15 maart 2006 werd in de commissie een gedachtewisseling gehouden met de minister 
van Landsverdediging over het Belgisch Afrika-beleid.  
 
Op 18 mei 2006 bracht een Indonesische delegatie een bezoek aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en aan de commissie voor de Landsverdediging. Het ging om een 
groep van deelnemers van "the regular course batch XIV (2006) of the national resilience 
institute of the republic of Indonesia". Het “national resilience institute” is een 
opleidingsinstituut gericht op strategische studies om hoge militairen en ambtenaren voor te 
bereiden op hun latere participatie in het besluitvormingsproces. In dit kader bezocht de 
delegatie België en Brussel, zetel van talrijke multilaterale instellingen (EU, Navo, …). Een 
bezoek aan de Kamer van volksvertegenwoordigers stond, voor een korte kennismaking, 
eveneens op hun agenda.  
 
In een gemeenschappelijke vergadering van de commissies voor de Landsverdediging en de 
Buitenlandse betrekkingen van de Kamer en van de commissie voor de Buitenlandse 
betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat, op 6 juni 2006, hebben de ministers 
van Buitenlandse zaken en van Landsverdediging respectievelijk hun visie uiteengezet over 
de toekomst van de Navo, met het oog op de Navo-top van Riga in november 2006. Hierna 
volgde een gedachtewisseling met de commissieleden. 
 
Op 3 juli 2006 werd de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de Navo, 
ontvangen in een gemeenschappelijke vergadering van de commissies voor de 
Landsverdediging en de Buitenlandse betrekkingen van de Kamer en van de commissie voor 
de Buitenlandse betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat. De heer de Hoop 
Scheffer zette er zijn visie uiteen over de toekomst van de Navo en beantwoordde daarna de 
vragen die werden gesteld vanuit de verschillende fracties.  
 
In de verenigde commissies voor de Landsverdediging en voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing, werd op 26 september 2006 een 
gedachtewisseling gehouden over het partnerschap tussen het Militair Hospitaal en het 
Universitair Verplegingsentrum (UVC) Brugmann. 
 
 
Commissie belast met de Problemen inzake Handels- en Economisch Recht  
 
 
Wetgevende werkzaamheden 
 
De commissie heeft onderstaande wetsontwerpen en voorstellen aangenomen: 
 
- wetsontwerp houdende afschaffing van de effecten aan toonder, stuk nr. 1974/1-

2004/2005; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 3-7, 60 en 61), stuk nr. 2020/1-

2005/2006;  
- wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van vennootschappen, stuk nr. 2017/1-

2004-2005;  
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- ontwerp van programmawet (art. 19-22), stuk nr. 2097/1-2005/2006;  
- wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van vennootschappen, teneinde de 

vereffeningsprocedure te verbeteren, stuk nr. 1906/1-2004/2005;  
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 7-11, 86-90 en 98), stuk nr. 2518/1-

2005/2006.  
 
De commissie heeft op 18 april 2006 het door de Senaat overgezonden wetsontwerp tot 
aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de 
openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van 
genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (stuk nr. 1502/1-
2004/2005) verworpen. 
 
Daarnaast  heeft de commissie de bespreking aangevat van de volgende wetsvoorstellen: 
 
- wetsvoorstel (de heren Melchior Wathelet en Jean-Jacques Viseur) tot wijziging van 

het Wetboek van vennootschappen, teneinde binnen de beursgenoteerde 
vennootschappen een auditcomité op te richten, stuk nr. 1312/1-2004-2005; 

- wetsvoorstel (de heer Éric Massin, mevrouw Anne-Marie Baeke, de heer Dylan 
Casaer, de dames Véronique Ghenne en Camille Dieu, de heren Alain Mathot en Yvan 
Mayeur en mevrouw Annemie Roppe) tot wijziging van artikel 528 van het Wetboek 
van vennootschappen teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders 
van vennootschappen ook te doen gelden in geval van niet-naleving van een code 
inzake corporate governance, stuk nr. 2111/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel (de heer Servais Verherstraeten) tot aanvulling van de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de aannemings- en de 
onderaannemingsovereenkomst, stuk nr. 0809/1-2003/2004, en het toegevoegd 
wetsvoorstel (de heer Borginon) 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; 

- wetsvoorstel (mevrouw Magda De Meyer) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat 
de interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft, stuk nr. 
0122/1-2003 (B.Z.).  
In het kader van de bespreking van dit wetsvoorstel werden op 13 en 20 juni, en 4 juli 
2006 volgende personen en organisaties gehoord: 
- Prof. Aloïs Van Oevelen (universiteit Antwerpen); 
- Prof. Reinhard Steennot (universiteit Gent); 
- Prof. Maarten Dambre (universiteit Gent); 
- de hh. Gijs Kooken en Michiel Verhamme (Unie van Zelfstandige Ondernemers 

(Unizo)); 
- de h. Pierre-François Rizzo (Union des Classes moyennes (UCM)); 
- mevr. Béatrice Ponet (Commissie voor onrechtmatige bedingen); 
- de h. Hugo Lamon (Orde van Vlaamse Balies); 
- Prof. Em. Pierre Van Ommeslaghe; 
- mevr. Sarah de Greef (Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)). 
- dhr. Adriaan Meirsman (Onderzoeks- en informatiecentrum van de 

verbruikersorganisaties (OIVO)); en 
- Prof. Christine Biquet (universiteit Luik). 
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Commissie voor de Sociale Zaken  
 
 
Evaluatie van het activeringsplan voor werklozen. 
 
Tijdens de vergadering van 22 november 2005 hebben de commissieleden van gedachten 
gewisseld, met de minister van Werk, de heer Vanvelthoven en met de administrateur-
generaal van de RVA, de heer Karel Baeck.  Mevrouw Annemie Turtelboom heeft over deze 
werkzaamheden het verslag (stuk nr. 2195-2005/2006) uitgebracht. 
 
Toezicht op de uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. 
De commissie heeft diverse vergaderingen gewijd aan het toezicht op de uitvoering van de 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van  vrijwilligers.  Vanuit die bezorgdheid heeft de 
commissie met de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 
Wetenschapsbeleid evenals met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 
gedachten gewisseld. De waakzaamheid van de commissie ten aanzien van deze 
aangelegenheid heeft geleid tot een aantal wetgevende initiatieven die door de Kamer 
werden goedgekeurd: 
- wet van 7 maart 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 

van vrijwilligers, stuk nr. 2205/1-2005/2006, aangenomen op 26 januari 2006;  
- wet van 19 juli 2005 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van 

vrijwilligers, stuk nr. 2496/1-2005/2006, aangenomen op 8 juni 2006. 
 
Op 22 maart 2006 organiseerde de commissie een gemeenschappelijke vergadering met de 
subcommissie « Rekenhof », tijdens dewelke met de vertegenwoordigers van het Rekenhof 
en van het kabinet van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het verslag 
van het Rekenhof betreffende het « Begroten en beheersen van de uitgaven voor 
geneeskundige verzorging » van gedachten werd gewisseld. 
 
Tijdens de gemeenschappelijke vergaderingen met het Federaal Adviescomité voor 
Europese aangelegenheden en de homologe commissies van de Senaat, die op 22 en 29 
maart 2006 werden georganiseerd, heeft de commissie met de eerste minister, de heer Guy 
Verhofstadt, van gedachten gewisseld over de Europese Raad van staatshoofden en 
regeringsleiders  die op 23 en 24 maart 2006 in Brussel plaatsvond. 
 
Tijdens de commissievergaderingen van 3 en 10 mei 2006 werd met de minister van Werk 
over het tussentijdse evaluatieverslag inzake de dienstencheques van gedachten gewisseld. 
 
Advies uitgebracht aan andere commissies 
 
Aan de commissie voor de Financiën, een advies over de volgende ontwerpen en 
voorstellen : 
- wetsvoorstel (de heer Jacques Chabot) tot wijziging van artikel 49 van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de werklozen in staat te stellen de kosten 
voor het zoeken van een baan af te trekken, stuk nr. 0300/1-2003/2004;   

- ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006. 
 
Aan de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de 
nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw een 
advies over het wetsvoorstel (mevrouw Simonne Creyf) betreffende de aanvullende 
verzekering voor gezondheidsverzorging, stuk nr. 0266/1-2003 (B.Z.). 
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Aan het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden een advies van het voorstel van 
resolutie (de heer Philippe Mahoux (S) en de heer Jacques Germeaux (K)) over de mobiliteit 
van patiënten in de Europese Unie, stuk nr. 2438/1-2005/2006.  
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing  
 
 
De commissie heeft volgende wetsontwerpen en -voorstellen aangenomen : 
 
- wetsvoorstel houdende wijziging van de ziekenhuiswet, gecoördineerd op 7 augustus 

1987, tot afschaffing van de honorariumsupplementen voor de door een ouder 
begeleide kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, stuk nr. 0242/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 
november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde 
de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen, stuk nr. 
0264/1-2003 (B.Z.); 

- wetsvoorstel om de toegang tot psychiatrische voorzieningen voor mensen zonder 
wettig verblijf te verbeteren, stuk nr. 1261/1-2003/2004; 

- wetsontwerp betreffende het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren, stuk 
nr. 1566/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen, stuk nr. 
1763/1 en 2-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en 
transplanteren van organen, stuk nr. 1837/1-2004/2005; 

- wetsontwerp houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van 
aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 
1940-1945 en van de veldtocht in Korea, stuk nr. 1954/1-2004/2005; 

- wetsontwerp houdende diverse bepalingen, stuk nr. 2020/1-2005/2006; 
- ontwerp van programmawet, stuk nr. 2097/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen, stuk nr. 2098/1-2005/2006; 
- wetsontwerp betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 

plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de 
plannen en programma's in verband met het milieu, stuk nr. 2108/1-2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, stuk nr. 2125/1-
2005/2006; 

- wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving, stuk nr. 2189/1-
2005/2006; 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen 
van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, stuk nr. 
2242/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft bejaarde hulpgenieters die 
hun patrimonium verminderen, stuk nr. 2303/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, stuk nr. 
2360/1-2005/2006. 

- wetsontwerp tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare 
farmaceutische specialiteiten, stuk nr. 2377/1-2005/2006; 

- wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap 
voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, stuk nr. 2437/1-2005/2006; 



Hoofdstuk 2   BEVOEGDHEDEN - 95 
 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming 
van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere 
producten, stuk nr. 2491/1 - 2005/2006; 

- ontwerp van programmawet, stuk nr. 2517/1 2005/2006; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen, stuk nr. 2518/1-2005/2006; 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, stuk nr. 2594/1-

2005/2006; 
 
De commissie heeft de bespreking van de volgende wetsontwerpen, wetsvoorstellen en 
resoluties gestart en/of voortgezet : 
 
- wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog 
op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van 
artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen, stuk nr. 0186/1-2003 (B.Z.); 

- voorstel van  resolutie met betrekking tot het beleid inzake de behandeling en de 
opvang van dementerenden, stuk nr. 0200/1-2003 (B.Z.); 

- voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties, stuk nr. 
0558/1-2003/2004; 

- voorstel van resolutie over het recht op een gezelschapsdier, stuk nr. 0683/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wijze waarop de verkiezingen worden georganiseerd 
op basis waarvan de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisaties 
van de geneesheren in diverse organen van het RIZIV wordt geregeld, stuk nr. 0772/1-
2003/2004; 

- voorstel van resolutie tot bestrijding van de ziekenhuisinfecties, stuk nr. 0836/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van het koninklijk besluit van 17 mei 2001 
betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het 
nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de soort, stuk 
nr. 0969/1-2003/2004; 

- wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers, stuk nr. 1244/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel tot oprichting van een Verpleegkundige adviesraad, stuk nr. 1327/1-
2003/2004; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het 
verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van 
alcoholische dranken in drankautomaten aan jongeren jonger dan 16 jaar te verbieden, 
stuk nr. 1338/1 en 2-2003/2004; 

- voorstel van resolutie betreffende de noden van de Alzheimerpatiënt, stuk nr. 1388/1-
2004/2005; 

- wetsvoorstel tot uitvaardiging van veiligheids- en gezondheidsnormen voor de 
verzorgingsinstellingen en tot instelling van een vergoedingsregeling voor patiënten die 
het slachtoffer zijn van ziekenhuisinfecties, stuk nr. 1565/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de 
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, stuk nr. 1657/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen 
in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, stuk nr. 
1678/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid van overdracht van inrichtingen of 
diensten in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, stuk nr. 1723/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de 
bescherming en het welzijn der dieren, stuk nr. 1753/1-2004/2005; 
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- wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 73 en 141 van de gecoördineerde wet van 
14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen teneinde de ziekenhuisbeheerders te responsabiliseren, stuk nr. 1760/1-
2004/2005; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de terugvordering van 
kosten in geval van vrijwillig onjuiste of onvolledige aangifte, stuk nr. 1864/1-
2004/2005; 

- wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen 
in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, stuk nr. 
2194/12005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde dringende sociale 
voorzieningen voor daklozen in te stellen, stuk nr. 2210/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 141 en 218 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994, teneinde de regelgeving inzake geneesmiddelen duurzamer en de 
controles op de zorgverleners humaner te maken, stuk nr. 2234/1-2005/2006; 

- voorstel van resolutie betreffende een actieplan inzake zeldzame aandoeningen en 
weesgeneesmiddelen, stuk nr. 2282/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie wat betreft de leeftijdsgrenzen voor de soorten begeleiding, 
stuk nr. 2427/1-2005/2006. 

 
Actualiteitsdebat 
 
De problematiek van de vogelgriep is op regelmatige basis aan bod gekomen in de 
commissie voor de Volksgezondheid  Zo werden op 25 oktober 2005, 26 november 2005, 17 
januari 2006, 1 februari 2006, 21 februari 2006 en 18 april 2006 actualiteitsdebatten 
georganiseerd over deze materie.  
 
De uiteenzetting van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de 
problematiek van de vogelgriep en de voorbereiding van België in geval van crisis werd 
gevolgd door een debat waaraan de heer Piet Vanthemsche, interministerieel commissaris 
influenza een aantal keren heeft deelgenomen.  
 
Gedachtewisselingen  
 
Op 24 januari 2006 werd een gedachtewisseling georganiseerd over het verslag “Armoede 
uitbannen. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie”, dat werd opgesteld door het 
Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaanszekerheid en sociale uitsluiting. De minister 
van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen 
nam deel aan de discussie. Na afloop van de discussie werd beslist dat dit thema nog verder 
zou worden behandeld in aanwezigheid van andere bevoegde ministers. (Zie stuk nr. 
2291/1-2005/2006). 
 
Op 21 maart 2006 heeft de heer Manu Keirse, voorzitter van de evaluatiecel palliatieve zorg 
het evaluatierapport palliatieve zorg 2005 voorgesteld. Er vond nadien een 
gedachtewisseling plaats in aanwezigheid van de minister van de Sociale Zaken en de 
Volksgezondheid.  
 
Ook de gezondheidsenquête werd op 21 maart 2006 voorgesteld door Dr. Toussaint van het 
kabinet van minister Demotte en de heer Demarest, dr. Tafforeau en dr. Sasse van het 
Wetenschappelijk Instituut Volkgezondheid. Deze uiteenzetting werd gevolgd door een 
gedachtewisseling.  
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Tijdens de vergadering van 7 maart 2006 werd een bespreking gewijd aan de eerste 
verjaardag van de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol.  Er vond een gedachtewisseling 
plaats in aanwezigheid van de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen. (Stuk nr. 
2378/1-2005/2006). 
 
Hoorzittingen 
 
Op 7 maart 2006 heeft de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing hoorzittingen georganiseerd in het kader van de bespreking 
van het wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde dringende sociale voorzieningen voor 
daklozen in te stellen. (Stuk nr. 2210/1-2005/2006). 
 
De volgende personen werden gehoord : 
- mevrouw Pascale Peraita "Directrice Centre d'aide sociale d'urgence (CASU)";  
- de heer Jean Peeters "Front commun des sans-abri";  
- de heer Michel Degueldre "Voorzitter, Dokters van de wereld;  
- de heer Birger Blancke, BICO-federatie;  
- de heer Danny Lescrauwaet, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. 
 
Op 28 maart 2006 heeft de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing de volgende personen gehoord in het kader van de 
bespreking van het  wetsontwerp en wetsvoorstellen : 
 
- wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen 

in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, stuk nr. 
2194/1-2005/2006; 

- wetsvoorstel tot aanwijziging van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen 
in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, stuk 
nr.1678/1-2004/2005; 

- wetsvoorstel tot oprichting van een Verpleegkundige adviesraad, stuk nr. 1327/1-
2003/2004; 
- de heer Raf Bronselaer, voorzitter Werkgroep Zelfstandige verpleegkundigen, 

beroepsvereniging voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Vlaanderen; 
- de heer. Ludo Geys, algemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen; 
- de heer Jacques Van Hove, Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige 

Verpleegkundigen; 
- de heer. Paul Van Aken, directeur Patiëntenzorg, Universitair ziekenhuis 

Antwerpen; 
- de heer Miguel Lardennois, voorzitter van de Nationale Katholiek vereniging 

Nursing; 
- Mevrouw Gilberte Deltour, voorzitter Belgische Vereniging van Onafhankelijke 

Verpleegkundigen; 
- de heer Michel Dumont, voorzitter, Nationale Belgische federatie voor 

Verplegkundigen/Franse Unie van Zelfstandige Verpleegkundigen; 
- Mevrouw Dominique Blondeel, voorzitter, Federatie van de Centrales van de 

Thuisverpleging; 
- de heer André Lovinfosse, directeur van het departement Verpleegkunde van het 

Regionaal Ziekenhuis de ‘Citadelle in Luik; 
- mevrouw  Nathalie Lionnet, BBTK, Bond der Bedienden, Technici en Kaders; 
- de heer Ronny Pascal, voorzitter, Nationale Neutrale Beroepsorganisatie voor 

Verpleegkundigen. 
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Studiereis  
 
Een aantal leden van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing hebben, in het kader van de werkzaamheden van de 
commissie in verband met het drugsbeleid, een bezoek gebracht aan Biel, Zwitserland, om 
projecten in verband met het onder medische begeleiding verstrekken van heroïne te leren 
kennen.  
 
Dit bezoek werd gevolgd door een bezoek aan Genk en Luik om ook daar het drugsbeleid te 
leren kennen. In beide steden was er contact met de mensen uit de openbare sector en de 
privé sector die zich bezighouden met de opvang van drugsverslaafden. 
 
 
 
 BIJZONDERE COMMISSIES 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
 
Overeenkomstig artikel 107 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
verifieert en vereffent de commissie voor de Comptabiliteit alle rekeningen van de Kamer en 
stelt zij, op voorstel van de quaestoren, de begroting van de Kamer vast. 
 
Zij doet zulks met inbegrip van de rekeningen en begrotingen voor de financiering van de 
politieke partijen en voor de 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 18 oktober, 25 oktober en 22 november 2005 en op 7 juni 2006. 
 
 
Rekenhof  
 
 
De rekeningen 2004 van het Rekenhof werden gesloten met een boni van 3,813 miljoen €.  
 
Voor 2006 bedroegen de gevraagde kredieten 49,0446 miljoen €. De financiering hiervan 
kon als volgt gebeuren : (49,0446 miljoen € gevraagde kredieten – 3,8133 miljoen € Boni 
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2004 – 0,227 miljoen € financiële opbrengsten 2006 en eigen ontvangsten 2006 – 0,3 
miljoen € kapitaalontvangsten =) 44,7043 miljoen € dotatie op de rijksbegroting.  
 
Een bedrag van 41,967 miljoen € werd ingeschreven in de dotatie rijksbegroting 2006, zodat 
moest worden voorzien in een bijkrediet. De commissie voor de Comptabiliteit heeft van haar 
bevoegdheid gebruik gemaakt om middels een in de commissie voor de Financiën en de 
Begroting in te dienen amendement de bedragen van de bedoelde vastleggings- en 
ordonnanceringskredieten ingeschreven voor de dotaties te wijzigen.  
 
Na erover te hebben beraadslaagd was de commissie voor de Comptabiliteit het er eenparig 
over eens dat een bedrag van 42,557 miljoen € (in plaats van 41,967 miljoen €) kan worden 
ingeschreven in de dotatie rijksbegroting 2006, en dat het bedrag van 2,737 miljoen € voor 
1,476 miljoen € werd gefinancierd door de aanwending van één derde van het reservefonds 
dat het Rekenhof aanhoudt en waarbij het niet-bestemde gedeelte, ten bedrage van  
671.000 €, van de boni 2004 van de privacycommissie aan het Rekenhof wordt toegekend.  
 
Een amendement dat in een bijkrediet van 590.000 € voorziet, werd in de commissie voor 
Financiën en Begroting goedgekeurd.  
 
De begrotingsaanpassing 2005 vereiste geen herziening van de dotatie op de 
Rijksbegroting. 
 
 
Comité P  
 
 
De begroting van Comité P voor het jaar 2006 bedraagt 9,962 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2006 werd een dotatie van 8,336 miljoen € uitgetrokken. 
 
Het boni van de rekeningen 2004 van Comité P werd vastgesteld op 1,627 miljoen €.  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2006. 
 
De begrotingsaanpassing 2005 vereiste een vermindering van de boni 2004 met 34.000 €. 
 
 
Comité I  
 
 
De begroting van Comité I voor het jaar 2006 werd vastgesteld op 2,835 miljoen €; op de 
Rijksbegroting 2006 is een dotatie van 2,257 miljoen € uitgetrokken. 
 
Het boni van de rekeningen 2004 van Comité I werd vastgesteld op 0,560 miljoen €.  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2006. 
 
 
Federale ombudsmannen  
 
 
De begroting van de federale ombudsmannen voor het jaar 2006 werd vastgesteld op 3,698 
miljoen €; op de Rijksbegroting 2006 is een dotatie van 3,427 miljoen € uitgetrokken. 
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Op de rekeningen 2004 van het College van de federale ombudsmannen werd een boni van 
0,271 miljoen € genoteerd.  
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2005. 
 
De begrotingsaanpassing 2005 werd niet gefinancierd via de boni 2004 omdat de 
aanpassing in kredieten voorzag die worden aangewend voor de uittredingsvergoeding van 
de ombudsmannen.  
 
 
Hoge Raad voor Justitie  
 
 
De door de Hoge Raad voor de Justitie gevraagde kredieten voor het jaar 2006 bedragen 
6,255 miljoen €, waarvan 5,343 miljoen euro is ingeschreven op de Rijksbegroting 2006.  
 
Op de rekeningen 2004 van de Hoge Raad voor Justitie werd een boni van 0,901 miljoen € 
genoteerd. 
 
Beslist werd dit boni integraal aan te wenden voor de financiering van de begroting voor 
2006. 
 
 
Arbitragehof 
 
 
De begroting van het Arbitragehof voor het jaar 2006 werd vastgesteld op 7,798 miljoen €; 
op de Rijksbegroting 2006 is een dotatie van 7,623 miljoen € uitgetrokken.  
 
De rekeningen 2004 vertoonden een negatief saldo van 0,219 miljoen €. Tevens heeft de 
commissie voor de Comptabiliteit beslist 0,175 miljoen € aan te rekenen op de reserve, 
waardoor de reserve wordt gebracht op 0,582 miljoen €. 
 
 
Benoemingscommissie voor het notariaat 
 
 
Aan de benoemingscommissies voor het notariaat werd een krediet van 0,544 miljoen € 
toegekend, met dien verstande dat een bedrag van 0,191 miljoen € uitgaven dient te worden 
aangerekend op de boni van de rekeningen van het begrotingsjaar 2004.  
 
 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
 
 
De boni van de rekeningen van het begrotingsjaar 2004 bedroegen 1,220 miljoen €.  
De commissie voor de Comptabiliteit heeft er mee ingestemd :  
 
- dat de begroting 2006 van de privacycommissie wordt vastgesteld op 4,606 miljoen €;  
- dat de privacycommissie een reserve van 550.000 € kan aanhouden;  
- en dat het overblijvende gedeelte van de boni, zijnde 671.000 €, kan worden gebruikt 

om te voorzien in de financiering van de kredieten voor 2006 van het Rekenhof.  
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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 2005-2006 besprak zij de volgende dossiers : de aankoop van 10 
multifunctionele steunhelikopters en de verwerving van armoured infantery vehicles (AIV). 
 
 
Commissie Globalisering 
 
 
Zie hoofdstuk 6 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
 
De commissie heeft de naturalisatieaanvragen besproken op 29 november 2005, 7 maart 
2006 en 16 mei 2006. 
 
De door de commissie aanvaarde aanvragen werden door de Kamer in plenaire vergadering 
aangenomen op 12 januari, 20 april en 6 juli 2006. 
 
De respectieve publicaties in het Belgisch Staatsblad vonden plaats op 3 maart, 7 juni en 15 
september 2006. 
 
OOvveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  aaffggeehhaannddeellddee  ddoossssiieerrss  ggeedduurreennddee  hheett  ppaarrlleemmeennttaaiirree  jjaaaarr  22000055--22000066 
 
Procedure vanaf 01/01/1996 
Datum 
commissie 

Aangenomen Verdaagd Verworpen Voorstellen 
verwerping 

Totalen Ontvangen 
aanvragen 

29/11/2005 2587 2587 1306 1256 7736 13905 

07/03/2006 1122 535 65 806 2528  
16/05/2006 2384 898 1019 1129 5430  

Totalen 6093 4020 2390 3191 15694 

 

 
Oude procedure (voor 01/01/1996) 
Datum 
commissie 

Aangenomen Verdaagd Verworpen Voorstellen 
verwerping 

Totalen Ontvangen 
aanvragen 

29/11/2005 1 0 1 0 2 0 

7/03/2006 1 0 0 0 1  
16/05/2006 0 0 1 0 1  

Totalen 2 0 2 0 4 
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Parlementaire overlegcommissie 
 
 
De parlementaire overlegcommissie is tijdens de gewone zitting 2005-2006 10 maal 
bijeengekomen. 
 
In de loop van de onderzochte periode heeft zij 38 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 13 verzoeken tot verlenging van de onderzoekstermijn 
van de Senaat (toepassing van de artikelen 2, 2°, en 12, §1, van de wet van 6 april 1995). 
 
De overlegcommissie heeft bovendien in 12 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 6 maal uitgesproken 
over de te volgen wetgevingsprocedure, naar aanleiding van een verzoek tot 
spoedbehandeling. 
 
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 zitting 2005-2006 acht maal samengekomen. 
 
Op 21 februari 2006 werd de heer Jean-Claude Maene aangewezen als Eerste 
Ondervoorzitter. 
 
Op 2 juni 2006 heeft mevrouw Danielle Nicaise in de handen van de voorzitter van de Kamer 
de eed afgelegd als griffier van het Vast Comité P. 
 
Zesmaal vergaderde de bijzondere commissie 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 werd vooreerst de reeds tijdens de vorige 
zitting aangevangen bespreking van de knelpunten betreffende het Vast Comité P verder 
gezet. In dit kader hebben de vice-eerste minister en minister van Justitie en de vice-eerste 
minister en minister van Binnenlandse Zaken een uiteenzetting gehouden. 
 
Daarnaast 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 
2004 en 2005 van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 
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besproken en hebben de beide commissies hierover een aantal aanbevelingen 
geformuleerd. 
 
Tevens werden de verslagen van de Vaste Comités over de zogenaamde “zaak-Erdal” 
besproken. In dit raam werden de vice-eerste minister en minister van Justitie en de vice-
eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken gehoord. 
 
Tweemaal vergaderde de bijzondere commissie apart. 
 
Tijdens deze vergaderingen werd het zogenaamde “dossier-Rebel” besproken en heeft de 
commissie de kandidaten voor het ambt van griffier van het Vast Comité P gehoord. 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden  
 
 
De bijzondere commissie heeft tijdens de gewone zitting 2005-2006 tweemaal vergaderd. 
 
Zij nam twee wetsvoorstellen aan:  
- wetsvoorstel (de dames Magda De Meyer, Hilde Vautmans, Dominique Tilmans, de heren 

Thierry Giet, Paul Tant, Jean-Jacques Viseur, Koen T’Sijen)  tot  wijziging van het 
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de opvolging 
van resoluties, stuk nr. 2028/12005/2006; 

- wetsvoorstel (mevr. Zoé Genot) tot wijziging van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers zodat mannen en vrouwen gelijke toegang hebben tot de 
tribunes in de zaal van de plenaire vergaderingen stuk nr. 1988/12004/2005. 

 
De commissie wijdde voorts een gedachtewisseling aan de invoeging, in de 
commissieverslagen, van antwoorden die de regering schriftelijk verstrekt na het sluiten van de 
bespreking.  
 
 
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. 
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De Controlecommissie heeft : 
 
met betrekking tot haar tweede opdracht : 
- de controle verricht van de geregistreerde giften van 125 euro en meer die in 2005 

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

- een nota besproken over de wenselijkheid van een specifiek wettelijke regeling inzake 
sponsoring; 

 
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; 

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

componenten voor het boekjaar 2004 onderzocht, na voorafgaandelijk het verplichte 
advies van het Rekenhof te hebben ingewonnen (zie stukken Kamer, nrs 1752/1 tot 3-
2004/2005). 
 

- het onderzoek van de financiële verslagen voor het boekjaar 2005 aangevat (zie 
stukken Kamer, nrs 2454/1 en 2-2005/2006). 

 
- een hoorzitting georganiseerd over de aanpassing van het model van financieel 

verslag, waaraan hebben deelgenomen : 
- het instituut der Bedrijfsrevisoren; 
- de Commissie voor Boekhoudkundige Normen; 
- de Nationale Bank van België (Balanscentrale). 

 
De Controlecommissie heeft verder, met het oog op de lokale verkiezingen van 8 oktober 
2006 : 
- van gedachten gewisseld over een gerezen bevoegdheidsconflict tussen de federale 

overheid en de Gewesten m.b.t. de normeringsbevoegdheid inzake 
verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen; 

- haar goedkeuring gehecht aan twee protocolakkoorden die werden afgesloten op 
initiatief van de Conferentie van 7 parlementsvoorzitters : 
- het protocolakkoord d.d. 13 juni 2006 betreffende de controle, tijdens de 

verkiezingsperiode voorafgaand aan de lokale verkiezingen op 8 oktober 2006, 
van de voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes van 
de parlementsvoorzitters, van de federale regering of één of meer van haar 
leden, van de gewest- en gemeenschapsregeringen of één of meer van hun 
leden en van één of meer gewestelijke staatssecretarissen bedoeld in artikel 41 
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 
instellingen; 

- het protocolakkoord d.d. 20 juli 2006 tussen de federale Wetgevende Kamers en 
de parlementen van de gewesten betreffende de toepassing van de regelingen 
inzake de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de 
provincie-, gemeente- en districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van 
de raden voor maatschappelijk welzijn op 8 oktober 2006. 

 
Tenslotte heeft de Controlecommissie zich eenparig aangesloten bij het ongunstig advies 
van de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve 
Aangelegenheden over een wetsvoorstel (Christian Brotcorne (S)) tot wijziging van het 
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Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te 
bevorderen, (Stukken Senaat, nrs 3-720/1 en 2). 
 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
 
De commissie heeft geen adviezen voor de plenaire vergadering dienen uit te brengen. 
 
 
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 bij de Kamer ter tafel 
neerleggen of seponeren. 
 
Tijdens de zitting 2005-2006 heeft de commissie zich over 34 verzoekschriften gebogen. De 
commissie heeft tevens de antwoorden van de betrokken ministers en commissievoorzitters 
op haar vragen om uitleg over de bovengenoemde verzoekschriften onderzocht. 
 
Ombudspromotoren 
 
Artikel 38 van het Kamerreglement bepaalt dat iedere vaste commissie een ombudspromotor 
aanwijst die tot taak heeft binnen de vaste commissies de behandeling te volgen van de 
werkzaamheden van het College van federale ombudsmannen die onder haar bevoegdheid 
vallen evenals van de verzoekschriften die door de commissie voor de Verzoekschriften 
werden overgezonden. 
Elke vaste commissie heeft een ombudspromotor aangewezen. 
 
Werkzaamheden met betrekking tot het College van federale ombudsmannen 
 
Tijdens haar vergaderingen van 24 januari en 25 februari 2006 hield de commissie voor de 
Verzoekschriften een gedachtewisseling met het nieuwe College van de federale 
ombudsmannen over de werkwijze voor het onderzoek en de opvolging van de 
aanbevelingen van het College. De ombudsmannen stemden ermee in de werkwijze die 
samen met hun voorgangers werd uitgewerkt, aan te houden. Die werkwijze houdt in dat de 
aanbevelingen tijdens themavergaderingen (bijvoorbeeld Financiën, Sociale Zaken, 
Volksgezondheid) worden besproken. De ombudspromotoren en de leden van de vaste 
commissie die ter zake bevoegd is, worden bij die bespreking betrokken.  De federale 
ombudsmannen worden voortaan uitgenodigd om hun aanbevelingen toe te lichten. Zo nodig 
wordt de betrokken ombudspromotor uitdrukkelijk verzocht de bespreking bij te wonen om er 
een verslag van te maken en eventueel een wetsvoorstel of een door de leden van de 
commissie voor de Verzoekschriften medeondertekend voorstel van resolutie op te stellen. 
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De ombudspromotor wordt vervolgens belast met de follow-up van de bespreking van het 
voorstel binnen zijn vaste commissie. 
 
Voorts besliste de commissie voor de Verzoekschriften de ombudspromotoren te vragen om 
de zes maanden verslag uit te brengen over hetgeen in hun respectieve vaste commissie 
ondernomen werd om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het College van de 
federale ombudsmannen.  
 
Overeenkomstig artikel 144, tweede lid van het Reglement van de Kamer heeft de 
commissie het jaarverslag 2005 van het College van de federale ombudsmannen besproken 
tijdens haar vergadering van 9 mei 2006. Het verslag hiervan is terug te vinden in stuk nr. 
2522/1-2005/2006. 
 
Dat jaarverslag bevat drie nieuwigheden: een missionstatement, transparanter cijfermateriaal 
en een nieuwe benadering van de aanbevelingen. 
In het jaarverslag 2005 staan geen nieuwe algemene aanbevelingen. Aangezien de 
ombudsmannen op 8 november 2005 in functie getreden zijn, hadden ze amper zeven 
weken de tijd om zich op de hoogte te stellen van de klachten die tijdens het vorige 
verslagjaar werden ingediend. Voorts wensten de ombudsmannen de aanbevelingen over de 
instelling zelf uit de algemene aanbevelingen te lichten, teneinde de opvolging van de 
algemene aanbevelingen van het College over het disfunctioneren van de administratieve 
overheid beter te kunnen evalueren. 
 
Tijdens de commissievergadering van 15 februari 2005 werd een discussie gehouden over 
de vroegere aanbeveling 97/04 met betrekking tot de opschorting van de termijnen voor een 
gerechtelijk of administratief beroep zolang de zaak aanhangig is bij het College. 
 
 
 ADVIESCOMITÉS 
 
 
 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden 
 
 
Zie hoofdstuk 6. 
 
 
Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie  
 
 
Tijdens de gemeenschappelijke vergadering van 29 november 2005 van het adviescomité en 
de commissie voor de Sociale Zaken werd de beleidsnota van de minister van 
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen 
besproken en werd een positief advies aangenomen over sectie 23 – partim: Gelijkheid van 
vrouwen en mannen van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2006. 
 
Op 6 december 2005 had het adviescomité, tijdens een gemeenschappelijke vergadering 
met het adviescomité  van de Senaat voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, een 
gedachtewisseling met de minister van Ontwikkelingssamenwerking over de 
Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling. 
 
Tijdens zijn vergadering van 24 januari 2006 had het adviescomité een gedachtewisseling 
met de heer Johan Vandenbussche, adjunct-directeur bij het kabinet van de minister van 
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Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen en 
met mevrouw Françoise De Boe, adjunct-coördinatrice van het Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, over de genderaspecten van het 
verslag 2005 “Armoede uitbannen – Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie” van 
het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 
 
Tijdens zijn vergadering van 21 februari 2006 had het adviescomité een gedachtewisseling 
met de vertegenwoordigers van de minister van Werk over “vrouwen en tewerkstelling”, 
inzonderheid over de loonongelijkheid, de discriminatie bij de indienstneming en de 
werkloosheidsvallen. 
 
Op 19 april 2006 vond, tijdens een gemeenschappelijke vergadering met het adviescomité 
van de Senaat voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, een gedachtewisseling plaats 
met  minister Christian Dupont van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen en met mevrouw P. Vielle, directrice van het Instituut 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die de balans hebben opgemaakt van de 
werkzaamheden van de 50ste zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw. 
 
Tijdens de vergadering van 6 juni 2006 heeft het adviescomité een aanvang genomen met 
zijn werkzaamheden rond het Nationaal Actieplan inzake de strijd tegen het partnergeweld, 
die tijdens de zitting 2006-2007 zullen worden voortgezet. Er vond een gedachtewisseling 
plaats met mevrouw Veerle Pasmans, adjunct-directrice van het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, en met de heer Nicola D’hoker, coördinator van het Nationaal 
Actieplan. 
 
Tijdens de vergaderingen van 5 en 6 juli 2006 heeft het adviescomité zich over het 
wetsontwerp strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de 
Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot 
integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, doc nr. 2546/1 
- 2005/2006, gebogen en heeft het op eigen initiatief een positief advies verstrekt aan de 
commissie voor de Sociale Zaken. 
 
 
Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden 
 
 
- Op 4 oktober 2006 heeft het Adviescomité onder meer een gedachtewisseling 

gehouden m.b.t. de evaluatie van de werking van het Comité. 
 
- Op 16 november 2006 heeft de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel 

en Wetenschapsbeleid samen met vertegenwoordigers van de POD 
Wetenschapsbeleid en van het Planbureau een toelichting gegeven over de stand van 
zaken in België inzake onderzoek en ontwikkeling en over de ontbrekende links inzake 
onderzoek, technologie en innovatie, in het licht van de Lissabon-doelstellingen. 

 
- De vergadering van 18 januari 2006 werd o.m. besteed aan een evaluatie van de 

aanbevelingen van de vier vorige parlementaire internetfora en aan de voorbereiding 
van het vijfde forum. 

 
- Op 27 maart 2006 organiseerde het Adviescomité voor Wetenschappelijke en 

Technologische Aangelegenheden het vijfde internetforum met als thema “De 
informatiemaatschappij : het internet en de beleidsdomeinen Justitie en Economie”.  In 
de voormiddag werd het beleidsdomein Justitie besproken, onder meer het 
Phenixproject, het recht van antwoord in de diverse media, Spam (Squad) en Justitie 
en internet, met tussenkomsten van o.m. de heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, 
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de heer Ivan Verougstraete, Voorzitter van het Hof van Cassatie en de heer Peter 
Vanvelthoven, minister van Werk en Informatisering.  In de namiddag (beleidsdomein 
Economie) kwamen aan bod : cybercriminaliteit, e-commerce en Spam, ICT en 
concurrentiepositie en internet en derde vertrouwenspersonen, met tussenkomsten van 
o.a. minister Marc Verwilghen en prof. Etienne Montero (FUNDP, Namen). 

 
- Op 22 mei 2006 organiseerde het Adviescomité voor Wetenschappelijke en 

Technologische Aangelegenheden een colloquium rond het thema “Alternatieve 
brandstoffen en duurzame mobiliteit”. 

 
Het colloquium wenste een overzicht te geven van de mogelijke alternatieven voor 
klassieke benzines en diesel – voornamelijk hybriede voertuigen, biobrandstoffen, 
aardgas, brandstofcellen en waterstof enerzijds en anderzijds in te zoemen op de 
mogelijke obstakels en bottlenecks die zich in dit verband voordoen en op welke 
manier het (federale) beleid daarop kan inspelen. 
De volgende sprekers hebben deelgenomen : 
- mevrouw Simonne Creyf, voorzitter van het Adviescomité voor 

Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden; 
- de heer Jacques Rassart (consultant, NV Value Added Europe); 
- de heer Eric Janssen (Toyota Belgium); 
- de heer Luis Gomez (Ambassade van Brazilië); 
- de heer Paul Jenne (NV Van Hool); 
- de heer Mark Pecqueur (Karel De Grote Hogeschool – Opleiding 

autotechnologie); 
- de heer Sebastien Verhelst (Afdeling Transport Technology – Universiteit Gent); 
- de heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en van Pensioenen; 
- de heer François Bellot, Eerste ondervoorzitter van het Adviescomité voor 

Wetenschappelijke en Technologische Aangelegenheden; 
- de heer Aat Peterse (“European Federation for Transport and environment”); 
- de heer Jacques Vandenbergh (Belgische Petroleumfederatie); 
- mevrouw Martina Hulsbrinck (“PPO.BE vzw”); 
- de heer Georges Allaert (Instituut voor Duurzame Mobiliteit – Universiteit Gent); 
- de heer Claude Monseu (Kabinet van de vice-eerste minister en minister van 

Financiën). 
 
 
 WERKGROEPEN 
 
 
Werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie “sekten” 
 
 
Ingevolge de beslissing van de Conferentie van de Voorzitters van 21 april 2004 werd een 
werkgroep opgericht belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie belast met de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige 
praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, 
inzonderheid voor de minderjarigen (cf. het verslag van de heren Antoine Duquesne en Luc 
Willems,stuk nrs 313/7 en 8 - 1995/1996). 
De werkgroep zette zijn werkzaamheden voort. Na een gedachtewisseling met de vice-
eerste minister en minister van Justitie, de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse 
Zaken en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de werkgroep gewerkt 
aan het opstellen van zijn eindverslag (verslag van de heer Jean-Pierre Malmendier, stuk nr. 
2357/1-2005/2006), dat op 23 maart 2006 werd ingediend. De aanbevelingen van de 
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werkgroep werden met 119 stemmen en 3 onthoudingen door de plenaire vergadering van 
30 maart 2006 goedgekeurd. 
 
 
Werkgroep belast met het onderzoek van titel II van de Grondwet 
 
 
Tijdens de gewone zitting 2005-2006 vergaderde de werkgroep negen keer. 
 
Het verslag over de transversale bepalingen inzake rechten en vrijheden werd op 20 februari 
2006 aan de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de 
Instellingen overgezonden. 
 
De vergelijking tussen de door de Grondwet gewaarborgde rechten en vrijheden en deze die 
door de diverse, door België geratificeerde internationale verdragen worden gewaarborgd 
vormt het tweede thema dat de werkgroep onder de loep neemt. Mevrouw Hilde Claes en de 
heer Jean-Jacques Viseur werden opnieuw als rapporteurs aangewezen. 
 
Voor de wetenschappelijke begeleiding doet de werkgroep zoals voorheen een beroep op 
het deskundig advies van de professoren Jan Velaers en Sébastien Van Drooghenbroeck. 
 
 
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 2005-2006 werd 19 keer advies gevraagd aan de Raad van State. 
Het betrof 13 wetsvoorstellen, 2 voorstellen van bijzondere wet, 4 wetsontwerpen en diverse 
amendementen. 
 
 
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. 
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Tijdens de gewone zitting 2005-2006 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 gewone zitting 2005-2006 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 ongrondwettig verklaard worden. Deze nota's worden eveneens 
gepubliceerd op de website van de Kamer en in de "Parlementaire Mededelingen"  
 
Daarnaast stelt de Juridische Dienst samenvattende tabellen op van de reacties van de 
wetgever op arresten tot vernietiging of ongrondwettigverklaring van het Arbitragehof. Die 
tabellen worden geüpdatet en om de zes maanden aan de regering overgezonden. De wet 
van 20 juli 2005 tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende 
diverse fiscale bepalingen (B.S. van 28 juli 2005) is de eerste wet die als reactie op de 
samenvattende tabellen aangenomen werd. 
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 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, aangevuld met 

afzonderlijke verslagen. 
- 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 2005/2006 heeft het Hof twee opmerkingen van dit type aan 
het Parlement voorgelegd. Zij werden overgezonden aan de leden van de commissie 
voor de Financiën en de Begroting en van de rechtstreeks betrokken commissies. 

-  uiteenzettingen betreffende beraadslagingen van de ministerraad, conform de bepalingen 
van de artikelen 14 en 17 van de wet van 29 oktober 1846 betreffende de organisatie van 
het Rekenhof. Tijdens de afgelopen zitting hebben vier beraadslagingen aanleiding 
gegeven tot een uiteenzetting van het Hof. 

 
Het Rekenhof is, wat zijn organisatie betreft, afhankelijk van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers. 
 
De leden en de griffiers van het Rekenhof worden om de zes jaar 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 
 
 
Het College van federale ombudsmannen werd opgericht bij de wet van 22 maart 1995 tot 
instelling van federale ombudsmannen. Die wet werd in 2004 gewijzigd wat de te volgen 
procedure voor de hernieuwing of de vervanging van de ombudsmannen betreft. De 
ombudsmannen worden benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een 
mandaat van zes jaar, dat eenmaal kan worden hernieuwd.  
 
Op 14 juli en 27 oktober 2005 heeft de Kamer twee nieuwe federale ombudsmannen 
benoemd met een mandaat van zes jaar. Mevrouw Catherine de Bruecker (F) en de heer 
Guido Schuermans (N) legden op 8 november 2005 de eed af.  
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De opdracht van het College van federale ombudsmannen bestaat erin na te gaan of de 
administratie de beginselen van goed bestuur naleeft. Het probeert voor de bestaande 
problemen concrete oplossingen te vinden en speelt een bemiddelende rol tussen de burger 
en de overheden. Op basis van de bevindingen gedaan bij de uitvoering van zijn opdracht, 
brengt het bij de Kamer verslag uit over de werking van de administratie en formuleert het 
aanbevelingen. De ombudsmannen publiceren een jaarverslag dat in de commissie voor de 
Verzoekschriften wordt besproken. 
 
Op 9 mei 2006 boog de commissie voor de Verzoekschriften zich over het jaarverslag 2005 
van het College van de federale ombudsmannen. Dat verslag bevat drie nieuwigheden: een 
missionstatement, transparanter cijfermateriaal en een nieuwe benadering van de 
aanbevelingen. De ombudsmannen wezen erop dat zij in de eerste plaats tot taak hebben 
mee te werken aan een sterkere vertrouwensrelatie tussen de burger en zijn federale 
administratie. In het licht hiervan zullen ze de focus leggen op de burger en vooral aandacht 
besteden aan de behandeling van individuele klachten. De ombudsmannen zullen hun 
diensten te dien einde verder uitbouwen tot een instelling die aan de rechtmatige 
verwachtingen van de burgers kan voldoen. 
 
Het jaarverslag is bij uitstek het instrument om verantwoording af te leggen over de werking 
van de dienst, op voorwaarde dat het volkomen transparant en in alle openheid opgesteld is. 
Daarom heeft het College in het bijzonder werk gemaakt van transparant cijfermateriaal, op 
grond waarvan het werk van de instelling geëvalueerd moet worden: de effectieve werklast, 
de behandelingstermijnen, de resultaten. 
 
In 2005 werden er 4.701 nieuwe dossiers aangelegd; 1.095 daarvan betroffen vragen om 
informatie. Het aantal klachten gaat in stijgende lijn ten opzichte van 2004 (3.606 in 2005, 
tegen 3.411 in 2004). De meeste klachten worden per brief ingediend (29,2 %), maar hoe 
langer hoe meer wordt ook via e-mail gewerkt (28,7%). In 27,5% van de gevallen greep de 
burger naar de telefoon om een klacht in te dienen, in slechts 2,4 % van de gevallen maakte 
hij daarvoor gebruik van de zitdagen. 
 
Conform artikel 1, 3° van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen, gewijzigd bij de wet van 11 februari 2004, formuleren de federale 
ombudsmannen aanbevelingen op basis van wat werd vastgesteld bij de behandeling van 
klachten over de werking van de federale administratieve overheid. Er zijn twee soorten 
aanbevelingen: officiële aanbevelingen die gericht worden aan de administratieve overheid, 
en algemene aanbevelingen die via het jaarverslag van de ombudsmannen aan de Kamer 
van volksvertegenwoordigers gericht worden. In het jaarverslag 2005 staan geen nieuwe 
algemene aanbevelingen. Aangezien de ombudsmannen op 8 november 2005 in functie 
getreden zijn, hadden ze amper zeven weken de tijd om zich op de hoogte te stellen van de 
klachten die tijdens het vorige verslagjaar werden ingediend, en die termijn was naar hun 
oordeel te kort om een constructieve dialoog met de betrokken administraties tot stand te 
brengen. Wel geeft het jaarverslag 2005 een stand van zaken met betrekking tot de 
aanbevelingen van de vorige ombudsmannen voor de periode 1997-2004. 14 van die 
aanbevelingen zijn nog hangende.  
 
De nieuwe ombudsmannen wensten tevens de aanbevelingen over de instelling zelf uit de 
algemene aanbevelingen te lichten, teneinde de opvolging van de algemene aanbevelingen 
van het College over het disfunctioneren van de administratieve overheid beter te kunnen 
evalueren. 
 
Het Reglement van de Kamer bepaalt dat elke vaste commissie een ombudspromotor 
aanwijst die ermee wordt belast binnen de commissie de behandeling te volgen van de 
verslagen en aanbevelingen van het College van ombudsmannen die haar door de 
commissie voor de Verzoekschriften zijn overgezonden. Het Reglement bepaalt voorts dat 
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elke vaste commissie eenmaal per kwartaal op haar agenda een vergadering inschrijft die 
gewijd is aan het onderzoek van die verslagen en aanbevelingen. 
 
 

 
2.3.   BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN DE KAMER 

 
 
 
2.3.1. BENOEMINGEN VAN DE LEDEN EN VAN DE GRIFFIERS VAN HET REKENHOF 
 
 
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 
benoemt de Kamer van volksvertegenwoordigers de leden en griffiers van het Rekenhof. 
 
Tijdens de gewone zitting 2005-2006 diende de Kamer geen leden van het Rekenhof te 
benoemen.  
 
 
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 2005-2006 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
kandidaten voor te dragen. 
 
 
2.3.3. BENOEMING VAN DE STAATSRADEN EN ASSESSOREN BIJ DE RAAD VAN STATE 
 
 
Overeenkomstig de wet van 8 september 1997 verloopt de benoemingsprocedure voor 
staatsraden 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.  
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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 2005-2006 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
kandidaten voor te dragen.  
 
 
2.3.4. BENOEMINGEN BIJ HET VAST COMITÉ P 
 
 
Overeenkomstig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en 
inlichtingendiensten worden de werkende en de plaatsvervangende leden van het comité P, 
alsmede de griffier benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
Tijdens de gewone zitting 2005-2006 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
leden van het Comité P te benoemen.  
 
Omdat de heer Carmelo Zaïti begin februari 2006 ontslag nam als griffier van Comité P, is de 
Kamer overgegaan tot een oproep tot kandidaten voor dit ambt (cf. Belgisch Staatsblad van 
27 februari en 15 maart 2006).  
 
De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 20 april 2006.  
 
Op 10 mei 2006 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Danielle Nicaise tot 
griffier van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten benoemd.  
 
Op woensdag 24 mei 2006 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Danielle 
Nicaise tot griffier van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten benoemd.  
 
Mevrouw Nicaise heeft op vrijdag 2 juni 2006 de eed afgelegd.  
 
 
2.3.5. BENOEMINGEN FEDERALE OMBUDSMANNEN 
 
 
Met toepassing van de artikelen 1 en 3 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale 
ombudsmannen, benoemt de Kamer twee federale ombudsmannen, de ene Nederlandstalig, 
de andere Franstalig.  
 
Nadat op 14 juli 2005 mevrouw Catherine De Bruecker bij de stemming voor het ambt van 
Franstalig federaal ombudsman de volstrekte meerderheid had bekomen, diende de Kamer – 
na het zomerreces – nog over te gaan tot de stemming voor het ambt van een Nederlandstalig 
federaal ombudsman.  
 
Op donderdag 27 oktober 2005 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de heer Guido 
Schuermans tot Nederlandstalig federaal ombudsman benoemd.  
 
Mevrouw De Bruecker en de heer Schuermans hebben op dinsdag 8 november 2005 de eed 
afgelegd.  
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2.3.6. BENOEMINGEN VAN DE LEDEN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE 
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

 
 
Overeenkomstig artikelen 23 en 24 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 
benoemt de Kamer de acht vaste en de acht plaatsvervangende leden van de Commissie 
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
 
Tijdens de gewone zitting 2005-2006 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
leden van de privacycommissie te benoemen.  
 
Binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt een 
sectoraal toezichtscomité Phenix opgericht krachtens artikel 22 van de wet van 10 augustus 
2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix.  
 
Het toezichtscomité is samengesteld uit :  
- drie vaste leden en drie plaatsvervangers aangewezen door en uit de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder wie ten minste een magistraat;  
- drie vaste leden, onder wie de voorzitter, en drie plaatsvervangers, met de hoedanigheid 

van magistraat van de rechterlijke orde, benoemd door de Kamer van 
volksvertegenwoordigers op voordracht van de Ministerraad, na gelijkluidend en 
gezamenlijk advies van de eerste voorzitter en van de procureur-generaal bij het Hof van 
Cassatie.  

 
De leden worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar benoemd.  
 
De Ministerraad heeft aan de Kamer een tweevoudige lijst bezorgd betreffende de 
benoeming van leden van het Toezichtscomité Phenix. De Kamer van 
volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar plenaire vergadering van donderdag 27 april 
2006 deze leden benoemd.  
 
Werden verkozen :  
 
Voorzitter : Luc Hennart (F) 
 
Vaste leden :  Henri Debucquoy (N) 
  Nicole Van Isterdael (N) 
 
Plaatsvervangende leden :  Marie-Anne Lange (F) 
    Walter Peeters (N) 
    Thierry Freyne (N) 

 
 

2.3.7. BENOEMINGEN BIJ HET INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE SCHADELIJKE EN 
SEKTARISCHE ORGANISATIES 

 
 
Met toepassing van artikel 4, § 1, 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, 
benoemt de Kamer de vaste leden en de plaatsvervangende leden voor het Centrum. 
 
Tijdens de gewone zitting 2005-2006 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
leden voor het Centrum te benoemen.  
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2.3.8. BENOEMINGEN BIJ DE NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE EN DE FRANSTALIGE 

BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT 
 
 
De Kamer benoemt, beurtelings met de Senaat, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 
25 ventôse jaar XI op het notarisambt, de leden niet-notarissen van de Nederlandstalige 
benoemingscommissie en de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat. Deze 
leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met een meerderheid van twee 
derden van de uitgebrachte stemmen. 
 
Elke commissie bestaat uit acht werkende en acht plaatsvervangende leden. De Kamer van 
volksvertegenwoordigers benoemt werkende en plaatsvervangende leden in de volgende 
drie categorieën van externe leden die geen notaris zijn, namelijk : 
- één magistraat in functie gekozen uit de zittende magistraten van de hoven en 

rechtbanken en de magistraten bij het openbaar ministerie; 
- één docent of hoogleraar in de rechten aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een 

Belgische universiteit, die geen notaris, kandidaat-notaris of geassocieerde notaris is; 
- twee externe leden met een voor de opdracht relevante beroepservaring. 
 
Ten minste één lid van de Franstalige benoemingscommissie moet het bewijs leveren van de 
kennis van het Duits.  
 
Tijdens de gewone zitting 2005-2006 diende de Kamer van volksvertegenwoordigers geen 
leden voor de benoemingscommissies te benoemen.  
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   3.  ORGANISATIE VAN DE KAMER 
 
 
 

3.1.  BEHEER VAN DE KAMER 
 
 
 
3.1.1. BELEIDSORGANEN 
 
 
3.1.1.1. BUREAU (RGT. ART. 3 TOT EN MET 9) 
 
 
Samenstelling 
 
De leden van het Bureau worden bij de aanvang van elke zitting onder de Kamerleden door 
de plenaire vergadering verkozen. 
 
Het is samengesteld uit : 
- de voorzitter ; 
- ten hoogste vijf ondervoorzitters ; traditiegetrouw behoort de eerste ondervoorzitter tot 

een politieke fractie uit de oppositie en tot een andere taalgroep dan de voorzitter ; 
- ten hoogste vier secretarissen ; 
- de toegevoegde leden ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die meer dan 12 leden tellen ; 
- de voorzitters van de erkende politieke fracties die minder dan 12 leden tellen. 
 
Immers, het Bureau wordt aangevuld met de voorzitters van de overeenkomstig artikel 10 
erkende fracties, voor zover deze minstens twaalf leden tellen. De fractievoorzitters worden 
gelijkgesteld met de ondervoorzitters van de Kamer, behalve wat betreft de specifieke taken 
omschreven in de artikelen 6, 8 en 13. 
 
Het Bureau wordt als volgt samengesteld : 
 
Voorzitter van de Kamer : de heer Herman De Croo 
 
1ste ondervoorzitter van de Kamer : de heer Jean-Marc Delizée 
2de ondervoorzitter van de Kamer : de heer Olivier Chastel 
 
Ondervoorzitters van de Kamer : de heren Paul Tant, Geert Lambert 
 
Voorzitters van de politieke fracties met meer dan 12 leden : 
VLD  : de heer Alfons Borginon 
PS  : de heer Thierry Giet 
MR  : de heer Daniel Bacquelaine 
sp.a-spirit  : de heer Dirk Van der Maelen 
CD&V  : de heer Pieter De Crem 
Vlaams Belang  : de heer Gerolf Annemans 
 
Secretarissen van de Kamer :  
mevrouw Colette Burgeon 
de heer Pierre Lano 
mevrouw Anne Barzin 
mevrouw Greet Van Gool 
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Toegevoegd lid  : de heer Filip De Man 
 
Voorzitters van de politieke fracties met minder dan 12 leden : 
cdH : de heer Melchior Wathelet 
 
 
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 
 
19 oktober 2005 
25 januari 2006 
28 juni 2006 
 
 
Het Bureau heeft ingestemd met het « Samenwerkingsakkoord tussen de Federale 
Wetgevende Kamers, de parlementen van de Gemeenschappen en de parlementen van de 
Gewesten ter uitvoering van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa ». Krachtens dit protocol zullen de Belgische parlementaire assemblees de 
mogelijkheid hebben om in een periode van zes weken, ingaand op de datum van de 
verzending van een ontwerp van Europese wetgevingshandelingen een gemotiveerd advies te 
richten tot de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. In 
dit gemotiveerd advies wordt uiteengezet waarom het ontwerp niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel.  
 
 
Het Bureau heeft voorts onder meer beslist : 
 
- over statutaire bepalingen betreffende de politieke en tijdelijke medewerkers; 
- over aanvullingen en wijzigingen in het personeelsstatuut m.b.t. samenstelling van het 

Comité voor preventie en bescherming op het werk, m.b.t. de affectatie van 
personeelsleden en m.b.t. de einde loopbaanregelingen. 

 
 
3.1.1.2.  CONFERENTIE VAN VOORZITTERS (RGT. ART. 14 TOT 18) 
 
 
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. 
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Bevoegdheid 
 
De Conferentie van voorzitters regelt de werkzaamheden van de Kamer. Aldus legt zij de 
kalender van de zitting vast, regelt zij de werkzaamheden van de plenaire vergadering, 
spreekt zij zich uit over de verzending van de interpellaties en over de bijeenroeping van de 
commissies en bereidt zij de beslissingen voor die door de assemblee moeten worden 
genomen. 
 
 
Aantal vergaderingen : 
 
in het parlementair jaar 2005-2006 : 39 
 
 
3.1.1.3.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE ZEVEN PARLEMENTAIRE 

ASSEMBLEES 
 
 
Samenstelling 
 
de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer 
mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de Senaat 
de heer Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement 
de heer José Happart, voorzitter van het Waals Parlement 
de heer Jean-François Istasse, voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap 
de heer Eric Tomas, voorzitter van het Brusselse Parlement 
de heer Louis Siquet, voorzitter van het Parlement 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 2005-2006 zes vergaderingen gehouden : op 3 
oktober 2005, 21 november 2005, 5 december 2005, 27 maart 2006, 15 mei 2006, 19 juni 
2006.  
 
Volgende thema's werden onder andere behandeld : 
 

- de subsidiariteitsprocedure (Europese Grondwet – zie 3.1.1.1); 
- het Protocol betreffende de controle van regeringsmededelingen en 

verkiezingsuitgaven; 
- het Samenwerkingsakkoord inzake de controle van de verkiezingsuitgaven; 
- de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen 

en de Gewesten; 
- de implementatie van wetgeving inzake lijst van mandaten en vermogensaangifte; 
- de veiligheid in de assemblees (harmonisatie van de toegangsbadges); 
- het Protocol inzake ruilabonnementen tussen assemblees; 
- gedachtewisseling omtrent een initiatief inzake een wetsvoorstel houdende wijziging 

van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State om tegemoet te 
komen aan de ongrondwettelijkheid vastgesteld door het Arbitragehof bij het 
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ontbreken van een vernietigingsberoep voor reglementaire akten van de assemblees 
inzake hun personeel.  

 
 
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 tijdens de gewone zitting 2005-2006 : 
 
de heer W. Cortois (VLD), voorzitter 
de heer J.-P. Henry (PS) 
de heer O. Maingain (MR) 
Mevrouw M. De Meyer (sp.a-spirit) 
de heer L. Goutry (CD&V) 
 
 
Bevoegdheden 

 
De bevoegdheden van het College van quaestoren worden geregeld door  artikel 171 van het 
Kamerreglement. Het 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 ; 

 
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.   
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Aantal vergaderingen 
 
Het College van quaestoren hield 10 vergaderingen tijdens de gewone zitting 2005-2006 
tijdens dewelke 196 beslissingen getroffen werden m.b.t. de leden, de gewezen leden en 
dossiers van algemene aard, en 152 beslissingen genomen werden m.b.t. individuele dossiers 
(politieke medewerkers en personeelsleden). 
 
 
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 statuut van de Kamerleden ; 
- het statuut van het personeel en van de medewerkers van de politieke fracties ; 
- overheidsopdrachten; 
- gebouwen, verbouwings- en verfraaiingswerken, onderhoudswerken ; 
- informatica en burotica ; 
- organisatie van wervingsexamens ; 
- aankoop/restauratie/bruikleen van kunstwerken ; 
- 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 2005-2006: 
 
Voorzitter: 
De heer W. Cortois  Voorzitter van het College van quaestoren van de 

Kamer van volksvertegenwoordigers; 
 
Leden:  Voor de Kamer 
De heer J.-P. Henry  Quaestor; 
De heer L. Goutry Quaestor; 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
De heer Ph. Bonte  Wnd directeur bij de dienst der Gebouwen. 
 
  Voor de Senaat 
Mevrouw J. Leduc  Voorzitster van het College van quaestoren; 
De heer A. Van Nieuwkerke  Quaestor; 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Bestuursdirecteur bij de Quaestuur; 
De heer Ph. Martin  Hoofd van de Technische Dienst. 
 
Verschillende malen werden bij de vergaderingen van deze zitting alle Quaestoren en 
Griffiers van de twee assemblees uitgenodigd om de uitbreiding van de parlementaire 
gebouwen te bespreken.  
 

 
Aantal vergaderingen 
 
 
De commissie voor de Parlementaire Gebouwen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat is vijf maal samengekomen tijdens de gewone zitting 
2005-2006, op volgende data : op 26 oktober 2005, 9 november 2005, 7 maart 2006, 27 
maart 2006 en 2 mei 2006. 
 
 
Belangrijke beslissingen 
 
De belangrijkste beslissingen hadden betrekking op de gemeenschappelijke lokalen van de 
twee federale wetgevende Assemblees: 
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- sonorisatie van de congreszaal en van zaal 5;  
-  moderniseringswerken aan de liften als gevolg van de risicoanalyse; 
- plaatsing van marmer in het huis van de Parlementsleden; 
-  vernieuwen van het buitenschrijnwerk aan de Wetstraat en het Natieplein; 
- openbare aanbesteding voor het reinigen van vensters van het Huis van de 

Parlementsleden;  
- eventuele uitbreiding van de gebouwen. 
 
 
 
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 2005-2006 

 
Voorzitters: 
De heer H. De Croo  Voorzitter van de Kamer van volksvertegen-

woordigers; 
Mevrouw A.-M. Lizin  Voorzitter van de Senaat. 
 
Leden:  Voor de Kamer 
De heer W. Cortois  Voorzitter van het College van quaestoren; 
De heer R. Myttenaere  Secretaris-generaal; 
De heer Fr. Van Melkebeke Directeur-generaal van de Quaestuurdiensten; 
De heer Ph. Bonte  Waarnemend bestuursdirecteur van de dienst 

Gebouwen. 
 
  Voor de Senaat 
Mevrouw J. Leduc  Voorzitter van het College van quaestoren; 
De heer L. Blondeel  Secretaris-generaal; 
De heer R. Roblain  Directeur-generaal van de Quaestuur; 
Mevrouw V. Laureys  Eerste directie-adviseur bij de Quaestuur; 
Generaal-majoor P. Segers Militair Commandant van het Paleis der Natie. 
 
 
Vergaderingen 
 
De commissie voor de Veiligheid van het Paleis der Natie is een maal samengekomen 
tijdens de zitting 2005-2006 : op 18 april 2006. 
 
 
Belangrijke beslissingen 
 
- beleidsplan voor de veiligheid van het Parlement;  
- uniformen van de veiligheidsagenten;  
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- plaatsen van bijkomende automatische deuren;  
- controle van de bezoekers;  
-  indienststelling van het wapenmagazijn;  
-  actualisatie van de veiligheidsgraden.  
 
 
 

3.2.  WERKINGSMIDDELEN VAN DE KAMER 
 
 
 
3.2.1.   BEGROTING VAN DE KAMER 
 
 
De begroting 2006 van de Kamer ziet er als volgt uit : 
 
Lopende uitgaven: 106.773.200 €. 
Kapitaalsuitgaven:  5.032.400 €. 
Totaal van de uitgaven:  111.805.600 €  (d.w.z. een stijging van 0,22 % in  
  vergelijking met 2005). 
De voornaamste posten van de begroting blijven zoals gewoonlijk de littera’s  «A.  Leden » 
(27,3 % van het totaal van de uitgaven), «B. Personeel » (36,3%)  en «R. Politieke fracties 
(toelagen  en administratieve/universitaire medewerkers)» (22,4%). In het algemeen 
gesproken vormen de lopende uitgaven het grootste deel van de uitgaven, hetzij 95,5 % van 
het totaal. 
 
De begroting 2006 voor de Belgische leden van het Europees Parlement bedraagt  
4.531.000 € (- 12,02 % in vergelijking met 2005). 
 
Tenslotte bedraagt de begroting 2006 voor de dotatie aan de politieke partijen 8.900.000 € (+ 
3,49  % in vergelijking met 2005).  
 
 
De begroting 2006 wordt als volgt gefinancierd : 
 
1. Kamer 
 
-  financiering door eigen inkomsten (vooral verkoop van stukken en publicaties): 
 1.403.600 € 
-  financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting van de Staat: 
 110.402.000 €. 
 
Opmerking   
 
Voor de eerste keer sedert 2002 werd er geen gebruik gemaakt van het reservefonds van de 
Kamer om haar begroting te financieren. 
 
 
2. Belgische leden van het Europees Parlement 
 
Volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting:  4.531.000 € 
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3. Dotatie aan de politieke partijen 
 
Volledige financiering door de dotatie van de Algemene uitgavenbegroting: 8.900.000 €. 
 
De bovengenoemde begrotingen en financieringen werden besproken en goedgekeurd door 
het College van Quaestoren (28.06.2005), de Commissie voor de comptabiliteit (22.11.2005) 
en de plenaire zitting van de Kamer (15.12.2005). 
 
Voor meer details wordt verwezen naar het parlementaire stuk (51)2140/001, dat eigenlijk 
het verslag is namens de Commissie voor de comptabiliteit van de Kamer en dat o.a. 
betrekking heeft op de begrotingen voor het jaar 2005. Naast de volledige tabel van de 
begroting bevat dat verslag een verantwoording per littera van de overwogen uitgaven. 
 
 
3.2.2. PERSONEEL VAN DE KAMER 

 
 

In de onderstaande tabel is het aantal op het kader voorziene betrekkingen opgesplitst 
volgens dienst en volgens niveau (toestand op 1 mei 2006). 
 
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 74 43 19 - 22 - 158
- Vertaaldiensten 37 1 8 - - - 46
- Quaestuurdiensten 27 35 14 45 22 194 337
- Bibliotheek van het Parlement 10 10 8 4 16 2 50
- Public Relations en Internationale 

Betrekkingen 7 5 6 - 6 - 24

- Boekhouding 5 8 1 - 1 - 15
Totaal 163 103 59 49 68 196 638

 
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. 
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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. 
 
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 werd opgericht in 1999 en ressorteert onder de wetgevende diensten. 
De dienst bestaat uit zes juristen, een taalkundige, een secretaresse en een documentaliste, 
en heeft twee kerntaken: enerzijds advies verlenen aan de organen van de Kamer 



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 129 
 

(Voorzitter, Bureau, Conferentie van voorzitters, griffier, commissies, …) en aan de andere 
diensten over alle vraagstukken van juridische aard, ter ondersteuning van het parlementaire 
werk, en anderzijds toezien op een betere wetgevingstechnische kwaliteit van de in de 
commissie of plenaire vergadering aangenomen teksten, in het kader van de procedure 
zoals bepaald bij artikel 82 van het Reglement van de Kamer (in samenwerking met de 
dienst Commissies en het Wetgevend Secretariaat). 
 
Binnen het raam van die twee kerntaken heeft de dienst tijdens de gewone zitting 2005-2006 
nagenoeg 450 nota's opgesteld. 
 
Daarnaast vervult de Juridische Dienst een aantal meer specifieke opdrachten, waaronder: 
-  het bestendig analyseren van de arresten van het Arbitragehof (wekelijkse nota's ten 

behoeve van de Conferentie van voorzitters, die tevens geraadpleegd kunnen worden 
op de website van de Kamer, enz.); het opstellen van samenvattende tabellen met 
betrekking tot de opvolging van de arresten tot nietigverklaring en tot 
ongrondwettigverklaring van het Arbitragehof; 

-  de opvolging van de maatregelen tot uitvoering van de door de Kamer aangenomen 
wetsontwerpen; 

-  de opvolging van het Reglement van de Kamer: precedenten, interpretatie, formuleren 
van wijzigingsvoorstellen op verzoek van de organen van de Kamer, het secretariaat van 
de bijzondere commissie voor het Reglement en voor de hervorming van de 
parlementaire werkzaamheden, de coördinatie van het Reglement; 

-  de opvolging van de toepassing van de wet van 9 mei 1999 tot beperking van de 
cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met 
andere ambten; 

-  de opvolging van de precedenten met betrekking tot de parlementaire procedure en de 
bevoegdheden van de Kamer; 

-  het waarnemen van het secretariaat van de parlementaire overlegcommissie en het 
uitbrengen van adviezen over de respectieve bevoegdheden van Kamer en Senaat; 

-  het publiceren van vademecums voor intern gebruik en van vulgariserende werken over 
thema's die in verband staan het parlementaire recht; 

-  het beantwoorden van vragenlijsten van internationale instellingen en buitenlandse 
parlementen, en het ontvangen van buitenlandse juristen (in samenwerking met de 
dienst PRI). 

 
3.2.3.1.5.   DIENST DOCUMENTATIE EN ARCHIEF 
 
Documentatie   
- opzoekingen inzake het grondwettelijk en administratief recht ; 
- opzoekings- en documentatiewerk met betrekking tot de federale 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 
  

De opdracht van de dienst ‘Documentatie en Archief’ is, naast de analyse van de 
parlementaire bescheiden (diverse databanken), de opvolging van de biografische 
dossiers van de kamerleden en het systematiseren van de statistische gegevens over de 
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Kamer, gelegen in de dagelijkse zorg voor en de dienstverlening in verband met het 
historisch en het dynamisch archief van de Kamer. 

- Archiefbeleid 

Het archiefbeleid in de Kamer wordt bepaald door de Werkgroep “Archief”,  ingesteld door 
het College van Quaestoren,  en sedert 2004 voorgezeten door de adjunct-griffier van de 
Kamer1. 

Naast de algemene opvolging van het archiefbeheer en de zorg voor de 
archiefhuisvesting werd tijdens de gewone zitting 2005-2006 vooral aandacht besteed aan 
de automatisering van de archiefontsluiting en de problematiek van de 
archiefreglementering. 

In overleg met de Informaticadienst van de Kamer zijn mogelijkheden verkend om tot een 
specifieke en coherente oplossing te komen voor geautomatiseerd ontsluiten van en 
geautomatiseerd zoeken in de archiefcollecties (inclusief beeldmateriaal), rekening 
houdend met de reeds bestaande databanken van de Kamer.  

Inzake archiefreglementering besprak de werkgroep de huidige praktijk in de Kamer 
betreffende de toegang tot diverse Kamerbescheiden voor externe personen. Het juridisch 
kader inzake archiefbewaring, de openbaarheid van archiefbescheiden en de eisen 
gesteld door de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kwamen aan 
bod.  
  

- Archiefhuisvesting en –infrastructuur  

Op het vlak van archiefhuisvesting was het voorbije zittingsjaar, waarin nog geen 
definitieve oplossing is gevonden, een moeilijke tijd. Omwille van renovatie- en 
herstellingswerken in diverse archieflokalen diende vaak verhuisd en veel archiefcollecties 
werden verplaatst. 

Op 20 februari 2006 is, via de griffier, een nota gericht aan het College van Quaestoren 
om de aandacht te vestigen op de noodzaak van een doeltreffende archiefbewaarplaats 
en om een aanvaardbare oplossing te vragen.  

Partiële oplossingen zijn geboden door aan het archief extra ruimte toe te kennen in het 
Hertoggebouw, o.m. voor de plaatsing van de naturalisatiedossiers, gevormd door de 
Commissie voor de Naturalisaties. Deze collectie – sedert de wet van 30 april 1995 tot 
wijziging van de naturalisatieprocedure volledig in de Kamer bewaard – groeit zeer sterk 
aan en is volledig overgebracht.  
 

- Archiefactiviteiten en dienstverlening 
 
- Naast het uitvoeren van de dagelijkse kerntaken op het vlak van archiefverwerving en 

–verwerking, inventarisering en materiële verzorging van de bescheiden, het nemen 
van maatregelen inzake bewaring en bescherming van archiefstukken, zijn in dit 
zittingsjaar o.m. volgende bestanden volledig nagezien en op punt gesteld :  

- de dossiers van de vaste commissies van de Kamer;  
- de verzoekschriften aan de Kamer, met handtekeningenacties;  
- de collectie gedrukte Tabellen van de Kamer. 

 
- Buiten de reguliere archiefoverdrachten vanuit de diensten van de Kamer, de 

ontvangst van publicaties en studies tot stand gekomen op basis van onderzoek in het 
Kamerarchief, mocht de griffier van de Kamer op 10 november 2005 het familiearchief 

 
1 Samenstelling werkgroep : voorzitter : adjunct-griffier, leden : de bestuursdirecteurs van de diensten ; Algemene Zaken, 
Financiën en Huisbestuur, Bibliotheek Federale Parlement, Informatica en Burotica, Gebouwen en Documentatie en Archief, een 
lid eerste directieraad en de archivaris van de dienst Documentatie en Archief, tevens secretaris van de werkgroep. 
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“François van Snick”, lid van het Nationaal Congres, in ontvangst nemen. Een 
schenkingsovereenkomst werd opgesteld.  
Ook de fotoreeks “Grenzen van België”, is in december 2005 toevertrouwd aan de 
Kamer.  
 

- Algemeen stelt de archiefdienst haar werking ten dienste intern in de Kamer en extern 
aan belangstellenden. Hoewel een groot deel van het parlementair werk via internet 
beschikbaar is blijft de vraag naar informatie groot. Inlichtingen worden verstrekt, 
vragen beantwoord, opzoekingen verricht zowel in het historisch archief als in recente 
documenten, onderzoekers worden ter plaatse begeleid. 

 
- Als specifieke opdrachten zijn te vermelden : medewerking aan publicaties, 

tentoonstellingen, media-activiteiten, zoals TV-opnames over Daens (augustus 2005), 
in het kader van 175 jaar Belgische Grondwet (februari 2006), betreffende 
herdenkingen 10 jaar na onderzoekscommissie “Dutroux” (juni 2006).  

 
- Contacten zijn onderhouden met Belgische en internationale archiefverenigingen, o.m. :  

- als lid VVBAD-werkgroep Wetgeving en Beleid, medewerking aan 
studiedag VVBAD, “archiefreglement in de praktijk” (14 december 2005);  

- ontvangst van archivarissen, vb. Shangai Municipal Archives (september 
2005 en 2006).  

 
- Supplementaire opdracht 

Het Archief van de Kamer verzorgt de interne service in verband met 
commissievergaderingen in de Kamer; voorbereiding en samenstelling van de dossiers 
ten behoeve van de leden van de diverse commissies.  

 
3.2.3.1.6.   VERTAALDIENST VAN DE PARLEMENTAIRE STUKKEN  
 
Het personeelsbestand van de Dienst vertaling van de parlementaire stukken telt 25 leden 
(22 voltijds equivalenten).  
 
De werkzaamheden van de dienst kunnen worden samengevat als volgt :  
 
- vertaling van de volgende documenten : wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie, 

commissieverslagen, nota’s van de juridische dienst, bepaalde toespraken, 
opschriften van interpellatieverzoeken, verslagen van de adviescomités en van de 
hoorzittingen in commissie, brieven, enz.  

 In 2005 heeft de dienst 13 342 (niet genormaliseerde) bladzijden vertaald, waaraan 
de opschriften van ruim 200 interpellatieverzoeken moeten worden toegevoegd.  

   De dienst centraliseert bovendien de verzoeken om externe vertalingen (met andere 
talenparen dan NF en FN) ten behoeve van verscheidene wetgevende diensten; 

 
- beheer van documentaire instrumenten  
 

- pdf-indexen 
Die indexen zijn voortaan online beschikbaar op een server van de Senaat 
en worden beheerd in samenwerking met de taaldienst van de Hoge 
Vergadering. Binnenkort zullen ze door het hele Kamerpersoneel kunnen 
worden geraadpleegd. De overstap van versie 5 naar versie 7 van Adobe 
heeft voor een aantal knelpunten gezorgd, die evenwel konden worden 
weggenomen dank zij de logistieke ondersteuning van de Dienst 
Informatica en Burotica van de Kamer;  
 

- HTML-pagina’s 
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    De dienst beheert verscheidene tekstbestanden in HTML-formaat. Een van  
   die pagina’s is toegankelijk voor het hele Kamerpersoneel;  
 

- Multiterm 
Het Multiterm-corpus, dat wordt beheerd in samenwerking met de Dienst 
vertaling van de beknopte verslagen, bevat circa 19 000 Nederlandse 
trefwoorden en zowat 16 000 Franse trefwoorden.  

    
Het in oktober 2003 opgestarte telewerkexperiment wordt met succes voortgezet, al blijven  
een aantal problemen bestaan. Momenteel werken dagelijks 3 vertalers thuis in de F-afdeling 
en 1 à 2 in de N-afdeling. 
 
3.2.3.1.7.   DIENST VERTALING VAN BEKNOPTE VERSLAGEN, PARLEMENTAIRE  
    VRAGEN EN SIMULTAANVERTALING IN COMMISSIE 
 
In de loop der jaren is het takenpakket van de dienst heel wat verscheidener geworden. 
Naast de vertaling van de beknopte verslagen en de schriftelijke parlementaire vragen en de 
bijstand die aan de tolkendienst wordt verleend (simultaanvertaling in de commissies – twee 
tot driemaal per week, zijnde zes tolkenprestaties – en organisatie van een wachtdienst, elke 
werkdag van 9 uur tot het einde van de dienst, voor onverwachte vergaderingen), staat de 
dienst in voor:. 
- naast de vertaling ook het integrale computerproces voor de aanmaak en de publicatie 

van de beknopte verslagen: samenwerking met het IV, coördinatie van de activiteiten 
met de twee andere bij het CRA/BV betrokken diensten (de niet-permanente diensten 
van de redactie van BV en CRA); assemblage van de documenten; aanmaak van de 
PDF-documenten; publicatie, de avond zelf of, in geval van gelijktijdige vergaderingen of 
vergaderingen later op de dag, van een voorlopige versie (internet + gedrukt document); 
kwaliteitscontrole; op internet plaatsen van de definitieve versie; 

- de vertaling, vaak binnen een zeer kort tijdsbestek, van diverse documenten 
(administratieve nota’s, notulen van technische vergaderingen, verslagen van 
buitenlandse zendingen, toespraken, huldebetuigingen, in memoriams, catalogi van 
tentoonstellingen, verslagen van conferenties, …); 

- de vertaling van het magazine “de Kamer.be”; 
- de vertaling en invoering in de databank INQO van de titels van de mondelinge vragen 

in de plenaire vergaderingen en de commissies;  
- het nalezen/corrigeren van het Bulletin van vragen en antwoorden;  
- de organisatie van een wachtdienst voor de vertaling van de moties;  
- de aanvulling van de terminologische databank Multiterm;  
- de vertaling van het Jaarverslag;  
- permanente inspanningen op het stuk van de aanpassing aan de nieuwe 

computertoepassingen.  
 
Rappel van de kenmerken van de dienst, zoals omschreven in het jaarverslag 2004-2005 :  

- personeelsbestand : 20 personeelsleden (1 directeur, 4 revisoren, 11 vertalers, 1 
assistent, 1 permanente secretaris, 1 permanente secretaresse en 1 niet-permanente 
secretaresse);  

- actieve tweetaligheid : (schriftelijke vertalingen en mondelinge vertaling in de 
moedertaal en de andere taal);  

- onregelmatige werkuren (er wordt wekelijks 6 tot 8 uur gepresteerd na 18 uur, 
gespreid over drie tot vier avonden).  

 
Vertaald volume tijdens de zitting 2005-2006 (cijfers op 09/10/2006) :  
- beknopte verslagen : 2 480 bladzijden voor de plenaire vergaderingen en 5 480 

bladzijden voor de commissies;  
- 3 513 schriftelijke vragen;  
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- nota’s : 2 180 bladzijden;  
- aantal titels van mondelinge vragen : in de plenaire vergadering : 496, in de 

commissies : 4 160. 
 

3.2.3.1.8.   DIENST BEKNOPT VERSLAG 
 
Tijdens de zitting 2005-2006 vonden 427 openbare vergaderingen plaats, en dat is nog meer 
dan het recordaantal van de vorige zitting (400). Dat cijfer wordt als volgt uitgesplitst : 70 
plenaire vergaderingen en 357 openbare commissievergaderingen; het betreft 
commissievergaderingen waar vragen worden gesteld en interpellaties worden gehouden. 
Dat aantal vergaderingen is toegenomen omdat de wetgever een almaar groter belang hecht 
aan zijn controlerende rol ten aanzien van de uitvoerende macht.  
 
Het CRA-BV werd ook ingeschakeld voor de verslaglegging van colloquia die door het 
adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken en het federaal 
adviescomité voor Europese aangelegenheden werden georganiseerd, alsook van 
vergaderingen van de verenigde commissies voor de Landsverdediging en voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en van de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat.   
 
3.2.3.1.9.   DIENST VAN HET INTEGRAAL VERSLAG 
 
De dienst Integraal Verslag (IV) staat van oudsher in voor de verslaglegging van de 
plenumvergaderingen. Sinds 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.  

Sedert Pasen 2005 worden deze verslagen, zodra ze afgewerkt zijn – normaal is dat 
ongeveer een uur nadat de tekst werd uitgesproken – in een voorlopige, niet door de 
sprekers geverifieerde versie al tijdens de vergadering op het internet geplaatst. Zowat een 
uur na het einde van de vergadering wordt de volledige brochure op het internet geplaatst en 
in gedrukte vorm - op wit papier met groene kaft - rondgedeeld. Vanaf oktober 2006 zullen 
bovendien twee meer gebruikersvriendelijke versies op het internet beschikbaar gesteld 
worden. 

Alleen het verslag 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 met  alle mededelingen waarvan de publicatie vereist 
of gevraagd wordt, is sinds oktober 2005 in een aparte brochure opgenomen die een identiek 
volgnummer draagt als het integraal verslag. Deze bijlage wordt volledig aangeleverd door 
het Wetgevend Secretariaat. 

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. Tijdens de verslagperiode heeft de Dienst ook de 
verslaglegging van verschillende colloquia verzorgd. 

Sinds 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 
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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 IV verzorgd. 
 
Nieuw voor het zittingsjaar 2005-2006 is dat na een aanloopperiode telewerk met succes 
werd ingevoerd. Een twaalftal medewerkers werkt sinds maart 2006 een dag per week thuis 
in dezelfde technologische omstandigheden als in de Kamer. Nog een tiental anderen 
wachten tot hun draadloze installatie thuis operationeel is. Nadien zullen zij het aantal 
telewerkdagen tot maximum 50% van hun arbeidstijd kunnen verhogen. Dank zij dit telewerk 
konden de verslagen van de vele commissievergaderingen tijdens het zomerreces met een 
minimum aan ongemak voor de redactieleden steeds binnen de gestelde termijn van twee 
uur afgeleverd worden.  
 
Vanaf september 2005 tot de aanvang van het zomerreces van de Kamer op 14 juli 2006 
stelde de dienst het verslag op van 375 vergaderingen. Daarvan waren er 72 
plenumvergaderingen, met een totale duur van 219 ¾ uur, en 303 commissievergaderingen, 
met een gezamenlijke duur van 514 ¼  uur. Alles samen werden 9.444 bladzijden verslag 
gepubliceerd, bijlagen niet inbegrepen.  

’s Morgens waren er 171 openbare commissievergaderingen met interpellaties en vragen, ‘s 
namiddags 130. Slechts 2 gingen ’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 7 vergaderingen stonden in de voormiddag geagendeerd, 45 waren 
namiddagvergaderingen en 20 waren avond- of nachtvergaderingen die pas na 18 uur van 
start gingen. 

Enkele wetenswaardigheden in verband met de verslaglegging van 1.09.2005 tot en met 
14.07.2006: 

TOTAAL AANTAL VERGADERINGEN MET VERSLAG 130    

aantal vergaderingen Commissies Plenum Totaal  
aantal ochtendvergaderingen met verslag  171 7 178  
aantal namiddagvergaderingen met verslag  130 45 175  
aantal avondvergaderingen met verslag  2 20 22  

totaal aantal vergaderingen 303 72 375  

DUUR VERGADERINGEN     
totaal aantal uren vergadering met verslag 514:17 219:43 734:00  
verhouding plenum - commissies 70,1% 29,9% 100,0%  

gemiddelde duur van een vergadering 01:41 03:03   
langste vergadering 04:55 06:04   

maximum aantal uren vergadering met verslag per dag 20:39    
maximum aantal uren vergadering met verslag per week 38:30  Ned Fr 
gemiddelde aantal uren vergadering met verslag per dag 05:38 waarvan 03:36 02:01 
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TAALVERHOUDING     
Nederlands in tijd 337:20 132:47 470:08  
Frans in tijd 176:57 86:55 263:52  

     
Nederlands in% 65,6% 60,4% 64,0%  
Frans in % 34,4% 39,6% 36,0%  
     

interpellaties en mondelinge vragen in openbare  
commissievergadering     

aantal 3.322    
gemiddeld per vergaderdag 20    
hoogste aantal per vergaderdag 114    
gemiddeld per vergadering 11    
gemiddelde duur van de vragen en interpellaties 0:09:17    

     
VERHOUDING Integraal - Beknopt Verslag IV BV   

gemiddelde publicatietermijn ochtendvergadering  2:12 6:34   
gemiddelde publicatietermijn namiddagvergadering  3:39 8:29   

verhouding volume IV-BV   % IV gewogen % 
gemiddeld aantal bladzijden plenum, zonder bijlage 49 17 35% 30% 
gemiddelde aantal bladzijden commissies 18 8 46% 45% 
totaal aantal gedrukte bladzijden 9.351 7.724 41%   

volume plenum 3.426 1.176 34% 29% 
volume commissies 5.999 2.714 45% 44% 
 
3.2.3.1.10.   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. BIBLIOTHEEK VAN HET PARLEMENT  
 

INLEIDING 
 
De Bibliotheek van het federale Parlement is gemeenschappelijk voor de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat sinds 1 januari 1905.  
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Haar opdracht is een moderne informatie- en documentatiedienst te zijn ten behoeve van de 
leden, hun medewerkers, 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. 
 
Sinds juni 2006 is de dienst Informatica en Burotica gestart met de systematische 
vernieuwing van de informatica uitrusting van de verschillende afdelingen van de Bibliotheek, 
zowel in het Regentgebouw, in de Antenne als in de Compactus van het Huis van de 
Parlementsleden. Dit gebeurde na een grondige enquête bij de verantwoordelijke 
directieraden en de beide documentalist-coördinatoren waarbij gepolst werd naar de gewone 
en specifieke behoeften van het personeel (Digidoc, Persdossiers, documentalisten Libis Ng, 
enz.). Eind juli 2006 waren alle PC’s geplaatst en operationeel. In een volgende fase worden 
al de PC’s vervangen die werken met specifieke programma’s nl. Digidoc en de 
Persdossiers. 
 
 
  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 Libis Ng, 

zowel voor de bibliografische input als voor de referenties van artikels uit tijdschriften 
(vanaf 1/1/2006 ter vervanging van de Sepa-databank); 

- 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 beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds; 
- de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek; 
- het meewerken aan allerhande tentoonstellingen zowel in als buiten het Parlement; 
-  het beheer van de antenne in het Paleis der Natie. 
 
De directie omvat twee afdelingen : 
- afdeling Analyse, 
- afdeling Acquisitie & Conservering 
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Afdeling “analyse” 
 
 Deze afdeling is verantwoordelijk voor de acquisitie van de tijdschriften en de catalografische 
verwerking in bet bibliotheekinformaticasysteem Libis Ng van alle periodieke publicaties 
(kranten, weekbladen, tijdschriften, verslagen, jaarboeken, officiële publicaties, enz.).  
De gebruikers kunnen de lopende jaargangen van de meeste periodieke publicaties zelf 
raadplegen in de leeszaal van het Regentgebouw. Deze publicaties omvatten anno 2006 
ongeveer 650 tijdschriften, 50 kranten uit binnen- en buitenland, 120 weekbladen, 35 
periodieke publicaties van internationale instellingen (UNO, EU, enz.) 
De afdeling heeft ook 8 uitgaven met inhoudstafels van tijdschriften verspreid voor intern 
gebruik in de diensten en fracties.  
Deze afdeling is eveneens verantwoordelijk voor de ontsluiting van het tijdschriftenfonds door 
het invoeren van de referenties van geselecteerde artikels tot eind 2005 in de Sepa-databank 
van het vroegere Parolissysteem van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Sinds januari 
2006 worden de referenties echter ingevoerd in het nieuwe Aleph 500 systeem (Libis Ng) van 
Libisinformatica Leuven. Het grote voordeel van het nieuwe systeem is dat de gebruiker 
gelijktijdig kan zoeken zowel in monografieën als in de artikels en dus niet moet veranderen 
van databank.  
Sinds de start in 2006 werden er reeds 1245 referenties ingevoerd in Libis Ng. Al de 
referenties vóór 2006 moeten geraadpleegd worden in de Sepa-databank van het vroegere 
Parolis. Een conversie naar Libis Ng zal bestudeerd worden qua haarbaarheid. Sepa omvatte 
± 56000 referenties einde 2005. 
Naast de betalende online databanken en het internet zijn zowel Libis Ng en Sepa een 
belangrijke bron voor informatie voor het samenstellen van documentaire dossiers en het 
beantwoorden van aanvragen voor documentatie vanwege leden, medewerkers en personeel. 
De catalogus van de parlementaire bibliotheek kan op het internet geraadpleegd worden op de 
website van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Op het intranet kan elke gebruiker in de 
Bibliotheek de inhoudsopgave raadplegen van ongeveer 18000 tijdschriften op Swetsonline. 
De afdeling zorgt ook voor de verwerking van alle officiële verslagen, die wettelijk in de Kamer 
van volksvertegenwoordigers neergelegd moeten worden en waarvan één exemplaar in de 
Bibliotheek en één in het archief beschikbaar dienen te zijn.  
Terwijl de documentalisten zich eerder met de bibliotheekaspecten bezig houden, zijn de 
ambtenaren van deze afdeling ook zeer actief betrokken bij het opzoekingswerk in de leeszaal 
en het beantwoorden van aanvragen van informatie van de gebruikers in samenwerking met 
de ambtenaren van de afdeling opzoekingen. 
 
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 belangrijke delen van het patrimonium; 
- het beheer van de informatievideotheek; 
- de opvolging van de veiligheidsaspecten in de Bibliotheek, 
- het beheer van het historisch archief van het bibliotheekfonds; 
- het inrichten van en meewerken aan tentoonstellingen. 
 
 
1. Het aquisitiebeleid 
 

Tijdens het voorbije jaar werd het bibliotheekfonds uitgebreid met ± 3000 nieuwe 
publicaties, bestaande uit monografieën, verslagen, studies, Belgische en buitenlandse 
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officiële publicaties en documenten van internationale instellingen, zakboekjes en 
jaarboeken. 
Sinds 1987 maakt de catalogus van de Bibliotheek van het federale Parlement als 
partnerbibliotheek deel uit van het Libisinformaticanetwerk van de Katholieke Universiteit  
Leuven.   
Sinds 2 februari 2005 is het Libisinformaticanetwerk overgeschakeld op Aleph 500 (Libis 
Ng). De reconversie verliep heel vlot onder leiding van de documentalist-coordinator. Alle 
gegevens werden ingevoerd. Alleen stellen zich nog enkele problemen, die normaliter 
eerlang zullen opgelost worden, zoals: 
- het printen van tweetalige herinneringsbrieven; 
- het maken van eigen aanwinstenlijsten; 
- het maken van statistieken; 
- het importeren en exporteren van bibliografische gegevens.  
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 (± 
3000 per jaar).   
De aanwinstenlijsten 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 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 digitale aspecten. 
 
a. Onderhoud van het fonds 

In  het conserveringsatelier van de Bibliotheek werken twee personeelsleden  bij 
het onderhoud van het fonds onder de begeleiding van de  attaché belast met 
conserveringstaken. Met het oog op een betere materiële bewaring werd 
aangevangen met een volledig nazicht van de oudste monografieën van de 
collectie (octavo’s, quarto’s en folio’s). Deze operatie, die vermoedelijk nog enige 
tijd zal duren, bestaat uit het fysisch nazicht, de invoer in een beheersdatabank 
(15.000 titels ingevoerd) en eventuele verpakking in zuurvrije 
conserveringsdozen van deze items. 
 
Met het oog op de vaststelling van de waarde van bepaalde collectieonderdelen, 
werd er ook begonnen met een systematische waardebepaling. Hiertoe worden 
de nodige opzoekingen gedaan en contacten gelegd met andere 
bewaarbibliotheken. De bedoeling van dit werk van lange adem is om tot een zo 
nauwkeurig mogelijke schatting van de collectie te komen, met identificatie van 
de meest kostbare stukken zodat een aagepaste conservering kan verantwoord 
worden. 

 
De nieuwe overheidsopdracht Inbindingen werd in juni 2004 toegewezen aan 
Boekbinderij Rozier uit Gent. Het voorbije jaar werden er door dit bedrijf 576 
inbindingen van tijdschriften uitgevoerd. 

 



Hoofdstuk 3    ORGANISATIE - 139 
 

b. Deselectie van het bibliotheekfonds 
Deze operatie die sinds 2004 op volle toeren draait en volgens de door de 
Colleges van Kamer en Senaat goedgekeurde criteria verloopt, heeft een grote 
uitbreiding gekregen. Op 1 januari 2006, het einde van de eerste fase van de 
deselectie, bedroeg de omvang van het af te voeren bibliotheekmateriaal zo’n 
600 lopende meter. Een specifieke afvoerprocedure werd ontwikkeld, waarvan 
de modaliteiten ook goedgekeurd werden door beide Colleges. 

  
c. Nieuwe compactus 

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. Een lek in 
een waterleiding in de compactus 101 in het HVDP in mei 2005 bracht deze 
problematiek nogmaals in herinnering. 
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. Een eventuele aankoop van 
een gebouwenblok in de Leuvenseweg door de Kamer ging niet door, zodat de 
perspectieven voor een aangepaste huisvesting van de Bibliotheek op het 
ogenblik niet rooskleurig zijn.  

  
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 aangesloten bij 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. 

 
e. Samenwerking met andere diensten en instellingen 

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 Bibliotheek werkt ook samen met externe instellingen. Naast de hierboven 
vermelde deelname aan het Blauw Schild, is er ook het bilateraal 
samenwerkingsproject PBPN met de Koninklijke Bibliotheek, de medewerking 
aan het Repertorium van de Belgische kranten en de support aan het 
Elektronisch Nieuwsarchief van de UA, de VUB en de UG. 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 vorige werkjaar werd het productieritme bijzonder  geremd 
door recurrente problemen met de oude microfilmcamera. Dank zij een collegiale 
tip van de Koninklijke Bibliotheek, onze partner in het PBPN-project, kon een 
microfilmcamera van de Provinciale Bibliotheek Limburg worden overgenomen. 
De productie werd terug opgestart met het verfilmen van Journal de Charleroi. 

 
De Bibliotheek werkt ook mee aan het in 2003 onder impuls van de Koninklijke 
Bibliotheek en de Antwerpse Stadsbibliotheek opgestarte “Nationaal 
conserveringsproject voor Belgische kranten”. Dit project beoogt het opstellen 
van een inventaris in een databank met een volledig overzicht van alle Belgische 
krantenverzamelingen en hun vindplaats in België. 
 

c. Project schaduwverfilming   
Dit project, ook wel Digidoc IV genoemd, behelst het microverfilmen en 
digitaliseren van waardevolle, voornamelijk historische collecties, monografieën 
en manuscripten. 
In het kader van dit project worden ook 6 lopende Belgische kranten verfilmd, 
waarvan geen microfilmversie verkrijgbaar is in de handel, nl. Het Belang van 
Limburg, Grenz Echo,  L’Echo, De Morgen, La Meuse en Het Volk. 

 
Elektronische archivering   

 
a. Directe scanning 

Waardevolle 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 worden geconverteerd. 
Deze bestanden van de “virtual library” worden door de Dienst Informatica en 
Burotica op een server gestockeerd en zullen via een database met een 
retrievalsysteem kunnen worden geconsulteerd. 
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De afgelopen maanden zijn er uit veiligheidsoverwegingen vooral talrijke 
documenten uit de collectie van de Bibliotheek, het Archief en de Griffie gescand 
vooraleer ze werden in bruikleen gegeven aan diverse tentoonstellingen die in 
het kader van 175 jaar België worden georganiseerd. 
 

b. Digidoc-project 
Het Digidoc-project (digitisation of documents), dat in 1998-1999 van start ging, 
beoogt het microverfilmen en daarna digitaliseren van de papieren publicaties 
van Kamer en Senaat. Het is 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 van de stukken 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  en daarna worden gedigitaliseerd. 
 
De microverfilming van de ruim 2 miljoen pagina’s werd in het kader van een 
overheidsopdracht uitgevoerd door de Nederlandse firma Microformat. Het 
scannen van de microfilms wordt deels uitgevoerd door de Studio voor 
elektronische en micrografische archivering van de Bibliotheek en deels door het  
Nederlandse bedrijf Van Buuren  via een overheidsopdracht. 

 
Op het ogenblik is de volledige collectie gemicrofilmd en is 88% ervan reeds 
gedigitaliseerd. De Kamerdocumenten van 1832 tot 1995 zijn nu reeds op de 
website van de Kamer te consulteren, zij het voorlopig met een beperkte 
ontsluiting (nummer, datum en zitting van het stuk). De oude Documenten van de 
Senaat (1834-1994) zijn ook door de Bibliotheek volledig gedigitaliseerd en zijn 
sinds mei 2006 beschikbaar op de website van de Senaat. De Handelingen van 
Kamer en Senaat zijn reeds gedigitaliseerd van 1945 tot 1995. 
Intussen zijn de Dienst Archief en Documentatie en de Dienst Burotica en 
Informatica van de Kamer begonnen met het invoeren van de complementaire 
metagegevens bij de Kamerdocumenten in het kader van het project FLWB-
Genesis, zodat de toegang tot deze informatie in de nabije toekomst aanzienlijk 
zal worden verbeterd. 

 
De microverfilming en de digitalisering van het papieren Belgisch Staatsblad 
1831-1997 zal in het kader van het Digidoc-project worden uitgevoerd en dit in 
samenwerking met de Diensten van het Belgisch Staatsblad. De microfilmversie 
is reeds klaar, zodat in november 2006 met het digitaliseren van de 1.400.000 
beelden kan worden aangevangen. Dit project zal in de Bibliotheek worden 
uitgevoerd met een hoogperformante microfilmscanner. Door dit project zal de 
inhoud van het Belgisch Staatsblad worden geconserveerd voor de toekomst en 
beschikbaar worden gesteld op het Internet.  

 
 
4. Beheer van de informatievideotheek 
 

Eén van de taken van de Studio voor elektronische en micrografische archivering is het 
opnemen en tijdelijk bewaren van televisieprogramma’s over de politieke actualiteit en 
de brede maatschappelijke thema’s. 
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Op het ogenblik bestaat de collectie van de informatievideotheek uit ongeveer 6500 
videobanden, wat neerkomt op een 8000 totaal aantal uren opnamen. Door de alsmaar 
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 en de opmars van digitale 
televisie is video als analoog medium snel terrein aan het verliezen ten koste van 
digitale dragers. Het machinepark van de Bibliotheek is uitgebreid met een DVD-
recorder met harde schijf, waarmee kan worden ingespeeld op de toenemende vraag 
naar beeldmateriaal op digitale drager. In het komende werkjaar zal samen met de 
Informaticadienst een duurzame oplossing voor de volledige conversie van de 
videotheek van analoog naar digitaal worden uitgewerkt. 
 
De informatievideotheek van de Bibliotheek heeft ook het afgelopen jaar nog 
meegewerkt aan het Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen. Het opzet van dit project 
bestaat erin de nieuwsuitzendingen van VRT en VTM (19u) te digitaliseren  en via het 
Internet toegankelijk te maken voor geregistreerde wetenschappers die 
wetenschappelijk onderzoek op dit beeldmateriaal uitvoeren. De Bibliotheek werd door 
het ENA verzocht om tijdelijk mee te werken aan dit project en krijgt voor de 
medewerking een toegang tot de website. In het Franstalig landsgedeelte zou de UCL 
met een gelijkaardig initiatief willen starten. 
 
 

5. Tentoonstellingen 
 

In het kader van vooral de 175ste verjaardag van ons land heeft de Bibliotheek ook 
tijdens het afgelopen werkjaar nog meegewerkt aan een aantal tentoonstellingen. 
Zowel vanuit het binnen- als uit het buitenland kwamen er bruikleenaanvragen voor 
documenten uit onze historische collectie binnen. De Bibliotheek heeft stukken in 
tijdelijke bruikleen gegeven aan volgende tentoonstellingen: 

 
- “175 jaar België”, tentoonstelling in de Belgische ambassade in Berlijn van 4 oktober 

tot 5 december 2005; 
- “Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830”, dubbeltentoonstelling 

eerst in het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch van 24 september 2005 tot 
8 januari 2006 en daarna in de Predikherenkerk in Leuven van 3 februari 2006 tot 7 
mei 2006; 

- 175ième anniversaire de la Belgique, Lions Club de Frasnes les Anvaing, Ellezelles, 
september 2005; 

- “Anarchisten rond Emile Verhaeren”, tentoonstelling van 2 september tot 30 oktober  
2005 in de Koningin Fabiolazaal in Antwerpen. 

 
 
6. Overheidsopdrachten 
 

Tijdens de zitting 2005-2006 heeft de Bibliotheek in nauwe samenwerking met de 
Dienst Algemene Zaken, Financiën en Huisbestuur 3 overheidsopdrachten gelanceerd 
nl. voor microverfilming van stukken uit de collecties, de aankoop van 2 
microfilmreaders en de aankoop van een hoogperformante microfilmscanner.  
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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 “Persknipsels”; 
-  de organisatie van bezoeken aan de Bibliotheek. 
 
 
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: 

- draagmoederschap; 
- het gebruik van bewakingscamera’s op openbare plaatsen; 
- het wettelijk statuut van de psychotherapeut; 
- de asielprocedure; 
- het vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie; 
- discriminatie bij aanwerving op grond van ras of etnische afkomst; 
- de vrijwillige dienst van collectief nut; 
- de verkrijging van de nationaliteit. 

 
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. 
Het aantal vragen naar vergelijkend recht over zeer specifieke onderwerpen blijft stijgen. We 
zijn jammer genoeg niet in staat om over al deze thema’s een documentair dossier samen te 
stellen, maar we zorgen toch steeds voor een zo volledig mogelijke documentatie.  
 
Er werden ook dossiers van buitenlandse pers samengesteld voor bezoeken van 
parlementairen aan het buitenland of voor het onthaal van buitenlandse delegaties. 
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Afdeling “Persdossiers” 
 
-  Analyse van de pers en samenstelling van een databank 
 
De Afdeling Persdossiers ontsluit dagelijks 16 kranten, alsook 16 weekbladen van de 
Belgische pers.  Zij selecteert elke dag +/- 240 artikels over de Belgische en internationale 
politieke actualiteit.  De artikels worden gedigitaliseerd en elektronisch geknipt met behulp 
van Scannews, een softwareprogramma voor dit doeleinde ontworpen.  Op die manier stelt 
zij de databank “Persknipsels” samen, die de integrale tekst van ongeveer 1.030.000 
persdocumenten bevat.   
 
-  Publicaties 
 
Referentielijst : een lijst met referenties van de gekozen persartikels wordt dagelijks ter 
beschikking gesteld van de parlementsleden.  Deze is alfabetisch geklasseerd volgens het 
trefwoord en vermeldt de datum, de naam van de krant, de titel van het artikel en het 
identificatienummer. 
Deze lijst bestaat zowel op papier als elektronisch. 
 
Persoverzicht : via Scannews wordt dagelijks het persoverzicht “De Pers Vandaag” 
samengesteld.  Het bevat een selectie van +/- 60 belangrijke artikels in integrale tekst.  
Sedert 1 juli 2004 gebeurt de verdeling van het persoverzicht uitsluitend elektronisch.  Dit 
jaar werd de verdeling van het persoverzicht uitgebreid tot alle Leden, hun medewerkers en 
sommige personeelsleden. 
 
Thematische dossiers: er waren geen nieuwe thematische dossiers. De dossiers over 
Brussel-Halle-Vilvoorde, de eindeloopbaanproblematiek en de hervorming van de Senaat 
zijn nog steeds toegankelijk. 
 
De referentielijst, het persoverzicht en de thematische dossiers zijn toegankelijk via het 
“Menu” van het Intranet/Extranet.   
Men vindt er ook de module “Zoeken” in de databank “Persartikels”. 
 
-  Opzoekingen 
 
Het personeel beantwoordt de vragen voor opzoekingen in de Belgische pers door 
raadpleging van de databank “Persknipsels”. 
Door een overeenkomst tussen de diensten van de Quaestuur en Pressbanking en 
Mediargus hebben de Leden, hun medewerkers en sommige personeelsleden toegang tot 
de databanken Pressbanking en Mediargus. 
Zo kunnen ze artikels raadplegen die niet in onze 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. alle 
onderwerpen die hen in het bijzonder interesseren.   
Op dit ogenblik worden door de dienst een 750-tal profielen opgevolgd en verspreid aan 200 
gebruikers. 
 
3.2.3.4.  DIENST BOEKHOUDING 
 
- begrotingscontrole ; 
- bijhouden van de boeken ; 
- berekening van de vaste uitgaven ; 
- beheer van de Pensioenkas van de Kamerleden. 
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3.2.3.5   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. 
 
3.2.3.5.1.   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. 
 
3.2.3.5.2.   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. 
 
3.2.3.5.3.   DIENST ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN EN HUISBESTUUR 
 
« Antenne » - Blok centraal -1ste verdieping 
 
- verspreiding van de stukken van de Kamer ; 
- uitreiken van : - bijzondere nummerplaten en parking-kentekens ; 

- parlementaire sjerp en LEX-kenteken ;  
- legitimatiekaart ; 
- parlementaire medaille ; 
- vrije reiskaart. 

 
Hertoggebouw – 3de verdieping 
 
- betaling van de parlementaire vergoedingen en de wedden van het personeel ; 
- verzekering tegen ziekte en ongevallen, kinderbijslagen, voorafbetalingen van de belas- 
  tingen, uittredingsvergoeding ; 
- begroting van de Kamer ; 
- magazijn, chauffeurs, telefonisten, koffiekamer, deurwachters ; 
- overheidsopdrachten. 

 
Huis van de Parlementsleden - niveau (-1) : Magazijn 
- briefpapier en omslagen 
 
Huis der Parlementsleden - niveau (+3) : administratief beheer van de restaurants 
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3.2.3.5.4.   GEBOUWENDIENST 
 
- gebouwen en lokalen ; 
- onderhoud ; 
- meubilair en kantoormachines ; 
- telefonie ; 
- veiligheid. 
 
3.2.3.5.5.   DIENST INFORMATICA EN BUROTICA 
 
De inspanningen van de dienst Informatica in 2005-2006 hadden vooral betrekking op: 

 
- de aanpassing van de citrix-infrastructuur, met het oog op het gebruik ervan in het kader 

van telewerk en de geleidelijke invoering van dat laatste; 
 
- de vervanging van de centrale computer en de migratie van de betrokken applicaties; het 

opsporen en het verhelpen van de problemen die verband houden met de 
systeemprogramma’s hebben de inwerkingstelling ervan aanzienlijk vertraagd ; 

 
- de voorbereiding van overheidsopdrachten voor de vernieuwing, in de continuïteit, van de 

server- en opslaginfrastructuur en de voortzetting van de overheidsopdracht voor de 
multimediapublicatie van de debatten; 

 
- de inwerkingstelling van de nieuwe applicatie “schriftelijke vragen en antwoorden” (QRVA) 

alsook de continue verbetering van het zoeksysteem in de databanken;  
 
- het samenbrengen van de verschillende adressenbeheersystemen; het proefproject wordt 

thans geëvalueerd bij een groep van gebruikers;  
 
- de aanpassing van de server- en netwerkinfrastructuren en van de programma’s om vanaf 

oktober 2006 het volgende mogelijk te maken :  
- een betrouwbare audio-uitzending van de commissievergaderingen;  
- een interne uitzending van de plenaire vergaderingen in multicast, waardoor meer 

externe gebruikers zich via het internet kunnen aansluiten;  
- de video-uitzending van de vergaderingen in de Europazaal.  

 
De lezer vindt hieronder een lijst van andere projecten waar de Dienst Informatica in de loop 
van het jaar aan heeft gewerkt.  
 
Terloops kan ook nog worden vermeld dat de goede werking en de optimalisatie van de 
systemen die de vorige jaren werden ingesteld (Blackberry, elektronische post, persknipsels, 
raadpleging van de publicaties op CD/DVD, gedigitaliseerde archieven enzovoort), alsmede 
de bijstand aan de Kamerleden en het personeel vereisten dat heel wat mensen van de 
Dienst daar veel tijd aan spenderen.  
 
 
Het netwerk 
 
Dankzij de uitgevoerde infrastructuurwerken zijn nu (of in de nabije toekomst) volgende 
zaken mogelijk :  
- het gebruik van Ethernet 10Gb op de backbone ;  
- een beveiligde communicatie van netwerk naar netwerk ;  
- de plaatsing van toegangen van het type « Hotspot » voor de bezoekers ;  
- een betere beveiliging van de toegang tot het internet ;  
- de totstandkoming van een beheersnetwerk.  
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De systemen 
 
- Een renovatieproject van de informaticazaal in het Paleis der Natie (in samenwerking 

met de dienst Gebouwen) werd in de steigers gezet, teneinde de nieuwe uitrusting 
(multimediapublicatie van de debatten) te kunnen installeren en een betere beveiliging 
van de informatica-infrastructuur te waarborgen, door een verdubbeling van 
fundamentele elementen. 

- Het buroticabestand wordt jaarlijks voor 20 à 25% vernieuwd.  
 
 
Opleiding 
 
- Een opleidingsprogramma voor basis- en geavanceerd gebruik van de burotica-

softwarepakketten bestemd voor de Kamerleden en voor het personeel is aan de gang. 
- De Dienst Informatica blijft technisch bij via opleidingen en seminaries, en door 

contacten met constructeurs (materiaal en software) en consultants. 
 
 
Technische ondersteuning  
 
Actieve samenwerking met de drukkerij :  
- totstandkoming van een nieuw uitgaveverloop bij de dienst Prepress;  
- uitwerking van de technische informatica-aspecten van verschillende 

overheidsopdrachten.  
Uitwerking en tenuitvoerlegging van de technische aspecten in het kader van de volgende 
projecten :  
- modernisering van het stockbeheer van het magazijn;  
- vervanging van de multifunctionele printers (fotokopieertoestel, printer, scanner, fax);  
- elektronische betaling in de restaurants.  
 
 
Toepassingsprogramma’s 
 
- Ontwikkeling van statistieken voor de Overheid en voor de diensten (Documentatie en 

Archief).  
- Geleidelijke invoering (per zittingsperiode) van het Genesis-systeem voor de associatie 

van metagegevens van de gescande documenten van het project-Digidoc ; dit biedt de 
mogelijkheid het archief te consulteren op een zelfde manier als met Parolis.  

- Elektronische uitwisseling van informatie met de federale overheidsdiensten (via de 
Kanselarij) en met de Senaat.  

- Uitbreiding van de Juridische Kruispuntbank, zoals gepland in het uitwerkingsplan.  
- Vervanging van de geïsoleerde uitzending op TV door een geïntegreerde uitzending met 

het systeem van de agenda’s.  
- Aanpassing van de website, zodat ook personen met een handicap de site kunnen 

raadplegen (er is een offerteaanvraag uitgeschreven). 
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4.  WERKZAAMHEDEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 

 
 
 

4.1. VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (VLD) 
25 LEDEN 

 
 
 
Fons Borginon, fractievoorzitter, verzorgt de dagelijkse leiding van de fractie.  
 
 
VERWELKOMING 
 
De VLD-Kamerfractie verwelkomde tijdens deze parlementaire zittijd de nieuwe 
Volksvertegenwoordiger Jacques Germeaux, in opvolging van Karel Pinxten, benoemd tot 
Lid van het Europees Rekenhof.  
 
 
MANDAATWIJZIGINGEN  
 
Fons Borginon volgde, begin 2006, Rik Daems op als fractievoorzitter. Martine Taelman 
verving dan Fons Borginon als Voorzitter van de Commissie Justitie. Rik Daems volgde 
Karel Pinxten, ontslagnemend, op als Voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken.  
 
 
FRACTIEDAGEN 
 
De VLD-Kamerfractie opende het parlementair jaar 2005-2006 met een fractieweekend op 
30 september en 1 oktober te Oostende. 
 
De fractie aanhoorde een uiteenzetting over de door de VLD te voeren strategie in het kader 
van de eerstvolgende gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen en besprak, samen 
met de andere VLD-parlementaire fracties, deze voorstellen van partijstrategie. 
De Premier en de Vice-Minister-President lichtten de beleidsverklaring van de federale 
regering en de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering toe. 
 
 
PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 
 
De VLD-Kamerfractie had tijdens dit parlementaire jaar aandacht voor diverse 
aangelegenheden. 
 
Zo diende Fons Borginon een reeks wetsvoorstellen in tot verbetering en verfijning van het 
burgerlijk en gerechtelijk wetboek en had hij oog voor de rechtspositie van gedetineerden,  
en het huwelijksvermogenstelsel (stukken nrs. 2139/001 en 2327/001). 
 
Hilde Vautmans en Miguel Chevalier spitsten de aandacht toe op de toestand in Congo, 
Oeganda en Rwanda vooral in functie van de ontwikkelingssamenwerking en dienden 
diverse voorstellen van resolutie in. (stukken nrs. 2367/001/, 2672/001 en 2671/001). 
 
Jacques Germeaux hernam zijn eerder in de Senaat ingediend wetsvoorstel over de aanpak 
van en de strijd tegen dopinggebruik. (stuk nr. 2584/001). 
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Samen met de MR werden initiatieven genomen om het voetbalhooliganisme nog meer aan 
banden te leggen (stuk nr. 2417/001 – Turtelboom, Courtois, Antheunis) en om de 
verkiesbaarheid van militairen tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen te 
regelen (stuk nr. 1809/001 – Vautmans, De Block, Goris). 
 
Hilde Dierickx wenste de wet van 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun, 
verleend door de OCMW’s, (stuk nr. 2564/001) te wijzigen. Guido De Padt stelde enkele 
verfijningen aan de verkeerswet voor. Martine Taelman en Maggie De Block kwamen op 
voor een verbetering van het statuut van de pleegouders (stuk nr. 2539/001). 
 
Bovenstaande wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie zijn slechts een greep uit de bijna 
honderd wetgevende initiatieven die door de VLD-kamerfractie werden genomen. 
Daarenboven peilden de volksvertegenwoordigers door middel van mondelinge vragen, 
interpellaties en schriftelijke vragen naar de beleidsintenties van de regering en werd de 
controle op de uitvoerende macht uitgeoefend. 
 
Vanuit de meerderheidspositie hebben de leden van de VLD-Kamerfractie zich, qua 
parlementaire controle, niet onbetuigd gelaten.. 
 
 
CONTACTEN 
 
De perscontacten gebeurden op constante basis door de wekelijkse persontmoetingen waar 
toelichting werd gegeven over de ingediende wetvoorstellen en de standpunten van de 
fractie werden verduidelijkt. 
 
Ook de samenwerking met VLD-Senaatsfractie werd bestendigd door de wekelijkse 
gemeenschappelijke fractievergadering. 
 
De website www.vld-parlement.be, waaraan eveneens de VLD-fracties van andere 
assemblees meewerken, werd opgestart. 

 
 
 
 

4.2. PARTI  SOCIALISTE (PS) 
25 LEDEN 

 
 
 
Deze zitting werd gekenmerkt door een zeer drukke parlementaire activiteit. Dat bewijst 
meteen ook hoe daadkrachtig en doortastend de PS-fractie haar beleidsvoornemens in 
wetteksten heeft omgezet en haar controlebevoegdheid ten aanzien van de uitvoerende 
macht heeft uitgeoefend, door veelvuldig het woord te nemen in de commissies en in de 
plenaire vergadering, en inzonderheid ook door vele schriftelijke of mondelinge vragen te 
stellen. 
 
Prioritair tijdens deze zitting waren onder meer de volgende thema's: 
 
- Op sociaal gebied werd de problematiek van de werkgelegenheid voor jongeren en 

oudere werknemers aan de orde gesteld. Bijzondere aandacht ging uit naar het 
Generatiepact, dat de inspanningen die van de onderscheiden categorieën in de 
beroepsbevolking gevraagd worden evenwichtig moet verdelen, en waarmee diegenen 
die onvrijwillig inactief zijn, een hoger sociaal welzijnspeil moet worden gegarandeerd. 

http://www.vld-parlement.be/
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Over de evolutie van de dienstenchequejobs, de eerste balans van de controle van de 
beschikbaarheid van werklozen voor de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid voor 
gehandicapten werden belangrijke debatten gevoerd.  
Het wetsvoorstel betreffende de vertegenwoordiging van de werknemers in de KMO's 
heeft een sociale dialoog in de KMO's op gang gebracht, die nu verder verdiept moet 
worden. 
Op het stuk van de maatschappelijke integratie werden het wetsvoorstel nr. 1245 tot 
wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de 
installatiepremie en het wetsvoorstel nr. 1763 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de 
inspanning die een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de 
integratie van daklozen aangenomen, en werd het wetsvoorstel nr. 2210 tot wijziging van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn teneinde dringende sociale voorzieningen voor daklozen in te stellen, besproken. 
Op het gebied van de volksgezondheid werden verscheidene voorstellen ingediend met 
betrekking tot medische vraagstukken (goedkeuring van het wetsvoorstel nr. 551 tot 
wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt door de 
invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg 
toegediend te krijgen, goedkeuring van het wetsvoorstel nr. 264 teneinde de kwaliteit van 
de in de apotheken verkochte producten te waarborgen). De drugsproblematiek werd in 
het bijzonder onder de loep genomen (voorstel van resolutie nr. 2361 betreffende de 
instelling van een gratis telefoonnummer teneinde informatie te verstrekken aan wie 
direct of indirect met een drugsprobleem in aanraking komt en die mensen door te 
verwijzen en te begeleiden, wetsvoorstel nr. 2362 tot vastlegging van een nieuw 
drugsbeleid, ter voorkoming van de funeste gevolgen van drugs en ter bestrijding van de 
illegale drugshandel). 
Ten slotte werd ook aandacht besteed aan de volgende thema's: de 
doktersvoorschriften, de vogelpest, de patiëntenrechten, de ziekenhuisverpleging, … 

 
- Op financieel en economisch vlak werden verscheidene voorstellen ingediend (voorstel 

van bijzondere wet nr. 2160 met het oog op de afschaffing van de verkeersbelasting voor 
aanhangwagens waarvan de maximaal toegelaten massa 750 kilogram niet overschrijdt, 
wetsvoorstel nr. 2290 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
teneinde te voorzien in een specifieke regeling die toepasselijk is op de inkomsten welke 
door aan de personenbelasting onderworpen sportlui of kunstenaars worden 
gegenereerd uit sport- of kunstactiviteiten, wetsvoorstel nr. 2142 betreffende de 
verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het 
indienen van een elektronische aangifte, wetsvoorstel nr. 2162 tot wijziging van de 
regelgeving met het oog op een efficiëntere bestrijding van ernstige fiscale fraude, …). 
Met het oog op een betere bescherming van de consument werden voorstellen 
aangenomen teneinde het de verkoper te verbieden de prijs van een dienst te verhogen 
wanneer de consument weigert via bankdomiciliëring te betalen, of nog teneinde een 
netwerk van openbare geldautomaten uit te breiden. 
Er werden vele voorstellen ingediend ter bescherming van minderjarigen tegen 
onrechtmatige handelspraktijken inzake reclame. Heikele onderwerpen zoals het sociaal 
elektriciteitstarief, de universele dienstverlening inzake telecommunicatie, de 
segmenteringscriteria voor verzekeringspremies, de franchiseovereenkomsten en de 
beveiliging van zelfstandige ondernemers werden niet uit de weg gegaan. Ten slotte 
lieten de socialisten zich ook gelegen liggen aan een transparante regeling met 
betrekking tot bezoldigingen van bedrijfsleiders, de zekerheid van de intresten voor 
spaarders, de onverenigbaarheden tussen de uitoefening van een vrij beroep en een 
uitvoerend mandaat en de hervorming van het faillissementsrecht. 
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- In de commissie voor de Infrastructuur handelden de parlementaire werkzaamheden 
vooral over mobiliteitsvraagstukken (voorstel van resolutie nr. 2145 teneinde de 
brandweerlieden de hoedanigheid van bevoegd persoon te verlenen, wetsvoorstel nr. 
2400 betreffende het statuut van de luchthavens, wetsvoorstel nr. 2619 teneinde de 
motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de aan de bussen voorbehouden 
rijstroken). 
Andere voorstellen betroffen de dienstverlening van de overheidsbedrijven (voorstel van 
resolutie nr. 2383 betreffende de waarborging van een kwaliteitsvolle universele 
postdienst). Het parlementaire werk spitste zich eveneens toe op de NMBS-stations, de 
klantenservice, het statuut van het personeel, Belgacom en De Post. 

 
- Met betrekking tot Binnenlandse Zaken stond de hervorming van het administratief 

statuut van de vreemdelingen centraal (asielrecht, recht op gezinshereniging). Er werd 
een eerste stap gezet naar een hervorming van de administratieve status van de 
vreemdelingen toe teneinde Europese richtlijnen in Belgisch recht om te zetten.  
Ten slotte besteedden de PS-commissieleden ook bijzondere aandacht aan de 
hervorming van de structuur van de federale politie, de hervorming van de brandweer en 
de nucleaire veiligheid.  

 
- Inzake Justitie mag onze fractie het voorstel over de adoptie door personen van hetzelfde 

geslacht, het voorstel betreffende de vereffening, en het voorstel over de in geval van 
heling toepasselijke verbeurdverklaring op haar conto schrijven. 
De rechtspositie van gedetineerden werd op initiatief van de socialistische 
volksvertegenwoordigers in een wetsontwerp ingebed. 
Andere PS-voorstellen zullen weldra behandeld worden: voorstellen over huisvesting, de 
procedure van de minnelijke schikking, de minnelijke invordering van schulden, en de 
bestraffing van graffiti en tags. 

 
- In de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen werden de werkzaamheden van de 

PS-volksvertegenwoordigers gedomineerd door drie belangrijke thema's: het einde van 
het transitieproces en de democratisering in de Democratische Republiek Congo, het 
conflict in het Midden-Oosten (de posttransitiefase in Afghanistan, het conflict in Irak, het 
kernenergiedossier in Iran, de uitdagingen na de verkiezingen in de Palestijnse 
gebieden), en de grote ethische vraagstukken in verband met de eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden (Guantánamo, de VN en de rechten van 
de mens, de persvrijheid in Tunesië of Congo, de vrouwenrechten in Libië, enz.). 

 
- In het kader van de commissie voor de Landsverdediging steunden de PS-

volksvertegenwoordigers de ontwerpen met betrekking tot de beroepsopleiding, het 
sociaal statuut voor de militaire componenten en de sociale rol van het leger ten dienste 
van de burgermaatschappij, … Voorts werd er gedebatteerd over het beleid inzake de in-, 
uit- en doorvoer van wapens en de Belgische diplomatie in Afghanistan, Libanon en de 
NAVO. 

 
- Ten slotte werden een groot aantal kwesties die verband houden met het milieubeleid in 

ons land aan de orde gesteld (Kyoto, CO2-uitstoot, hernieuwbare energie, duurzame 
ontwikkeling, ethisch consumeren). 
Tot slot dient erop gewezen te worden dat de PS-fractie ook intern in debat treedt: zo 
wordt er wekelijks vergaderd en worden er regelmatig debatten of conferenties 
georganiseerd in samenwerking met de ministeriële kabinetten en het Institut Emile 
Vandervelde, studiedagen gehouden omtrent specifieke thema's en parlementaire 
nieuwsberichten van de fractie gepubliceerd op het internet. 
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4.3. MOUVEMENT RÉFORMATEUR (MR) 
25 LEDEN 

 
 
 
Parti réformateur libéral - Front démocratique des francophones - Mouvement des Citoyens 
pour le changement 
 
 
SAMENSTELLING 
 
De MR-fractie telt 25 leden. De heer Daniel Bacquelaine, die tevens kamerlid en 
burgemeester van Chaudfontaine is, bekleedt de functie van fractievoorzitter sinds juli 1999. 
 
De MR-fractie beschikt over universitaire medewerkers die de werkzaamheden in de vaste 
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 die het beleid van de paarse regering met socialisten en 
liberalen steunt. 
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. 

 
 
WETGEVEND WERK  
 

Justitie 
 

- Wetsvoorstel nr. 2102 tot instelling van een algemene hervorming van de 
echtscheidingsprocedure: het wetsvoorstel strekt ertoe de echtscheidingsprocedure te 
vereenvoudigen en te versoepelen, met name door de invloed van een fout van één van 
beide echtgenoten te beperken en door maar één enkele echtscheidingsgrond te 
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behouden, namelijk de duurzame ontwrichting van het huwelijk – ingediend door 
mevrouw Marie-Christine Marghem en de heer Olivier Maingain. 

- Wetsvoorstel nr. 2399 tot invoeging van een artikel 53bis in de wet van 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde te voorzien in de vaststelling van de 
taalkaders voor het personeel van de griffiediensten van de Brusselse gerechten met 
inachtneming van de omvang van het aantal zaken dat in elk van beide talen wordt 
behandeld – ingediend door de heren Olivier Maingain, François-Xavier de Donnea en 
Eric Libert. 

- Wetsvoorstel nr. 2092 tot instelling van commissarissen-generaal voor de 
slachtofferrechten. De taakomschrijving van die commissarissen ziet er als volgt uit: 
zorgen voor de bevordering van de rechten en de belangen van de slachtoffers, 
inlichtingen verstrekken over de middelen waarover de slachtoffers beschikken, de 
klachten van de slachtoffers verwerken, de werking onderzoeken van de instanties die 
met de slachtoffers in contact komen,  aanbevelingen formuleren en een rapport 
opstellen – ingediend door de heren Jean-Pierre Malmendier en Daniel Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 2096 tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde een verzwarende 
omstandigheid in te stellen voor de daders van misdrijven, gepleegd tegen dragers van 
het openbaar gezag of van de openbare macht – ingediend door de heer François-
Xavier de Donnea. 

- Voorstel van resolutie nr. 2484 betreffende de begeleiding van minderjarige seksuele 
delinquenten – ingediend door de heer Philippe Monfils. 

 
 
Fiscale, financiële en economische aangelegenheden 
 

- Wetsvoorstel nr. 2216 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige 
rechten – ingediend door de heer Philippe Monfils. 

- Wetsvoorstel nr. 2244 tot wijziging van het WIB teneinde een specifieke fiscale regeling 
in te stellen voor de inkomsten van beroepssporters en beroepskunstenaars – ingediend 
door de heer Alain Courtois. 

- Wetsvoorstel nr. 2093 betreffende het recht op kopiëren voor eigen gebruik. Met dat 
voorstel van resolutie wordt de regering gevraagd ten spoedigste de koninklijke 
besluiten tot uitvoering van de wet van 2005 uit te vaardigen met het oog op de 
omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn teneinde het kopiëren voor eigen 
gebruik op te nemen in de uitzonderingscategorieën waarvoor de technische 
maatregelen kunnen worden opgeheven – ingediend door de heren Philippe Monfils en 
Daniel Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 2340 tot wijziging van de wet van 1991 op het consumentenkrediet, 
teneinde de reclame die het gemak of de snelheid aanprijst waarmee een krediet kan 
worden verkregen of die consumenten die al tot over de oren in de schulden zitten, er 
toch toe aanzet een krediet aan te gaan te bestraffen – ingediend door de heer 
François-Xavier de Donnea. 

- Wetsvoorstel nr. 2580 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1971 houdende 
instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele 
van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten – ingediend door de heer 
Philippe Monfils. 

 
 

Infrastructuur, telecommunicatie en communicatie 
 

- Voorstel van resolutie nr. 1947 teneinde de verkeersveiligheid te verhogen via de 
invoering van nieuwe technische normen voor bepaalde weginrichtingen 
(wegmarkeringen met antislipwerking, aangepaste vangrails, riooldeksels,…) – 
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ingediend door de heren Daniel Bacquelaine, François Bellot, Olivier Chastel, Charles 
Michel en de dames Valérie De Bue en Jacqueline Galant. 

- Wetsvoorstel nr. 1985 tot oprichting van een ombudsdienst voor de postdiensten – 
ingediend door de heren François Bellot, Olivier Chastel en mevrouw Valérie De Bue. 

- Wetsvoorstel nr. 2171 teneinde jongeren van 16 tot 25 jaar die een rijopleiding volgen 
maar slechts weinig inkomsten hebben, financieel te steunen door hun een renteloze 
lening aan te bieden – ingediend door de heer Philippe Monfils. 

- Voorstel van resolutie nr. 2268 betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet. 
Het voorstel beoogt de uitvoering van een studie teneinde te bepalen hoeveel personen 
geen toegang hebben tot breedbandinternet en op grond van de resultaten van die 
studie overleg te organiseren met de verschillende betrokken gezagsniveaus en de 
operatoren – ingediend door de heren François Bellot, Richard Fournaux, Philippe 
Collard en mevrouw Dominique Tilmans. 

- Voorstel van resolutie nr. 2318 teneinde het kader van de wet van 1991 betreffende de  
autonome overheidsbedrijven te doorbreken om de openbare dienstverlening veeleer 
dan de ondernemingen die die diensten aanbieden als uitgangspunt te nemen – 
ingediend door de heren Olivier Chastel, François Bellot en mevrouw Valérie De Bue. 

 
 
Volksgezondheid, Sociale zaken, Werk 

 
- Voorstel van resolutie nr. 2133 waarin een aantal maatregelen worden voorgesteld om 

hepatitis C te bestrijden – ingediend door mevrouw Dominique Tilmans. 
- Wetsvoorstel nr. 2146 tot vergoeding van patiënten die met hiv werden besmet als 

gevolg van een bloedtransfusie of van een toediening van bloedderivaten die vóór 1 
augustus 1985 in België werden uitgevoerd – ingediend door de dames Josée Lejeune 
en Dominique Tilmans. 

- Voorstel van resolutie nr. 2441 betreffende de permanente make-up waarvoor in geen 
wettelijke regeling is voorzien. Een dergelijke regeling kan bij de practici op heel wat 
bijval rekenen, omdat de techniek van de permanente make-up met nogal wat excessen 
gepaard kan gaan – ingediend door de dames Josée Lejeune en Dominique Tilmans en 
de heer Daniel Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- 
en overlevingspensioen voor werknemers, teneinde de werknemers in staat te stellen 
hun beroepsactiviteit na de gangbare pensioenleeftijd te blijven uitoefenen en aldus hun 
pensioenbedrag te verhogen – ingediend door de heren François-Xavier de Donnea en 
Daniel Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 2348 tot wijziging van een koninklijk besluit van 1967 houdende 
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. Het 
wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de zelfstandigen af te stemmen op die van de 
werknemers, wat de termijnvoorwaarden betreft om de periode van militaire dienst gelijk 
te stellen met een periode van beroepsactiviteit – ingediend door de heer Daniel 
Bacquelaine. 

- Wetsvoorstel nr. 2360 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen. Dit wetsvoorstel strekt ertoe de 
administratieve rompslomp voor de artsen te verlichten, wanneer zij geneesmiddelen 
voorschrijven. Daartoe wordt bij de commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen een 
ad-hoc comité opgericht, dat tot taak krijgt volgens eenvoudige, coherente en 
transparante criteria algemene aanbevelingen van goede praktijk bij het voorschrijven 
van farmaceutische specialiteiten te formuleren en te bepalen voor welke bijzonder dure 
specialiteiten eventueel eerst de toestemming van de adviserend arts vereist is – 
ingediend door de heer Daniel Bacquelaine en mevrouw Dominique Tilmans. 

- Wetsvoorstel nr. 2435 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1976 houdende regeling 
van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen. Dit wetsvoorstel strekt ertoe de 
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wetgeving inzake kinderbijslag te wijzigen, zodat het rechtgevende kind in alle 
omstandigheden zijn rang behoudt – ingediend door de heer Richard Fournaux. 

 
 
Landsverdediging en Buitenlandse betrekkingen 

 
- Wetsvoorstel nr. 2101 houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de 

oorlogsslachtoffers. Dit wetsvoorstel strekt ertoe een vergoeding in te stellen voor de 
wezen wier ouders het slachtoffer zijn geworden van Jodenvervolging, en voorts aan de 
wezen wier ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer zijn geworden van 
wreedheden, een financiële tegemoetkoming te verstrekken als erkenning voor het leed 
dat ze hebben doorstaan – ingediend door de heer François-Xavier de Donnea. 

- Voorstel van resolutie nr. 1889 betreffende de eerbiediging van de rechten van de mens 
in Iran – ingediend door mevrouw Josée Lejeune. 

 
 

Binnenlandse zaken en Institutionele aangelegenheden 
 

- Voorstel van resolutie nr. 2019 betreffende de inachtneming van de wettelijkheid bij de 
instelling van de avondklok door de gemeenten. In dit voorstel wordt de regering 
gevraagd de provinciegouverneurs een gedocumenteerde circulaire en een voorstel van 
modelreglement voor de gemeenten te bezorgen, teneinde de gemeenten te helpen die 
in voorkomend geval ervoor kiezen om op hun grondgebied een avondklokregeling uit te 
werken – ingediend door de heer Denis Ducarme. 

 
 

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 dier beslissingen. 
 
Tijdens de parlementaire zitting 2005/2006 heeft de MR-fractie in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers tal van mondelinge vragen in de commissies of tijdens de plenaire 
vergadering gesteld. In het voorliggend verslag vermelden we de meest markante vragen die 
in de commissievergaderingen werden gesteld. 
 
Zonder naar volledigheid te streven, vermelden wij, per beleidssector, de onderwerpen die 
door onze parlementsleden werden aangekaart: 
 
 
Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 
 
-  De erkenning van Cyprus door Turkije (Philippe Monfils) 
- De debatten in de Raad van Europa over de bekrachtiging van de kaderovereenkomst 

voor de bescherming van de nationale minderheden (Eric Libert) 
- De oprichting van een contactpunt bij Buitenlandse Zaken voor de slachtoffers van 

kinderontvoeringen (Josée Lejeune) 
- De uitlatingen van de Iraanse president over de staat Israël (Hervé Hasquin) 
- De evolutie van het Iraans nucleair dossier (Josée Lejeune) 
- De vogelgriep in Afrika (Daniel Ducarme) 
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Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 

-  De preventieve maatregelen tegen vogelgriep (Denis Ducarme) 
- De dierenmishandeling (Josée Lejeune) 
- De terugbetaling van geneesmiddelen ter bestrijding van borstkanker (Daniel 

Bacquelaine) 
- De buitensporige maatregelen inzake het toezicht op de artsen (Daniel Bacquelaine) 
-  Het statuut van de onthaalouders (Jacqueline Galant) 
- Het remgeld voor kinesitherapie (Charles Michel) 
 
 
Binnenlandse Zaken, Administratieve vereenvoudiging, Institutionele aangelegenheden 

 
-  De maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (François-Xavier de Donnea) 
- Het taalgebruik in de kiesbrieven in de gemeenten van de Brusselse rand (Eric Libert) 
- De overstromingen tijdens de zomer in het Brusselse en de vergoeding door het 

Rampenfonds (Olivier Maingain) 
- De verdeling van de subsidies 2005 inzake verkeersveiligheid – boetefonds (Richard 

Fournaux) 
-  De onrustwekkende toename van het aantal zelfmoorden bij de politieagenten 

(Jacqueline Galant) 
- De financiering van het telepolitiesysteem (Charles Michel) 
- De problematiek van de toepassing van de situatietests in uitvoering van de wetgeving 

ter bestrijding van de discriminatie bij de werving (Corinne De Permentier) 
- Het uniforme Europese rijbewijs (Jacqueline Galant) 
 
 
Justitie 
 
-  De regeling van de honoraria van de deskundigen in strafzaken (Anne Barzin) 
- Het verschijnsel van het moslimfundamentalisme in de gevangenissen (Corinne De 

Permentier) 
- De toestand van sommige imams die in België actief zijn (Denis Ducarme) 
- De situatie van de plaatsvervangende rechters (Olivier Maingain) 
- De reorganisatie van het Brusselse parket (Olivier Maingain) 
- Het optreden van Child Focus naar aanleiding van de zoekactie naar de twee 

verdwenen meisjes in Luik (Jean-Pierre Malmendier) 
- Seksuele misdrijven en de opvolging van de veroordeelden (Richard Fournaux) 
-  De financiering van het terrorisme door Belgische vzw's (François-Xavier de Donnea) 
- De ontsnapping van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde (Charles 

Michel) 
- De problemen die de toepassing van de nieuwe wapenwet doet rijzen (Philippe Monfils) 
 
 
Overheidsbedrijven en Infrastructuur 
 
-  De problematiek van de spreiding van de vluchten boven Brussel en de daaraan 

verbonden hinder (François-Xavier de Donnea) 
- De uitvoering van de zone 30-regeling (François Bellot) 
- De financiering van de opleiding voor het verlenen van eerste hulp (Dominique Tilmans) 
- De overname van ABX door een particuliere investeerder (Olivier Chastel) 
- De uitbreiding van de veiligheidsmaatregelen op de spoorlijn Charleroi-Brussel (Olivier 

Chastel) 
- De middelen die ingezet worden ter bestrijding van de spookrijders (Pierrette Cahay) 
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Bedrijfsleven en Consumentenzaken 
 
-  De vrijmaking van de energiemarkt (François-Xavier de Donnea) 
- De problematiek van de consumentenbescherming inzake burgerluchtvaart (Dominique 

Tilmans) 
- Bedrog met de kilometerstand bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen (Anne Barzin) 
- De handel in bont van katten en honden op de Belgische markt (Philippe Monfils) 
- De bescherming van minderjarigen tegen alcoholmisbruik (Dominique Tilmans) 
- De fusie tussen Suez en Gaz de France (Daniel Ducarme) 
 
 
Financiën 
 
-  De toepassing van de regeling inzake de verwarmingstoelage, meer bepaald voor de 

onderwijsinrichtingen en –structuren (Philippe Collard) 
- De beslissingen van de Europese Raad inzake de BTW-tarieven voor de horeca (Denis 

Ducarme) 
 
 
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 ook 
studiedagen en colloquia (jeugdcriminaliteit, seksuele delinquentie, orgaandonatie). 
 
Via haar driemaandelijkse krant “En direct de la Chambre” bericht de MR-fractie regelmatig 
over de activiteiten van haar parlementsleden. 
 
De fractie verspreidt eveneens een elektronische nieuwsbrief. 
 
Sinds kort beschikt onze fractie over een eigen website (www.mr-chambre.be) waarop ze al 
haar ingediende teksten, perscommuniqués en de mondelinge vragen van onze 
parlementsleden plaatst. 
 
 
 
 

4.4.  SOCIALISTISCHE PARTIJ.ANDERS-SPIRIT (SP.A-SPIRIT) 
23 LEDEN 

 
 
 
Voorzitter: Dirk Van der Maelen 
 
Het parlementaire jaar begon met de verkiezing van Johan Vande Lanotte tot partijvoorzitter 
van sp.a. Voor onze fractie had dit tot gevolg dat wij afscheid moesten nemen van Patrick 
Lansens, die de vervanger was van Johan Vande Lanotte zolang die in de regering zat. 
 
De politieke werking werd voorbereid op onze fractiedagen van 11 tot 13 september. Deze 
werden dit jaar aangevuld met een tweedaagse workshop voor onze fractieleden in de 
aangename omgeving van Kortrijk. Daarbij werden onder de leiding van professionele 
deskundigen een aantal vaardigheden getraind. 

http://www.mr-chambre.be/
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Voor een socialistisch partij kan het geen verrassing zijn dat de prioriteit ligt bij sociale 
problemen. De mobiliteit voor mensen met een handicap was een bijzonder aandachtspunt. 
In een studiedag met dit thema werden de ervaringen van de betrokken mensen in kaart 
gebracht en werd naar oplossingen gezocht, onder andere inzake de toegang van de 
stations voor mensen met een handicap. 
 
Sinds vele jaren hecht de sp.a-fractie veel belang aan het statuut voor de vrijwilliger. Vorig 
jaar werd uiteindelijk een wet gestemd die duidelijkheid moest geven aan de vrijwilliger op 
het vlak van sociale bescherming, fiscaliteit, burgerlijke aansprakelijkheid en 
ongevallenverzekering. Later bleek dat bij de concrete toepassing nog een aantal problemen 
moesten geregeld worden bij wet. Ook hieraan heeft de fractie alle nodige energie besteed 
zodat de wet zonder veel uitstel van kracht kon worden. 
 
Reeds jaren wordt er gesproken over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Cijfers tonen 
aan dat gelijk loon voor gelijk werk nog steeds niet bereikt is. De fractie heeft daarom een 
wetsvoorstel ingediend dat geïnspireerd is op de Zweedse wetgeving terzake. Het geeft 
werkneemsters de mogelijkheid om opheldering te krijgen bij vermoeden van ongelijke 
behandeling. De werkgevers zijn dan verplicht een motivatie te geven indien er inderdaad 
ongelijkheid wordt vastgesteld. 
 
Alle initiatieven op sociaal vlak opsommen zou te ver leiden, maar een speciale melding 
dient gemaakt voor de actie tegen het bedelen in vrieskou. Het probleem is dat erg jonge 
kinderen daarbij worden misbruikt om medelijden op te wekken. Deze kinderen moeten dan 
urenlang stilzitten in vaak barre omstandigheden. Het vermoeden bestaat dat de kinderen dit 
alleen kunnen uithouden omdat zij gedrogeerd worden. De fractie vindt dat hieraan een eind 
moet komen en heeft de bevoegde minister gevraagd om op te treden.   
 
Het standpunt van sp.a is dat energie duurzaam en voor iedereen betaalbaar moet zijn. Op 
beide vlakken heeft de fractie actie ondernomen. Zo wil de fractie het recht op energie in de 
Grondwet inschrijven. Ook wordt de minister regelmatig ondervraagd over de toepassing van 
de sociale tarieven. Anderzijds steunt de fractie de door de regering onderschreven 
kernuitstap. De bestaande nucleaire installaties moeten bovendien in de meest veilige 
omstandigheden werken. Over dat laatste heeft de fractie haar twijfels. Meer bepaald wil de 
fractie een onderzoek naar de werking van de instanties die moeten waken over de 
veiligheid van de nucleaire installaties in ons land. Zij heeft daarom de oprichting gevraagd 
en bekomen van een bijzondere werkgroep “nucleaire veiligheid”. 
 
Van bij het begin van de legislatuur onderneemt de fractie acties voor de betere bestrijding 
van de fiscale fraude. Dit werkingsjaar was dat niet anders. De fractie is bovendien redelijk 
tevreden dat de resultaten van deze strijd voelbaar worden. Dit maakt mogelijk dat voor 
mensen die wel correct zijn, de belastingen omlaag kunnen. Een van die belastingen is de 
heffing op de aanhangwagens. Een domme belasting, omdat de inning ervan meer kost aan 
de overheid dan ze opbrengt. Een reden temeer om ze gewoonweg af te schaffen, wat de 
fractie ook voorstelde. 
 
Dagelijkse problemen waar mensen mee geconfronteerd worden, dat zijn de 
inspiratiebronnen voor onze fractiewerking. Een van die problemen in de ongelijke toegang 
tot een betaalbare verzekering. Via een ronde tafelconferentie werden deskundigen en 
beleidsverantwoordelijken bijeen gebracht rond dit thema. Het standpunt van sp.a is dat de 
segmentering in de verzekeringssector niet de overhand mag nemen, omdat anders de 
mensen die het werkelijk nodig hebben, uit de boot vallen. 
 
Inzake buitenlandse politiek is sp.a er eerder al in geslaagd om baanbrekend wetgevend 
werk tot stand te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het “sociaal label” voor eerlijke 
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productie, aan de “Tobintaks” en aan het verbod op landmijnen. Het voorbije werkingsjaar 
werd daar het verbod op clusterbommen aan toegevoegd. Tegelijk werd een nieuw initiatief 
gelanceerd: het verbod op de productie van wapens die verarmd uranium bevatten. 
 
Door de film “The Constant Gardener” kwamen de praktijken van sommige malafide 
farmaceutische bedrijven in het centrum van de belangstelling. Onze fractie heeft dit moment 
aangegrepen om de export van niet goedgekeurde farmaceutische producten naar de Derde 
Wereld aan te klagen. Vermelden wij tenslotte de steun van de fractie voor de actie van de 
“Designers Against Aids” in het kader van de Wereld Aidsdag. 
 
 
 

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

21 LEDEN 
 
 
 
Voorzitter: Pieter De Crem 
 
 
DEBAT ALGEMENE BELEIDSVERKLARING 
 
In antwoord op de algemene beleidsverklaring van de eerste minister ging de aandacht van 
fractievoorzitter Pieter De Crem in de eerste plaats naar de sociaal-economische toestand 
van het land. Hij stelde vast dat ons land in verschillende rangschikkingen van internationale 
organisaties en economische denktanks terrein verliest: de achteruitgang van de 
competitiviteit van onze economie, de sterkere stijging van de loonkosten in vergelijking met 
onze buurlanden, de negatieve evolutie van de investeringen, de te geringe verhoging van 
de werkgelegenheidsgraad, de stijging van de werkloosheid, de lage activiteitsgraad onder 
de ouderen en de allochtonen, enz. Het regeringsbeleid is dus niet afdoende geweest om 
deze problemen op te lossen. Voorts stipte Pieter De Crem aan dat de begroting 2006 
andermaal een uitgebreide reeks eenmalige maatregelen bevat. Hij nam de aanvullende 
heffingen op financiële producten die minder gericht zijn op risicokapitaal van de regering op 
de korrel omdat deze maatregelen vooral de kleine spaarder treffen.    
 
 
GENERATIEPACT 
 
Dit pact had ervoor moeten zorgen dat op korte termijn een aantal pijnpunten van ons 
economisch draagvlak, onze arbeidsmarkt en de financiële toekomst van onze sociale 
zekerheid werden opgelost. Op langere termijn hadden deze eerste aanzetten moeten 
worden verder gezet, om onze arbeidsmarkt, onze economie en de budgettaire 
uitgangspositie van de Staat en van de sociale zekerheid voldoende te wapenen voor de 
economische en maatschappelijke gevolgen van de demografische uitdagingen die ons 
vanaf 2010 wachten. Om deze hervormingen een kans op slagen te geven en ze voldragen 
te laten zijn, moesten ze bovendien gedragen worden door een voldoende brede 
maatschappelijke basis, met andere woorden, door een volwassen sociaal overleg.  
 
Op ieder van deze drie vlakken – hervormingen op korte termijn, hervormingen op lange 
termijn en creatie van een maatschappelijk draagvlak – schiet het Generatiepact tekort. Er 
staan maatregelen in waar niemand tegen kan zijn, maar de coherentie laat te wensen over. 
Het Generatiepact zal niet doen waarvoor het ontworpen had moeten zijn: mensen 
vertrouwen geven in hun toekomst, ook in moeilijke economische en demografische tijden. 
Het voert niet de hervormingen door die onze economie en werkgelegenheid op termijn 
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versterken. Het focust overdreven sterk op brugpensioen en canada dry, maar te weinig op 
het in staat stellen van de mensen om langer aan het werk te blijven, te weinig op het 
versterken van ons economisch weefsel, te weinig op het verbeteren van de efficiëntie van 
de overheidsdiensten, te veel op het in stand houden van wat is, te weinig op het nastreven 
van wat zou kunnen zijn.  
Inmiddels toont ook het verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing aan dat het 
Generatiepact op korte termijn geld kost en op lange termijn de werkgelegenheidsgraad 
slechts in zeer beperkte mate verbetert en nauwelijks bijdraagt tot de betaling van de kost 
van de vergrijzing. 
 
 
HERVORMING VREEMDELINGENWET - GEZINSHERENIGING 
 
Het regeringsontwerp tot hervorming van de vreemdelingenwet is in hoofdzaak een 
omzetting van de Europese richtlijnen terzake, maar laat een aantal mogelijkheden die de 
richtlijnen bieden, onbenut. Het opleggen van bijkomende voorwaarden tot het bekomen van 
een verblijfsvergunning, bv. inzake regelmatige inkomsten, ziektekostenverzekering of een 
geschikte woonplaats, geldt enkel voor de gezinshereniging door niet-Belgen en niet EU-
onderdanen. Dit terwijl 80 procent van de gezinsherenigingdossiers die jaarlijks worden 
behandeld Belgen en EU-onderdanen betreft. Volgens CD&V moeten de nieuwkomers ook 
aan de integratievoorwaarden voldoen die door de deelstaten worden gesteld. Een wettelijke 
verankering van dit principe in de federale vreemdelingenwet ontbreekt nu nog steeds. De 
wijziging van de vreemdelingenwet is op dit vlak een gemiste kans. Ook betreffende de 
regularisatie van vreemdelingen wordt door het ontwerp niet meer rechtszekerheid geboden. 
De vrees voor willekeur en onduidelijkheid ten gevolge de discretionaire bevoegdheid van de 
minister blijft bestaan. CD&V had graag een minimale verankering van een aantal 
mogelijkheden tot regularisatie in de wet gezien.    
 
 
HERVORMING RAAD VAN STATE 
 
Sedert een tiental jaar heeft de achterstand bij de Raad van State onhoudbare proporties 
aangenomen. Voor kandidaat-asielzoekers is de Raad van State vaak de laatste toevlucht, 
evenwel met een zeer geringe kans op succes. Gewone burgers die geconfronteerd worden 
met een volgens hen onwettige overheidsbeslissing, zoals het al dan niet afleveren van een 
bouwvergunning, een benoeming in de administratie of een beslissing van de directie in het 
rijksonderwijs, blijven jaren in onzekerheid over hun rechtspositie. Vooraleer zij te weten 
komen of een beslissing al dan niet ongedaan wordt gemaakt wegens wetsoverschrijding, 
verlopen er gemiddeld vijf jaar.  
 
Na lang uitstel is de regering met een ontwerp tot hervorming van de Raad van State naar 
het parlement gekomen. Dat voldoet niet omdat het ontwerp de kleinste gemene deler is van 
twee politieke opvattingen over de aanpak van een belangrijk maatschappelijk probleem. Het 
regeringsontwerp wil een oplossing bieden voor de asieldossiers, maar die zijn goed voor 
slechts 20 procent van de werklast van de Raad van State. Bovendien is de in het ontwerp 
voorziene filter om asieldossiers weg te houden bij de Raad van State niet afdoende. Door 
de cassatieprocedure tegen de beslissingen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
zullen ongetwijfeld talrijke dossiers toch door de Raad van State moeten behandeld worden. 
 
Als alternatief voor het regeringsontwerp stelde CD&V de overheveling voor van de gedingen 
over individuele bestuursbeslissingen, zoals benoemingen en bouwzaken, naar de 
burgerlijke rechtbanken. Per provincie wordt één kamer bevoegd gemaakt voor zowel 
schorsing, vernietiging als het toekennen van een schadevergoeding. In het huidig systeem 
is het immers zo dat de burger, geconfronteerd met een overheidsbeslissing zoals een 
onrechtmatige benoeming, het weigeren van een vergunning of het oplopen van een 
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administratieve tuchtsanctie, naar de Raad van State moet voor vernietiging. Daarna moet hij 
voor een schadevergoeding naar de gewone rechter, omdat de Raad van State niet bevoegd 
is om schadevergoedingen uit te spreken, en het toekennen van dergelijke bevoegdheid stuit 
op grondwettelijke bezwaren. Wordt er voor de burgerlijke rechtbank in beroep gegaan, dan 
betekent dit opnieuw een procedure die gemiddeld vier jaar duurt. Door onmiddellijk naar de 
burgerlijke rechtbank te stappen zowel voor de vernietiging als de schadevergoeding spaart 
men dus de termijn die voor de enkele nietigverklaring nodig is, uit. 
 
 
HOLEBI-ADOPTIE 
 
Ons huidig familierecht gaat nog vaak uit van een samenleving met klassieke en stabiele 
gezinnen. In werkelijkheid hebben zich andere gezinsvormen ontwikkeld, onder meer 
gezinnen waarin beide ouders van hetzelfde geslacht zijn. Daardoor zijn er in onze 
samenleving uiteenlopende situaties waarbij mensen zorg dragen voor kinderen waarmee ze 
geen juridische band hebben. Zo is er bijvoorbeeld de partner van een ouder binnen een 
nieuw samengesteld gezin, de meeouders in een homoseksuele relatie, de grootouders of 
zelfs mensen van buiten de familie die, om wat voor reden ook, in de realiteit instaan voor de 
‘ouderlijke zorg’ van kinderen. CD&V wil voor al die situaties een vernieuwd juridisch kader 
creëren. 
 
Deze samenlevingsproblematiek is door de meerderheidspartijen slechts zijdelings en 
partieel aangepakt via een voorstel om de adoptie open te stellen voor homoseksuele 
koppels. 
 
CD&V verdedigde in het parlementaire debat van meet af een algemene regeling die voor 
alle situaties een soepel antwoord biedt. Daarbij hield CD&V zich aan drie uitgangspunten: 1) 
vooreerst kunnen mensen die voor een duurzame relatie kiezen, rekenen op de steun van de 
Vlaamse christendemocraten. Daarom heeft CD&V het homohuwelijk mee goedgekeurd; 2) 
daarnaast staat voor CD&V het belang van het kind centraal. Elk kind verdient de best 
mogelijke bescherming en rechtszekerheid, in welk type gezin het ook opgroeit; 3) elk kind 
heeft recht op ouders.  Hoe oprecht ook de kinderwens kan zijn, toch zijn we van oordeel dat 
een absoluut recht op een kind niet bestaat. 
 
Deze uitgangspunten werden geconcretiseerd in onze voorstellen tot het invoeren van het 
zorg- en meeouderschap. Het zorgouderschap voorziet in een wettelijke regeling voor die 
gevallen waarin kinderen worden opgevoed door hun biologische ouder en diens nieuwe 
levensgezel. Het meeouderschap, met volwaardig ouderlijk gezag en erfrecht, is bedoeld 
voor kinderen geboren binnen lesbische relaties, voor kinderen geboren in een heterorelatie 
tussen samenwonenden, en voor kinderen uit een vroegere heteroseksuele relatie waar één 
van de ouders overleden is. 
 
 
HERSTELGERICHTE AANPAK VAN JEUGDCRIMINALITEIT 
 
Na jarenlang gepleit te hebben voor een grondige bijsturing van de wet en het installeren van 
een volwaardig jeugdsanctierecht, is de federale regering grotendeels akkoord gegaan met 
de CD&V-voorstellen ter zake . 
CD&V heeft steeds gepleit voor een herstelgerichte aanpak van de jeugdcriminaliteit. Het 
jeugdsanctierecht is op die manier de beste garantie voor het bekomen van een 
genoegdoening bij het slachtoffer en de herintegratie van de minderjarige in de samenleving.  
Met de wijziging van het jeugdsanctierecht krijgen de jeugdrechters het arsenaal 
maatregelen dat ook geldt voor meerderjarigen. Ten aanzien van jongeren ouder dan 16 jaar 
kan het gewoon strafrecht worden toegepast voor de minder ernstige of 
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“correctionaliseerbare” misdrijven. De zgn. uithandengeving aan de gewone strafrechtbank 
kan alleen bij zeer ernstige misdrijven die gericht zijn tegen personen of ingeval van recidive. 
 
 
NIEUWE WAPENWET  
 
Heel wat aandacht ging er naar de nieuwe wapenwet. CD&V keurde het regeringsontwerp 
mee goed, omdat het transparantie van de wapenmarkt steunt, onder andere door een 
centralisatie van de vergunningen. Ingevolge de nieuwe wapenwet gelden er strengere 
erkenningen voor wapenhandelaars. Tenslotte wil de wet uniformiteit creëren bij het verlenen 
van de vergunningen en het privé-wapenbezit beperken door quasi alle wapens 
vergunningsplichtig te maken. 
In afwachting van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten heeft CD&V ervoor gepleit om ook 
kandidaat-kopers van een jacht- of sportwapen aan een moraliteitsonderzoek te 
onderwerpen waarbij het gerechtelijk verleden van de betrokkene wordt onderzocht en wordt 
nagegaan in welke milieus de gegadigde vertoeft, wat zijn sympathieën zijn,  enz. 
CD&V heeft voorbehoud gemaakt bij de retroactieve inwerkingtreding, waarbij personen die 
reeds een niet-vergunningplichtig wapen hebben gekocht, na de inwerkingtreding van de 
wet spontaan aangifte moeten doen bij de gouverneur: malafide personen zullen zich niet 
spontaan melden of een vergunning aanvragen.   Daarom pleit CD&V voor een 
optimalisering van het wapenregister. 
 
 
HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING 
 
De hervorming van de rijopleiding die de regering voorstelde, kreeg niet de instemming van 
CD&V omdat ze te weinig rekening houdt met de veiligheid van de jonge bestuurders. CD&V 
wil een hervorming waardoor de rijopleiding een grotere veiligheid teweegbrengt en tegelijk 
betaalbaar blijft. De volgende principes staan voor CD&V centraal: eerst moeten 
doelstellingen inzake rijopleiding vooropgesteld worden, en daarna pas kan de praktische 
uitwerking volgen; in plaats van de opbouw van rijervaring onder begeleiding te verminderen, 
moet ze vermeerderd worden; alle niet-professionele begeleiders moeten de kans krijgen 
vrijwillig een vormingsmoment mee te maken om de kwaliteit van deze begeleiding op te 
voeren; de rijopleiding moet betaalbaar blijven. Daarom moeten kandidaat-bestuurders een 
beroep kunnen doen op opleidingscheques voor de lessen in de rijschool. 
 
 

 
 

4.6. VLAAMS BELANG 
18 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Voorzitter: Gerolf Annemans 
Ondervoorzitter: Francis Van den Eynde 
 
 
ALGEMENE POLITIEK 
 
Op 28, 29 en 30 september 2005 hield de Vlaams Belang-fractie haar fractiedagen in de 
Priorij Corsendonck te Oud-Turnhout. Bovenaan de agenda van deze dagen stond de te 
volgen politieke strategie t.a.v. belangrijke politieke feiten en parlementaire initiatieven : het 
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vreemdelingen- en asielbeleid, de evaluatie van de werking van de Kamerleden en de 
fractie, de politieke strategie van de fractie en de partij, verdere uitdieping van de Vlaamse 
autonomie, … Naast voorgaande besprekingen werden eveneens reeds de nodige 
voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 8 oktober 2006 
zouden plaatsvinden.  
 
Een aantal bijzondere momenten voor de Vlaams Belang-Kamerfractie in het gewone 
zittingsjaar 2005-2006 waren: 
-  Tijdens de bespreking van de beleidsverklaring van de regering in oktober 2005 stond 

het eindeloopbaandebat centraal. Het Vlaams Belang merkte op dat “het probleem van 
de oudere werknemer” typisch een door de regering gecreëerd probleem is. Door zich 
erop te focussen en een oplossing aan te brengen wil de regering verdoezelen dat haar 
beloften inzake de opleving van de economie en het terugdringen van het aantal 
werklozen ijdele woorden zijn gebleken. De Vlaams Belang-fractieleider stelde dat er 
Vlaamse autonomie nodig is op de arbeidsmarkt om de economie op gang te trekken, er 
fiscale autonomie nodig is, alsook autonomie inzake investeringen en ondernemingen. 
Verder kaartte Gerolf Annemans ook de laksheid aan van de geruisloze uitverkoop van 
Electrabel aan Frankrijk en van het vreemdelingenbeleid dat onder het bewind van 
Verhofstadt zorgde voor 207.721 asielaanvragen en 175.000 naturalisaties.  

-  Eind 2005 protesteerde het Vlaams Belang tegen de verdeling van de bedragen die de 
lokale politiezones krijgen in het kader van het verkeersveiligheidsfonds. Dit fonds is het 
resultaat van een wetsontwerp dat in de Kamer op 10 november en in de Senaat op 17 
november 2005 werd gestemd. 
Met dit verkeersveiligheidsfonds wordt een nieuwe transfer gecreëerd van Vlaanderen 
naar Wallonië. Vlaanderen int 83% van de boetes en krijgt amper 56,5% van de 
opbrengst. In Vlaanderen staan er 1.200 flitspalen, in Wallonië enkele tientallen. In 2003 
betaalde de Vlaming 24,7 € aan verkeersboetes, een Waal nauwelijks 16 €. Dat is niet 
meteen omdat die Vlaming zich veel roekelozer in het verkeer zou gedragen, maar wél 
omdat de pakkans onder de taalgrens beduidend lager ligt. Omdat Vlaanderen meer flitst 
dan Wallonië, krijgt Wallonië meer geld uit Vlaanderen.  
Als gevolg van het wetsontwerp krijgt Vlaanderen voortaan 56,5% uit het fonds, 38% 
gaat naar Wallonië en 5,5% naar Brussel. Het Vlaams Belang diende dan ook een 
amendement in om deze transfers, om deze wanverhouding ongedaan te maken.  

- Begin 2006 besprak de Kamer het wetsvoorstel om militairen toe te laten zich 
verkiesbaar te stellen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Onder leiding van 
VLD-ster Vautmans diende de meerderheid een amendement in dat stelde dat militairen 
geen kandidaat kunnen zijn voor een partij wiens partijdotaties werd ontnomen voor een 
andere reden dan het verlies van zetels. M.a.w. militairen mogen geen kandidaat zijn 
voor het Vlaams Belang waartegen door 2 partijen op hetzelfde moment een vraag tot 
ontneming van de partijfinanciering werd ingediend.  
De raad van State bestempelde echter het amendement als niet behorend tot de 
bevoegdheid van de federale overheid : het zijn de gemeenschappen die de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden bepalen en niet de federale overheid. Op basis van dit 
advies trok de meerderheid haar amendement in en dwong het Vlaams Belang af dat 
kandidaten van om het even welke partij kunnen. 

- Op 1 juni 2006 moest de Kamer stemmen over de inoverwegingneming van het Vlaams 
Belang-voorstel van resolutie, waarin de regering wordt gevraagd voorbereidingen te 
treffen om de Belgische staat te ontbinden. De stemming verliep niet rimpelloos. De MR 
bond de kat de bel aan door te stellen dat het onaanvaardbaar is om in het federale 
parlement te pleiten voor de ontbinding van België, de vernietiging van het land en de 
afschaffing van de instellingen. PS en cdH volgden vervolgens hun Waalse broeders in 
deze zienswijze. Fractievoorzitter Gerolf Annemans verwees in zijn repliek naar de 
“fluwelen scheiding” van Tsjecho-Slowakije in 1992 die volledig vreedzaam verliep en 
stelde dat iemand tenslotte het ultieme doel moet kunnen stellen in een democratie en 
daarover een bespreking moet kunnen vragen. Het moet immers in een normale 
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democratie toch mogelijk zijn om op een vreedzame manier ook dat alternatief te kunnen 
bespreken. Uiteindelijk stemden alle Nederlandstalige Kamerleden voor. Alleen Herman 
De Croo onthield zich (zogenaamd omdat hij als Kamervoorzitter onafhankelijk moet 
zijn). De Franstaligen haalden het niet. Er waren uiteindelijk 77 stemmen voor en 51 
tegen. 77 Vlamingen tegen 55 Walen. Ons voorstel haalde de inoverwegingneming.  

- Bij de stemming over de nieuwe vreemdelingenwet spaarde het Vlaams Belang zijn 
gefundeerde kritiek niet. De nieuwe wet is immers te vaag en laat nog te veel ruimte voor 
misbruiken en willekeur. Willekeur, vooral bij regularisaties, maar ook de regels voor 
gezinshereniging blijven veel te soepel. Zo verweet Filip De Man dat de regering het 
fameuze artikel 9,3 van de vreemdelingenwet – dat inhoudt dat schrijnende, humanitaire 
individuele gevallen toch van een regularisatie kunnen genieten – als ultiem middel 
gebruikt om de tienduizenden illegalen een verblijfsvergunning te verlenen en hen op 
lange termijn ook nog de nationaliteit cadeau te doen. Bovendien klaagde hij aan dat de 
regering geen actief opsporingsbeleid naar illegalen voert. Het Vlaams Belang kwam tot 
volgend besluit : “Wij zijn tegen de open-grenzen-politiek die de regering nu de facto 
voert. Wij pleiten voor gesloten opvangcentra voor asielzoekers en voor een lijst van 
veilige landen van waaruit asielaanvragen niet worden aanvaard. Dat geldt zeker als het 
nota bene gaat om landen die lid of kandidaat-lid zijn van de Europese Unie. Wij pleiten 
ook voor een striktere beperking van de gezinshereniging en zeker van de 
gezinsvorming. Als men per se aan gezinshereniging wil doen, moet men dat doen in het 
land van herkomst. Wij pleiten voor opvangcentra aan de buitengrenzen van de 
Europese Unie. Wij pleiten voor de terugkeer naar het oorspronkelijk opzet van de 
Conventie van Genève waardoor politieke vluchtelingen in hun eigen werelddeel worden 
opgevangen”. 

- Toen gangster Murat Kaplan begin juli 2006 niet uit penitentiair verlof terugkeerde en het 
hazenpad koos, legden Gerolf Annemans en Bart Laeremans zwaar het vuur aan de 
schenen van de minister van Justitie. Afgezien nog van de erge feiten waren zij van 
oordeel dat dit soort justitiebeleid de beeldvorming over het lakse beleid alleen maar 
versterkt en dat de Vlamingen dit PS-beleid absoluut niet meer willen. Het absoluut 
gemis aan schaamtegevoel bij en de hautaine houding van Onkelinx konden de 
Kamerleden evenmin begrijpen. Toen later op de dag bleek dat Onkelinx in de commissie 
gezwegen had over mogelijke onderhandelingen tussen haar kabinet en Kaplan over 
diens overgave-eisen en de commissie opnieuw werd samengeroepen, spraken 
Annemans en Laeremans over een grof schandaal.  
Annemans : “Een kabinetschef en een vertegenwoordiger van een voortvluchtige 
gangster vergaderen. Daar zijn geen woorden voor. Alleen een rechter kan dergelijke 
gesprekken voeren. Dit is een schending van de regels van de rechtsstaat.” Voor het 
Vlaams Belang is het echter duidelijk : een dergelijke falende minister van Justitie kan 
niet op die post blijven.  

 
 
WETGEVEND WERK 
 
Niet enkel deze maar ondermeer volgende wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: 
- 2024/001 en 1382/001: Voorstel van resolutie betreffende het fiscaal stimuleren van 

roetfilters in dieselwagens; 
- 2063/001: Wetsvoorstel tot rehabilitatie van de strafrechter en tot afschaffing van de 

voorwaardelijke invrijheidsstelling; 
- 2068/001: Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij 

bepaalde groepen van veroordeelden teneinde bij te dragen aan de voorkoming, 
opsporing, vervolging en berechtiging van strafbare feiten; 

- 2091/001: Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende wettelijke bepalingen tot 
bestraffing, met daadwerkelijke levenslange opsluiting, 1° de daders van 
weerzinwekkende misdaden die zelfs maar voor de eerste keer gepleegd worden, 2° van 
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recidive moordenaars en 3° van degenen die zich bij herhaling aan extreme 
gewelddaden schuldig maken; 

- 2135/001: Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 417 van het Strafwetboek betreffende 
het gebruik van vuurwapens door politiebeambten die de met een vuurwapen 
gewapende dader van een misdrijf op heterdaad betrappen; 

- 2147/001: Wetsvoorstel tot verzwaring van de straffen wegens het plegen van 
levensdelicten ten aanzien van dragers van de openbare macht; 

- 2151/001: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 januari 1975 houdende het 
tuchtreglement van de krijgsmacht met het oog op de toelating van militairen tot de 
uitoefening van politieke mandaten; 

- 2281/001: Voorstel van resolutie om een globale aanpak van winkelcriminaliteit op het 
getouw te zetten; 

- 2339/001: Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast 
met het onderzoek naar het optreden van de Staatsveiligheid en andere politionele 
diensten in de zogenaamde zaak “Erdal” in het bijzonder en naar het functioneren van, 
eventuele disfuncties bij en de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de 
werking van de Staatsveiligheid in het algemeen; 

- 2352/001: Wetsvoorstel tot terugbetaling van de BTW bij aankoop van een wagen door 
grote gezinnen; 

- 2395/001: Voorstel van resolutie over het nakende bezoek van Z.H. de Dalai Lama;  
- 2390/001: Voorstel van resolutie betreffende de voorafgaande inburgering in het land van 

herkomst; 
- 2423/001 : Voorstel van resolutie strekkende tot het vergemakkelijken van het ongedaan 

maken van onrechtmatig verkregen naturalisaties;  
- 2500/001 : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de 

uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer 
zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein; 

- 2537/001 : Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering teneinde 
aangiften en klachten langs elektronische weg mogelijk te maken; 

- 2541/001: Voorstel van resolutie tot instelling van een internationaal onderzoek naar 
vermeende uitroeiingskampen en illegale handel in menselijke organen in de 
Volksrepubliek China; 

- 2592/001: Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast 
met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de 
wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd. 

 
Niet enkel met deze maar ondermeer met volgende interpellaties legde het Vlaams Belang 
de regering het vuur aan de schenen: 
- diverse interpellaties van Gerolf Annemans over de fusie van Suez met Gaz de France 

en de gevolgen voor de Belgische consument; 
- Interpellatie van Gerolf Annemans over de brief in verband met federale Francorchamps-

steun en de federale betrokkenheid bij Francorchamps; 
- interpellatie van Gerolf Annemans over de zogenaamde werven; 
- interpellatie van Koen Bultinck over mogelijke experimenten met gratis 

heroïneverstrekking; 
- Interpellatie van Hagen Goyvaerts over het standpunt van Eurostat aangaande de 

NMBS-schuldovername van 7,4 miljard euro; 
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de aanhoudende onduidelijkheden over de 

prefinancieringsovereenkomst met de petroleumsector;  
- interpellatie van Hagen Goyvaerts over de economische toestand van de nucleaire 

sector; 
- diverse interpellaties van Bart Laeremans over Zaventem en de nachtvluchten; 
- interpellatie van Bart Laeremans over het akkoord binnen de regering over een nieuwe 

hervorming van de wet-Lejeune – de uitspraken van de eerste minister in verband met de 
wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling; 
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- interpellatie van Bart Laeremans over de tweetaligheidsvereiste voor de Brusselse politie; 
- interpellatie van Bart Laeremans over de verdwijning van Fehriye Erdal; 
- interpellatie van Bert Schoofs over de nieuwe cannabisrichtlijn; 
- diverse interpellaties van Luc Sevenhans over het militair hospitaal van Neder-over-

Heembeek; 
- interpellatie van Luc Sevenhans over de visie van de minister over de toekomst van de 

NAVO; 
- diverse interpellaties van Luc Sevenhans over het militair hospitaal; 
- interpellatie van Francis Van den Eynde over de merkwaardige visapolitiek van de Dienst 

Vreemdelingenzaken.  
 
 
HET VLAAMS BELANG IN CIJFERS 
 
Wetsvoorstellen, resoluties, moties, amendementen : 108 
Interpellaties       : 69 
Tussenkomsten, stemverklaringen    : 224 
Mondelinge vragen      : 461 
Schriftelijke vragen      : 922 
 
 

 
 

4.7.  CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (CDH) 
7 LEDEN 

 
 
 
SAMENSTELLING 
 
Sedert de recentste regionale en Europese verkiezingen van 13 juni 2004 oefent het cdH in 
het Waalse en het Brusselse Gewest evenals in de Franstalige Gemeenschap 
regeringsverantwoordelijkheid uit. In de cdH-Kamerfractie werden mevrouw Catherine Fonck 
(in 2003 tot kamerlid verkozen), die  tot minister van Kinderwelzijn, Jeugdzorg en 
Gezondheid van de Franstalige Gemeenschap werd aangesteld,  en de heer Raymond 
Langendries (Kamervoorzitter van juni 1995 tot juni 1999, fractieleider van de cdH in de 
Kamer van 2001 tot 2004), die tot Europees parlementslid werd verkozen, vervangen door 
twee nieuwkomers: mevrouw Brigitte Wiaux (Waals-Brabant) en de heer David Lavaux 
(Henegouwen). Ons jongste kamerlid, de heer Melchior Wathelet, werd in september 2004 
tot fractieleider verkozen. Onze andere fractieleden, mevrouw Joëlle Milquet, voorzitter van 
de cdH en kamerlid voor Brussel, en de heren Josy Arens (Luxemburg), Benoît Drèze (Luik) 
en Jean-Jacques Viseur (Henegouwen), oefenen hun parlementair mandaat sinds het begin 
van de zittingsperiode in juni 2003 uit.  
 
Omdat we een actief en samenhangend beleid willen voeren, hebben we onze krachten in 
een enkel team “Kamer en Senaat” gebundeld. De volksvertegenwoordigers, senatoren en 
medewerkers van de twee fracties werken, ieder naar zijn eigen krachten en interesses, 
nauw met elkaar samen. De coördinatie van die werkzaamheden gebeurt tijdens een 
gemeenschappelijke vergadering die elke donderdag om 11 uur,  vóór de plenaire 
vergaderingen van de Kamer en van de Senaat, plaatsvindt.  
 
De heer Christian Rademecker die, eveneens sinds september 2004, de functie van politiek 
secretaris van onze fracties in de Kamer en de Senaat uitoefent, is belast met de coördinatie 
van het werk van de medewerkers die instaan voor de voorbereiding en de follow-up van het 
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parlementaire werk (opstellen van nota’s, voorstellen, amendementen, vragen,…) en staat 
de fractieleider bij in het dagelijks beheer. 
 
DE WERKZAAMHEDEN VAN DE FRACTIE 
 
Van bij het begin van de zittingsperiode in juni 2003 zijn de parlementsleden van het cdH niet 
alleen bijzonder actief geweest op wetgevend vlak, maar hebben ze tevens het 
regeringsbeleid op de voet gevolgd. De cdH-fractie heeft de ambitie voorstellen aan te 
reiken, het regeringsbeleid nauwlettend te controleren en op te treden als spreekbuis  voor 
de verzuchtingen van de bevolking.  Bovendien wil ze zich opwerpen als een 
ontmoetingsforum waar over de federale beleidsdomeinen wordt nagedacht. 
 

1. Voorstellen 
 
Door de herschikking van onze fractie kon het cdH de koploper blijven op het vlak van de 
parlementaire initiatieven en zich meer bepaald door zijn wetgevend werk onderscheiden. 
We hebben immers sinds de start van deze zittingsperiode meer dan 200 wetsvoorstellen bij 
de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend. De wetsvoorstellen die gedurende de 
zitting 2005-2006 werden ingediend, zijn in hoofdstuk 2 van dit verslag opgenomen. Ter 
illustratie worden hieronder enkele thema’s opgesomd die in de wetsvoorstellen die de 
parlementsleden van het cdH tijdens de zitting hebben opgesteld, aan bod kwamen: 
 
- betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het 

aangaan van een persoonsverzekering (J. Milquet, M. Wathelet, J. Arens); 
- aanmoediging van het gebruik van de elektronische factuur en inkorting van de 

termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten (M. Wathelet 
en J.J. Viseur); 

- bescherming van de journalistieke bronnen (M. Wathelet); 
- afschaffing van het mechanisme van de opdeciemen voor de verkeersboetes (M. 

Wathelet en D. Lavaux); 
- verbetering van de bepalingen ter bescherming van de jonge consument (J. Milquet en 

M. Wathelet); 
- invoeging van het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek (M. Wathelet); 
- hervorming van het echtscheidingsrecht en instelling van de echtscheiding op grond van 

duurzame ontwrichting (M. Wathelet); 
- erkenning van de organisaties voor eerlijke handel (J.J. Viseur, B. Wiaux, J. Milquet en 

M. Wathelet); 
- inzet van korte bedrijfsstages als middel om vooroordelen weg te werken en 

discriminatie bij indienstnemingen te bestrijden (B. Drèze); 
- verbod op het opsluiten van minderjarige vreemdelingen in gesloten centra (B. Drèze en 

J. Milquet);  
- hogere belastingaftrek van de aankoopprijs van een zuinig voertuig dat per kilometer 

tussen 105 en 115 gram CO2 uitstoot (B. Drèze);  
- instelling van een foutloze aansprakelijkheidsregeling voor medische ongevallen en 

oprichting van een Fonds voor medische ongevallen (B. Drèze);  
- veralgemening van de regeling van de dienstencheques (B. Drèze).  

 
Uit deze opsomming blijkt overduidelijk dat de verkozenen van het cdH  over een creatieve 
ingesteldheid beschikken en erin slagen ons politiek programma en de verzuchtingen van de 
burgers vorm te geven en in concrete voorstellen te gieten. We nemen tevens deel aan alle 
federale debatten en voeren er voluntaristisch en constructief oppositie.  
 
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  steunde kamerlid Benoît Drèze in het 
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kader van de hervorming van de gezondheidswet de minister in zijn inspanningen om de 
stijgende uitgaven in de zorgsector onder controle te houden en diende hij ter zake tal van 
amendementen in om onder meer het instrumentarium dat wordt ingezet om de diverse 
actoren te responsabiliseren, te verbeteren. 
 
Hoewel we tot de oppositie behoren, werden sommige voorstellen van onze fractie eenparig 
door de Kamer aangenomen en in wetten omgezet. Dit was onder meer het geval met het 
wetsvoorstel dat we hebben ingediend om de fiscale invordering ten aanzien van de 
echtgenoten humaner te maken. 
 

2. Controletaak 
 
Het toezicht op het regeringswerk is voor de cdH-fractie een topprioriteit.  We oefenen die 
controle onder andere uit door de ministers over het gevoerde beleid en over het beheer van 
hun departement aan de tand te voelen. Tijdens de zitting 2005-2006 hebben onze 
fractieleden de regeringsleden met maar liefst 458 vragen en interpellaties bestookt. 
 
Vooral sinds de vorming van de nieuwe gemeenschaps- en gewestregeringen zien de cdH-
parlementsleden tevens nauwlettend toe op de naleving van de federale loyauteit tussen de 
verschillende regeringen die ons land rijk is.  
 
Wat betreft het nakomen door de regering van haar beloftes, heeft de cdH-fractie niet 
nagelaten haar regelmatig te bevragen over haar belangrijkste doelstelling, het scheppen 
van 200 000 nieuwe banen. Men moet evenwel vaststellen dat er sinds het aantreden van de 
eerste regering Verhofstadt geen 200 000 nieuwe banen maar 86 000 nieuwe werklozen zijn 
bijgekomen.  
 
We kunnen niet anders dan vaststellen dat er een diepe kloof gaapt tussen de beloftes die 
de regering of haar ministers de wereld insturen, en de realisatie ervan. Doordat de regering 
sommige maatregelen op de lange baan schuift of de ogen sluit voor sommige knelpunten, is 
het maar de vraag of die kloof ooit gedicht kan worden. Zo staat het ons nog fris voor de 
geest hoe de eerste minister op 9 januari 2006 vanaf het spreekgestoelte van de Kamer de 
tien punten van zijn regeringsprogramma afdreunde die hij nog voor de federale verkiezingen 
in 2007 wilde realiseren. Dat programma bevatte met name ambitieuze doelstellingen op het 
vlak van het concurrentievermogen van onze economieën en de koopkracht. Hoever staan 
we acht maanden later? De ministers van de meerderheid hebben samen een vijftiental 
beloftes gedaan die in de meeste gevallen dode letter zijn gebleven. Met uitzondering van de 
stookoliecheque en de schoolpremie heeft de regering geen enkele belangrijke belofte 
waargemaakt. Met haar grootse voorstellen om de competitiviteit aan te zwengelen, de 
koopkracht te versterken en de werkgelegenheid en vorming te bevorderen, heeft de 
regering tot heden enkel de publieke opinie kunnen paaien en bovendien verstaat ze als 
geen ander de kunst om de uitvoering ervan telkens weer te verschuiven. De ministerraad 
die naar een snelle oplossing voor de Belgische sociaal-economische problemen zou 
zoeken, zou oorspronkelijk op 26 april plaatsvinden, maar werd tot tweemaal toe uitgesteld 
en de meerderheid moet haar huiswerk tegen september overdoen.  
 
De controleopdracht van de democratische oppositie in het parlement is van fundamenteel 
belang omdat zij de goede werking van onze overheid waarborgt. Alleen al bij de bespreking 
van de laatste programmawet en van de wet houdende diverse bepalingen, de zogenaamde 
mozaïekwet, wezen onze fractieleden meermaals op het gebrek aan samenhang en overleg 
bij het opstellen van de wetteksten. In dat opzicht baseerde de cdH-fractie zich regelmatig op 
de adviezen die de Raad van State over de voorgestelde wetteksten uitbracht. Jammer 
genoeg worden die adviezen echter al te vaak door de regering genegeerd of met de voeten 
getreden. 
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Tijdens deze zittingsperiode hebben wij uiteraard het falende regeringsbeleid aan de kaak 
gesteld. De maatregelen die wel vruchten afwerpen, hebben wij echter ook onderstreept. Zo 
steunde kamerlid Benoît Drèze de minister van Werk bij zijn voornemen om het gebruik van 
de dienstencheques uit te breiden. Dit systeem biedt immers de mogelijkheid om gepast in te 
spelen op de vraag naar werk die niet door de klassieke arbeidsmarkt kan worden ingevuld. 
Het feit dat wij niet aan het regeerakkoord gebonden zijn, betekent daarom niet dat wij 
sommige doelstellingen die erin worden vooropgesteld, niet ondersteunen. Wij hebben er 
eenvoudigweg op toegezien dat de regering haar verbintenissen nakomt en er met eerbied 
voor het algemeen belang uitvoering aan geeft. Het cdH wil immers een regering die in haar 
opzet slaagt en haar doelstellingen haalt. Ten aanzien van de belangrijkste uitdagingen van 
vandaag en morgen – onder andere de debatten rond de veiligheid, de werkgelegenheid, de 
loopbanen, de financiering van de sociale zekerheid en het begrotingsevenwicht – hebben 
wij steeds een constructieve houding aangenomen. Zo heeft het cdH in juni 2005 zijn 
voorstellen inzake de eindeloopbaanproblematiek aan de eerste minister overgezonden. In 
januari 2006 hebben we onze steun uitgesproken voor de tien werven van de eerste minister 
die hij tegen het einde van de zittingsperiode wilde voltooien. Acht maanden later moeten we 
echter spijtig genoeg vaststellen dat daarvan weinig in huis is gekomen. Onze fractie maakte 
tevens kenbaar dat zij wilde deelnemen aan om het even welk initiatief van de meerderheid 
om “een dynamisch pact voor de tewerkstelling, de opleiding en de vernieuwing” af te sluiten. 
Ook op dat vlak hebben wij prioriteiten vastgelegd die wij op het niveau van de 
Gemeenschappen en de Gewesten concreet vorm geven.  
 

3. Spreekbuis van de burgers 
 
Het Parlement is het forum bij uitstek waar de democratie tot expressie komt. Die expressie 
heeft echter enkel maar zin als de dagelijkse bekommernissen van de bevolking er centraal 
staan. 
 
Er gaat geen dag voorbij zonder dat onze fractieleden de ministers ondervragen of 
interpellaties indienen. Op die wijze verwoorden ze wat er onder de burgers leeft. Hun 
vragen handelen over de werkgelegenheid, de pensioenen, over de oprichting van de dienst 
voor alimentatievorderingen, over de organisatie van onze veiligheidsdiensten die ons land 
voor rampen of bedreigingen moeten behoeden. En daarnaast stellen ze ook vragen over de 
moeilijkheden die de burger ondervindt als gevolg van de complexiteit van de federale 
wetgeving of bij de concrete toepassing ervan door hemzelf of door de administraties. Via die 
interpellaties sporen we de ministers tot meer waakzaamheid aan en vormen we een 
onmisbare schakel om de bekommernissen van de burgers aan te kaarten. 
 
Het dossier van het luchtverkeer 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 
in het dossier “Brussel-Halle-Vilvoorde” op verantwoorde wijze de kaart van de eenheid, 
solidariteit en standvastigheid tussen de vier Franstalige partijen uit te spelen en ons niet tot 
onze rol van oppositiepartij te beperken.  
 
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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4. Ontmoetings- en reflectieforum 

 
De cdH-fractie nam twee belangrijke initiatieven, waaruit blijkt dat ze haar voorstellen door 
het nodige overleg vooraf wil laten gaan, enerzijds, en dat ze aan de noden van de bevolking 
tegemoet wil komen, anderzijds. 
 
In september 2005 startten we het politiek jaar met het thema van de toekomst van de 
overheidsbedrijven. Op grond van de getuigenissen van tal van gezaghebbende beheerders 
van die bedrijven (Infrabel, De Post), vertegenwoordigers van de werknemers en gebruikers 
van die diensten, konden we de belangrijkste uitdagingen vastleggen die deze bedrijven in 
de loop van de volgende jaren zullen moeten aangaan, zowel wat hun taakomschrijvingen 
(meer bepaald in het kader van de universele openbare dienstverlening) als wat de 
financiering van die laatste in het kader van de nieuwe vormen van publiekprivate 
samenwerking (PPS) betreft. Die vaststellingen leidden in de loop van de zitting tot de 
indiening van een aantal voorstellen (onder andere ons voorstel van resolutie om De Post 
ertoe aan te zetten haar universele dienstverlening verder uit te bouwen) en scherpten onze 
aandacht voor de manier waarop de regering die dossiers opvolgt.  
 
Ander hoogtepunt : (vreemdelingenrecht)  
 
Naast die initiatieven organiseerde de cdH-fractie zoveel ontmoetingen met deskundigen 
inzake de in de Kamer ter bespreking voorliggende dossiers, dat we ze onmogelijk allemaal 
kunnen opsommen. Dankzij die ontmoetingen, die nu eens op initiatief van de 
parlementsleden, dan weer van hun medewerkers werden georganiseerd, slaagden we erin 
onze informatie en onze reflectie over alle federale bevoegdheidsterreinen uit te breiden en 
te verdiepen. 
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 5. VOORZITTERSCHAP 
 
 
 
 5.1. BILATERALE PARLEMENTAIRE BETREKKINGEN 
 
 
5.1.1.  BUITENLANDSE DELEGATIES 
 
 
West-Europa en Noord-Amerika 
 
 
DINSDAG 18 OKTOBER 2005 
 
 

AUDIËNTIE MET DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK PORTUGAL 
 
Van 18 tot 20 oktober 2005 heeft de heer Jorge Sampaio, president van de Republiek 
Portugal, op uitnodiging van Zijne Majesteit Koning Albert II een staatsbezoek aan België 
gebracht. Hij werd op dinsdag 18 oktober door de Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
 
De heer Staf Nimmegeers, eerste ondervoorzitter van de Senaat, de heer Jean-Marc 
Delizée, eerste ondervoorzitter van de Kamer, en de heer François Roelants du Vivier, 
voorzitter van de Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de 
Landsverdediging, woonden eveneens het onderhoud bij. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s behandeld: 
- de uitstekende bilaterale betrekkingen; 
- de economische ontwikkeling van Portugal; 
- de rol van Portugal binnen de EU; 
- het verloop van het referendum over de Europese Grondwet; 
- de moeilijkheden die de EU ondervindt om een vijfjaarlijkse begroting voor de periode 

2007-2012 op te stellen.  President Sampaio vindt het paradoxaal dat de Commissie 
voornemens is om de begroting van de EU na haar uitbreiding tot  
25 lidstaten op alle vlakken terug te schroeven ; 

- de follow-up van de strategie van Lissabon tot bevordering van de werkgelegenheid, de 
maatschappelijke samenhang en de informatiemaatschappij. De president van de 
Republiek is van oordeel dat er meer de nadruk moet worden gelegd op het scheppen 
van bijkomende werkgelegenheid in de overheidsdiensten; 

- het decentralisatiebeleid dat thans in Portugal wordt gevoerd.  
 
 
 
DONDERDAG 22 JUNI 2006 
 
 

BEZOEK VAN JONGE NEDERLANDSE DIPLOMATEN IN OPLEIDING 
 
 
Op donderdag 22 juni 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
de heer Herman De Croo, een ontmoeting met een twintigtal jonge Nederlandse diplomaten 
in opleiding. 
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DINSDAG 22 AUGUSTUS 2006 
 
 

VOORZITTER VAN DE CANADESE SENAAT 
 
 
Op dinsdag 22 augustus 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
een onderhoud met de heer Noël A. Kinsella, voorzitter van de Canadse Senaat. 
 
 
Centraal- en Oost-Europa 
 
 
 
WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2005 
 
 

MINISTER VAN EUROPESE ZAKEN VAN BULGARIJE 
 
 
De Voorzitter van de Kamer heeft mevrouw Meglena Kuneva, minister van Europese Zaken 
van Bulgarije, in audiëntie ontvangen. 
 
De minister van Europese Zaken legt uit dat na de parlementsverkiezingen van 25 juni 2005 
een brede coalitie tot stand werd gebracht waarvan met name haar partij MFR (liberale partij 
die onder meer de Turkssprekende minderheid vertegenwoordigt) en de partij NMSII 
(National Movement Simeon II – centrum-rechtse partij die rond de gewezen eerste minister 
Simeon van Saksen-Coburg Gotha werd gevormd) deel uitmaken. Die regering beschikt over 
een comfortabele meerderheid van twee derde van de zetels in het Parlement.  
De eerste prioriteit van de huidige regering is het proces van integratie in de EU.  
 
De Voorzitter van de Kamer wijst erop dat België de belangrijkste Europese investeerder in 
Bulgarije is. Hij vraagt zich af welke invloed de onderhandelingen met het oog op de 
toetreding van Turkije tot de EU hebben op het beleid van de nieuwe Bulgaarse regering. De 
Bulgaarse minister van Europese Zaken antwoordt dat dit thema momenteel geen 
belangrijke rol speelt in de binnenlandse politiek in haar land. 
De regering spitst al haar inspanningen toe op de toetreding van Bulgarije tot de EU, die 
tegen januari 2007 in het vooruitzicht wordt gesteld. 
 
De Voorzitter van de Kamer onderstreept dat de Kamer van volksvertegenwoordigers het op 
25 april 2005 ondertekende verdrag inzake de toetreding van Bulgarije tot de EU zal 
ratificeren zodra het aan de Assemblee zal worden voorgelegd. Hij verzekert de minister van 
Europese Zaken dat er zich in de Belgische parlementaire kringen een consensus ten 
voordele van de toetreding van Bulgarije tot de EU aftekent. 
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DINSDAG 18 OKTOBER 2005 
 
 

REPUBLIEK ROEMENIË 
 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo heeft Zijne Excellentie de heer Adrian Nastase, voorzitter 
van het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Roemenië, ontvangen. 
 
Volgende punten kwamen tijdens het onderhoud aan bod: 
- de kandidatuur van de Belgische volksvertegenwoordiger Geert Versnick voor het 

voorzitterschap van de Interparlementaire Unie ; 
- de Belgische wetgeving inzake politietoezicht ; 
- de politieke toestand in Roemenië ; 
- de economische toestand in Roemenië ; 
- de betrekkingen EU en NAVO ; 
- de aanwezigheid van een contingent Roemeense soldaten in Irak ; 
- de betrekkingen met de buurlanden, meer bepaald met Moldavië en Oekraïne.   
 
 
 
VRIJDAG 21 OKTOBER 2005 
 
 

REPUBLIEK ARMENIË 
 
 
Vrijdag 21 oktober 2005, Zijne Excellentie de heer Robert Kocharian, president van de 
Republiek Armenië, werd door de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 
heer Herman De Croo, in audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s aangesneden : 
- de bilaterale betrekkingen ; 
- het Europese nabuurschapsbeleid en de onderhandelingen met Armenië, Georgië en 

Azerbeidzjan over het actieplan ; 
- de betrekkingen met Azerbeidzjan ; 
- de betrekkingen met Turkije ;  
- de economische toestand in Armenië ; 
- de binnenlandse politieke toestand. 
 
 
 
MAANDAG 21 NOVEMBER 2005 
 
 

REPUBLIEK MOLDAVIË 
 
 
Op maandag 21 november 2005 heeft de Voorzitter van de Kamer, de heer Herman De 
Croo, de Voorzitter van het Parlement van de Republiek Moldavië, de heer Marian Lupu, 
ontmoet. 
 
Volgende punten werden tijdens het onderhoud aangesneden: 
- de bilaterale betrekkingen ; 
- de toetreding van Moldavië tot de Europese Unie ; 
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- de economische situatie in Moldavië; 
- de binnenlandse politieke situatie die door het conflict met de "autonome gebieden" 

Transnistrië en Gagaoezië wordt gedomineerd. 
 
 
 
WOENSDAG 7 DECEMBER 2005 
 

 
REPUBLIEK BULGARIJE 

 
Op woensdag 7 december 2005 werd Zijne Excellentie de heer Ivailo Kalfin, minister van 
Buitenlandse Zaken van de Republiek Bulgarije, door de Kamervoorzitter, de heer Herman 
De Croo, in audiëntie ontvangen. 
 
De heer Patrick Moriau, vice-voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen, was tevens bij het onderhoud aanwezig. 
 
De volgende thema’s werden besproken: 
- de bilaterale betrekkingen;  
- de zending van de Voorzitter en een delegatie van de Kamer naar Bulgarije in november 

2004; 
- het lot van de vijf Bulgaarse verpleegsters die in Libië ter dood zijn veroordeeld; 
- de herverkaveling van het politieke landschap in Bulgarije na de parlementsverkiezingen 

van juni 2005; 
- de toetreding van Bulgarije tot de Europese Unie; 
- de kerncentrales; 
- de akkoorden betreffende de Amerikaanse militaire basissen in Roemenië en Bulgarije; 
- de inkrimping van de krijgsmacht; 
- de rechterlijke macht; 
- de economische toestand.  
 
 
 
DINSDAG 13 DECEMBER 2006 
 
 

REPUBLIEK GEORGIË 
 
Op dinsdag 13 december 2005 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Gela 
Bezhuashvili in audiëntie ontvangen.  De heer Bezhuashvili is minister van Buitenlandse Zaken 
van de Republiek Georgië.  De heren Mohammed Boukourna en Cemal Cavdarli, leden van de 
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, en mevrouw S. Samadashvili, ambassadeur 
van de Republiek Georgië in België, woonden het onderhoud bij. 
 
De heer Bezhuashvili sprak in de eerste plaats over de vooruitgang die recentelijk geboekt 
werd in de, onder de bescherming van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa gevoerde, onderhandelingen over de situatie in Zuid-Ossetië.   
Kamervoorzitter De Croo van zijn kant waarschuwde de Georgische buitenlandminister voor 
mogelijke onstabiliteit van het systeem.  Hij verwees in deze context naar de conflicten in 
Zuid-Ossetië, Abchazië en Adzjarië. 
De heer Bezhuashvili verwees naar de gezamenlijke verklaring van 30 mei 2005 van de 
Russische Federatie en de Republiek Georgië waarbij deze een overeenkomst bereikten 
over de sluiting van de militaire basissen in Georgië. 
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Kamervoorzitter De Croo is voorstander van een grotere rol voor de Europese Unie in de 
regio van de Kaukasus wat niet betekent dat deze van de Verenigde Staten moet worden 
teruggedrongen. 
De Georgische buitenlandminister vraagt de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 
en de Belgische diplomatie om steun bij het democratiseringsproces dat zijn land doormaakt.   
 
Volgens Kamervoorzitter De Croo zullen Europese investeerders slechts over de brug 
komen wanneer het Georgische beleid geloofwaardig is en de stabiliteit voldoende bewezen 
is.  De lokale en parlementsverkiezingen voorzien voor respectievelijk 2006 en 2008 zullen 
hierbij een belangrijke test vormen.  Ook de heer Cavdarli stelde vragen bij de politieke en 
economische stabiliteit.   
 
 
 
DINSDAG 18 APRIL 2006 
 
 

ONTMOETING MET DE DELEGATIE VAN DE PARLEMENTAIRE GROEP VOOR SAMENWERKING MET DE 
PARLEMENTEN VAN DE BENELUX-LANDEN VAN DE RUSSISCHE STAATSDOEMA 

 
Op dinsdag 18 april 2006 ontmoette Kamervoorzitter Herman De Croo een delegatie van de 
sectie België van de Interparlementaire Unie bij de Russische Staatsdoema, onder leiding 
van de heer Andrei Klimov, die op bezoek was in België. 
 
 
 
VAN 25 TOT 27 APRIL 2006 
 
 

BILATERAAL BEZOEK AAN BELGIË VAN Z.E. DE HEER GEORGUI PIRINSKI, VOORZITTER VAN DE 
NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE 

 
Van 25 tot 27 april 2006 bracht de heer G. Pirinski, voorzitter van de nationale assemblee 
van de republiek Bulgarije, een bilateraal bezoek aan België op uitnodiging van de heer H. 
De Croo, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De heer Pirinski was vergezeld van: 
- mevrouw Hristina Hristiva, voorzitter van de vriendschapsvereniging Bulgarije-België 
- de heer Vassil Antonov, lid van de parlementaire fractie van de Coalitie voor Bulgarije 
- de heer Ivan Ivanov, lid van de parlementaire fractie van de Democraten voor een Sterk 

Bulgarije. 
 
Voorzitter G. Pirinski wilde er bij de voorzitters van de federale assemblees en van de 
assemblees van de deelgebieden op aandringen dat België de bekrachtiging van het 
toetredingsverdrag van Bulgarije tot de EU zou bespoedigen. 
 
Voorzitter G. Pirinski onderhield zich met voorzitter H. De Croo over de volgende thema’s: 
- de goedkeuring door de Bulgaarse nationale assemblee van alle wetten die vereist zijn 

om het Bulgaars recht met de Europese bepalingen in overeenstemming te brengen; 
- het vooruitzicht van een vernieuwing van het interparlementair samenwerkingsprotocol 

tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de nationale assemblee van de 
republiek Bulgarije dat tussen 2000 en 2002 van kracht was; 

- de uitstekende bilaterale betrekkingen die beide landen reeds 127 jaar onderhouden; 
- de eensgezindheid in de diverse Belgische parlementaire assemblees over de toetreding 

van Bulgarije tot de EU op 1 januari 2007. De Europese Commissie behoudt zich het 
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recht voor om de toetredingsdatum uit te stellen indien ze oordeelt dat het communautair 
acquis onvoldoende is geïntegreerd; 

- de complexiteit van de Europese constructie en de troeven waarover Bulgarije in dat 
opzicht beschikt; 

- de trans-Atlantische betrekkingen van Bulgarije met de Verenigde Staten; 
- het probleem van de Bulgaarse verpleegkundigen die in Libië worden vastgehouden. 
 
 
Midden-Oosten en Noord-Afrika 
 
 
 
VAN ZONDAG 23 TOT ZONDAG 30 OKTOBER 2005 
 
 

DELEGATIE VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE LIBANESE REPUBLIEK 
 
Van zondag 23 tot en met zondag 30 oktober 2005 bracht een delegatie van de Nationale 
Assemblee van de Libanese Republiek een werkbezoek aan de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers.  Dit bezoek kaderde in het op 25 november 2004 tussen beide 
assemblees ondertekende samenwerkingsprotocol. 
 
Het programma startte met een algemene inleiding door een ambtenaar van de Karmer over 
de Belgische federale staatsstructuur en de rol van het Belgische Parlement in de nationale 
dialoog, gevolgd door een uiteenzetting door de heer  
Jean-Jacques Viseur, Gewezen Minister van Financiën, Lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, over de parlementaire controle op de begroting, en een exposé 
door ambtenaren van de Kamer over de wetgevende procedure en de werking van de 
diensten van de Kamer enerzijds en de controle op de partijfinanciering anderzijds. 
 
De delegatieleden ontmoetten de heer François-Xavier de Donnea, Minister van Staat, 
Voorzitter van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, Lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, en de heer Pierre Galand, Voorzitter van de sectie België-Libanon 
van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, Senator. 
 
De Libanese parlementsleden werden ontvangen door de voorzitters van het Arbitragehof, 
de heren Michel Melchior en Alex Arts, en door de heer Franki Vanstapel, Eerste Voorzitter 
van het Rekenhof. Nadien volgde telkens een uiteenzetting over de rol en werking van beide 
instellingen. 
 
De delegatie bracht verder een bezoek aan het Parlement van de Franse Gemeenschap 
waar zij werd ontvangen door de heer Jean-François Istasse, Voorzitter. 
 
Diezelfde dag ontving ook mevr. Anne-Marie Lizin, Voorzitster van de Senaat de delegatie in 
audiëntie. 
 
Op donderdag 27 oktober 2005 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo op zijn beurt de 
delegatie in audiëntie.   
Dit gesprek werd bijgewoond door de heer Fawzi Fawaz, Ambassadeur van de Libanese 
Republiek in België. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
- de complexe betrekkingen tussen Libanon en Syrië en de verschillende visies die beide 

landen hier op na houden (net voor de aankomst van de Libanese delegatie verscheen 
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het VN-rapport van de hand van de Duitse magistraat Detlev Mehlis over de moord op 
Libanons voormalige premier Rafik Hariri); 

- de positie die de verschillende minderheden in het algemeen, en de christelijke in het 
bijzonder, binnen het Libanese model bekleden en het belang dat alle partijen hebben bij 
een status-quo; 

- de correcte uitvoering van de akkoorden van Taëf (die in 1990 een einde maakten aan 
15 jaren Libanese burgeroorlog); 

- de hypotheek die het Israelisch-Palestijns conflict legt op de ontwikkeling van de hele 
regio en de stabiliserende rol die de Europese Unie hierbij moet spelen. 

  
Nadien ontmoetten zij de h. Patrick Moriau, Eerste Ondervoorzitter van de commissie voor 
de Buitenlandse Betrekkingen, en lid van de delegatie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers bij de EMPA (Euro-Mediterranean Parlementaire Assemblee) en de 
heer Dirk Van der Maelen, Tweede Ondervoorzitter. 
 
Gevraagd naar het Belgische standpunt over de huidige ontwikkelingen in Libanon en de 
toestand in het Midden-Oosten, onderstreepte de heer Moriau dat België groot belang hecht 
aan de naleving van de internationale regels, die uitermate belangrijk zijn om de rechten van 
de kleine landen te waarborgen. België wil de resolutie 1559 van de Veiligheidsraad dan ook 
toegepast zien. 
 
Hoewel Europa rechtstreeks door de onstabiliteit in het Midden-Oosten wordt bedreigd, blijft 
het er op politiek vlak afwezig. De heer Moriau is niettemin van mening dat het politieke 
Europa op termijn vorm zal krijgen en zijn stem zal kunnen laten horen. 
 
Aangezien het Midden-Oosten met een democratisch deficit te kampen heeft, drongen de 
Libanese deelnemers aan op een « democratiserende » aanwezigheid van Europa. De heer 
Moriau liet evenwel opmerken dat de democratie niet kan worden opgelegd, maar dat ze 
stapsgewijs moet worden opgebouwd. Het « nabuurschapsbeleid » is een instrument dat 
Europa daartoe wil aanwenden. Ook de economische aspecten verdienen onze aandacht, 
omdat de politieke en de economische ontwikkeling hand in hand moeten gaan. 
 
Tenslotte vond er een gedachtewisseling plaats bij de FOD Buitenlandse Zaken, 
vertegenwoordigd door de heer Christian Monnoyer, Gevolmachtigd Minister, Tim 
Vanbroeckhoven (Strategische Cel Buitenlandse Zaken) en Rudi Brieven (directie Verenigde 
Naties). 
 
 
 
DONDERDAG 1 DECEMBER 2005 
 
 

ISRAËL 
 
Op donderdag 1 december 2005 had de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer, 
een ontmoeting met mevrouw Dalia Rabin, voorzitter van het centrum dat naar haar vader, 
Yitzhak Rabin, werd genoemd. 
 
Mevrouw Rabin was vergezeld van leden van het Joods Lekencentrum, onder meer van 
erevoorzitter David Susskind. 
 
De heer François-Xavier de Donnea, voorzitter van de Belgische groep van de 
Interparlementaire Unie, was eveneens aanwezig. 
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Mevrouw Rabin was in België aanwezig om de huldigingsplechtigheid naar aanleiding van de 
herdenking van de moord op haar vader, nu tien jaar geleden, bij te wonen. Yitzhak Rabin 
was eerste minister van Israël en Nobelprijswinnaar van de vrede. 
 
Volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
- het Yitzhak Rabin Center, ter nagedachtenis van de vroegere eerste minister; 
- het terrorisme: mevrouw Rabin verduidelijkte hoe de Israëlische bevolking met de 

voortdurende dreiging van gewelddadige terreur omgaat; 
- het vredesproces tussen Israël en Palestina; 
- de diplomatieke rol die de Europese Unie in het Midden-Oosten kan spelen. 
 
 
 
DINSDAG 20 DECEMBER 2005 
 
 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN HET 
KONINKRIJK MAROKKO OP AUDIËNTIE BIJ DE KAMERVOORZITTER 

 
De Kamervoorzitter heeft de heer Mohamed Benaïssa, minister van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk Marokko, op 20 december 2005 in audiëntie 
ontvangen.  
 
Minister Benaïssa toonde zich verheugd over de vooruitgang die zijn land tijdens de huidige 
regeerperiode geboekt heeft op het stuk van de democratisering. Er zijn nog steeds te weinig 
Arabische landen die vergelijkbare hervormingsprogramma's hebben opgezet, onderstreepte 
hij. Belangrijke uitzondering daarop is Koeweit: de Koeweitse regering heeft vrouwen 
onlangs het recht toegekend zich verkiesbaar te stellen. 
 
In verband met de kwestie van de Westelijke Sahara wees de minister erop dat het plan van 
speciaal vertegenwoordiger van de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en 
bijzonder VN-gezant voor de Westelijke Sahara James Baker in 2004 verworpen werd door 
de Marokkaanse regering. Marokko verzet zich tegen de mogelijke onafhankelijkheid van dat 
Marokkaanse gebied, zoals gesuggereerd wordt in het door de heer Baker opgestelde 
ontwerpreferendum over de toekomst van het gebied. 
 
Wel is Marokko bereid het gebied, dat voor de Marokkanen onlosmakelijk tot hun natie 
behoort, een zekere mate van autonomie te verlenen. 
 
Volgens de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken wil Algerije in feite een 
beschermde economische zone tot stand brengen waarlangs het land toegang heeft tot de 
Atlantische Oceaan voor de afzet van zijn handelsproducten. De Westelijke Sahara is 
bovendien het werkterrein van drughandelaars en terreurbewegingen zoals salafistische 
groeperingen die in de regio actief zijn en vanuit het noorden van Niger en Tsjaad opereren. 
 
 
 
VAN ZONDAG 15 TOT ZONDAG 22 JANUARI 2006 
 
 

DELEGATIE VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE LIBANESE REPUBLIEK 
 
Van zondag 15 tot en met zondag 22 januari 2006 bracht een delegatie van de Nationale 
Assemblee van de Libanese Republiek een werkbezoek aan de Belgische Kamer van 
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volksvertegenwoordigers.  Dit tweede bezoek kaderde in het op  
25 november 2004 tussen beide assemblees ondertekende samenwerkingsprotocol. 
 
Het programma startte met een algemene inleiding door een ambtenaar van de Kamer over 
de Belgische federale staatsstructuur en de rol van het Belgische Parlement in de nationale 
dialoog, gevolgd door een uiteenzetting door de heer  
Jean-Jacques Viseur, Gewezen Minister van Financiën, Lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, over de parlementaire controle op de begroting, en een exposé 
door ambtenaren van de Kamer over de controle op de partijfinanciering enerzijds en het 
statuut van de leden anderzijds. 
 
De delegatieleden ontmoetten de heer François-Xavier de Donnea, Minister van Staat, 
Voorzitter van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, Lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, en Senator Pierre Galand, Voorzitter, en leden van de sectie 
België-Libanon van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie. 
 
Op dinsdag 17 januari 2006 ontving Kamervoorzitter Herman De Croo de delegatie in 
audiëntie.   Dit gesprek werd bijgewoond door de heer Fawzi Fawaz, Ambassadeur van de 
Libanese Republiek in België. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
- de overgangsperiode die de Libanese Republiek doormaakt in een explosieve regio (het 

Israëlisch-Palestijns conflict, de Syrische terugtrekking uit Libanon reeds voorzien in de 
akkoorden van Taëf van 1990, het Iraanse atoomdossier en de incidenten aan de grens 
tussen Zuid-Libanon en Israël, aan de zogenaamde blauwe lijn).  Bij alle deelnemers ligt 
de vijftienjarige burgeroorlog (1975-1990) nog vers in het geheugen.  Er moet te allen 
prijze vermeden worden dat de situatie opnieuw ontspoort.  Meer overleg en dialoog 
moet alle Libanese neuzen één kant op krijgen; 

- er wordt verwezen naar het uitstekende Libanese onderwijs- en gezondheidssysteem, de 
efficiëntie banksector, de ruime persvrijheid en de talrijke troeven die een actieve 
diaspora inhouden; 

- de betekenis in de Libanese politieke constellatie van de oppositiebeweging ontstaan 
rond de figuur van Saad Hariri na de moord op diens vader op 14 februari 2005; 

- de complexe betrekkingen tussen Libanon en Syrië en de verschillende visies die beide 
landen hier op na houden.  Op 11 januari 2006 stelde de heer Kofi Annan, Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties, de Belg Serge Brammertz aan als opvolger van de 
Duitse magistraat Detlev Mehlis om het onderzoek naar de moord op Libanons voormalig 
premier Rafik Hariri verder te zetten, dit in overeenstemming met de resolutie 1644 van 
15 december 2005. 

 
Op woensdag bracht de delegatie een bezoek aan Straatsburg waar ontmoetingen 
plaatsvonden op het niveau van het Europees Parlement, de Parlementaire Assemblee van 
de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
 
Bij terugkeer op donderdag werden de Libanese parlementsleden ontvangen door de 
voorzitters van het Arbitragehof, de heren Michel Melchior en Alex Arts.  Nadien volgde een 
uiteenzetting over de rol en werking van het Hof. 
 
Diezelfde dag ontving ook mevr. Anne-Marie Lizin, Voorzitster van de Senaat, op haar beurt, 
de delegatie in audiëntie en ontmoetten zij de h. Patrick Moriau, Eerste Ondervoorzitter van 
de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen, en lid van de delegatie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers bij de EMPA (Euro-Mediterranean Parlementaire Assemblee). 
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Aan het einde van het bezoek vond er een gedachtewisseling plaats bij de FOD 
Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigd door de heer Christian Monnoyer, Gevolmachtigd 
Minister, en mevrouw Laura Poletto, Attaché. 
 
 
 
WOENSDAG 1 FEBRUARI 2006 
 
 

SAMENWERKINGSRAAD VAN DE ARABISCHE GOLFSTATEN 
 
Op woensdag 1 februari 2006 heeft de Kamervoorzitter, de heer Herman De Croo, een 
ontmoeting gehad met Zijne Excellentie Abdulrahman Bin Hamad Al-Attiyah, secretaris-
generaal van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Cooperation Council of 
the Arab States of the Gulf – GCC) en minister van Staat van Qatar. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende punten behandeld: 
- de betrekkingen tussen de GCC en de Europese Unie enerzijds en België anderzijds ;   
- de veiligheid in de Golfregio ; 
- het nucleair programma van de Islamitische Republiek ; 
- de afhankelijkheid van de Europese Unie en de Verenigde Staten van aardolie ; 
- de toekomst van de Europese Unie ; 
- de spotprenten van de profeet Mohammed.  
 
 
 
MAANDAG 6 FEBRUARI 2006 
 
 

ONDERHOUD MET DE HEER FOUAD MEBAZAA, VOORZITTER VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN DE REPUBLIEK TUNESIË 

 
Ter gelegenheid van een werkontbijt dat op 6 februari 2006 in de salons van het 
Voorzitterschap van de Kamer plaatsvond, onderhield de Kamervoorzitter zich met de heer 
Fouad Mebazaa. 
 
Tijdens de gedachtewisseling werden de volgende thema’s besproken: 
- het effect van de Mohammedcartoons op de Arabische publieke opinie; 
- de vrijheid van meningsuiting en de rechten van de pers en de media in Tunesië: 

- de rol van de oppositie en de mate waarin deze in de media aan 
bod komt; 

- de verslaggeving over de parlementaire activiteit in de media; 
- het toezicht op de informatie die door de Tunesische 

satellietzenders wordt verspreid; 
- de integratie van Tunesiërs in België; 
- de band tussen Tunesië en de Tunesische diaspora in het buitenland; 
- de betrekkingen tussen de lidstaten van de Union du Maghreb arabe; 
- de prioriteiten van de Tunesische regering in het kader van het werkgelegenheids- en 

onderwijsbeleid; 
- de bilaterale betrekkingen met Marokko en Algerije; 
- de betrekkingen met het Libische staatshoofd Kadafi.  
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VRIJDAG 3 MAART 2006 
 
 

IRAK 
 
Op vrijdag 3 maart 2006 bracht een delegatie Iraakse junior-diplomaten een bezoek aan de 
Kamer van volksvertegenwoordigers.  In het kader van de Belgische bijdrage en 
inspanningen inzake preventieve diplomatie, capacity en institution building bood de FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de delegatie een 
aangepast opleidingsprogramma aan van 20 februari tot 3 maart 2006. 
 
Het programma startte met een audiëntie bij Kamervoorzitter Herman De Croo.  
 
Tijdens dit gesprek beklemtoonde de voorzitter van de Iraakse delegatie dat zijn delegatie 
het volledige spectrum van de Iraakse samenleving weerspiegelt.  Op een vraag van 
Kamervoorzitter De Croo naar de veiligheidssituatie in het land antwoordde de Iraakse 
voorzitter dat de veiligheidsproblemen het directe gevolg zijn van de brutale overgang na de 
val van het Saddam-regime in april 2003 en een door de VS geleide militaire interventie.  De 
incidenten situeren zich, volgens de voorzitter van de delegatie, voornamelijk in het centrum 
van het land onder meer omdat de bevolking daar zeer heterogeen is samengesteld.  Hij 
wijst een reeks buurlanden met de vinger. Kamervoorzitter De Croo verwelkomde de 
massale en enthousiaste deelname van de Irakese bevolking in deze moeilijke 
omstandigheden aan de verkiezingen van 15 december 2005.  Hij wees de delegatieleden 
op de risico’s inherent aan de consequente toepassing van de democratische spelregels. 
 
De delegatieleden ontmoetten de heer François-Xavier de Donnea, Minister van Staat, 
Voorzitter van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie, Lid van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, en de heer Mohammed Boukourna, Lid van de Kamer. 
 
De delegatieleden onderhielden zich met de heer Robert Myttenaere, Secretaris-Generaal 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, over de parlementaire diplomatie en de 
deelneming van het Parlement aan internationale parlementaire instellingen. Dit onderhoud 
werd vervolgd door een algemene inleiding door een ambtenaar van de Kamer over de rol 
van het federaal parlement in de Belgische federale staatsstructuur en een uiteenzetting over 
de werking van het Adviescomité voor Europese aangelegenheden. 
 
 
 
WOENSDAG 8 MAART 2006 
 
 

AUDIËNTIE VAN DE HEER ABDELWAHEB ABDALLAH, MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE 
REPULIEK TUNESIË 

 
De Kamervoorzitter heeft de heer Abdelwaheb Abdallah, minister van Buitenlandse Zaken 
van de Republiek Tunesië, op woensdag 8 maart 2006 in audiëntie ontvangen. Minister van 
Staat Robert Urbain woonde de gesprekken bij. 
 
De minister van Buitenlandse Zaken laakte het feit dat de Europese media de Tunesische 
regering verdacht maken en oneerlijk behandelen wat de situatie van de media en de 
politieke oppositie in zijn land betreft.  
 
Hij wees op de zeer open en verdraagzame houding van Tunesië in de kwestie van de 
spotprenten van de Profeet. 
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Minister van Buitenlandse Zaken Abdallah bracht in herinnering dat de president van de 
Republiek Tunesië een van de eerste politieke leiders in de Arabische wereld was die om 
een internationale conferentie over terrorisme en een gedragscode met betrekking tot het 
terrorisme vroeg. 
 
Minister van Buitenlandse Zaken Abdallah vond voorts dat de Palestijnse Hamasregering het 
geweld van de gewapende milities, het revolutionaire discours en de plannen voor de 
vernietiging van de staat Israël moet afzweren. 
Wil ze de steun van de internationale gemeenschap genieten, dan moet deze verboden 
beweging die nu aan de macht gekomen is, veranderen en zich openstellen. 
 
Minister van Staat Robert Urbain wees op het belang van het positieve imago van het 
toerisme in Tunesië bij de Europese bevolking, en ook op het belang van jumelages tussen 
Tunesische en Belgische steden om elkaar beter te leren kennen en om lokale 
ontwikkelingsprojecten van gemeenschappelijk belang te bevorderen. 
 
 
 
VAN ZONDAG 28 MEI TOT ZONDAG 4 JUNI 2006 
 
 

WERKBEZOEK VAN EEN DELEGATIE VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE LIBANESE 
REPUBLIEK  

 
In het kader van het samenwerkingsprotocol dd. 25.11.2004 tussen de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Nationale Assemblee van de Libanese Republiek, bracht een 
delegatie van laatstgenoemde assemblee een zevendaags werkbezoek aan ons land. 
 
De delegatie bestond uit de heren Ali Osseiran (oud-minister, delegatieleider), Mohamad 
Kabbani, Kamil Maalouf, Yeghia Hadji Djerdjian en Hadi Hobeich, allen leden van de 
Libanese Nationale Assemblee, en Elie Khoury, directeur van het gezamenlijk project 
UNDP/Assemblée nationale. 
 
Leidinggevende ambtenaren van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzorgden ten 
behoeve van de delegatie exposés over de federale structuur van de Belgische staat, de rol 
van het Belgische parlement in de nationale dialoog, het wetgevend werk, de werking van de 
parlementaire administratie, de financiering van de politieke partijen, het materiële en 
financiële statuut van de Kamerleden en het electorale systeem. 
 
Voorts woonden de delegatieleden de plenaire vergadering en een commissievergadering 
bij, en voerden ze gesprekken met de volksvertegenwoordigers Jean-Marc Delizée, 
François-Xavier de Donnea, Pierre Lano en Talbia Belhouari (allen leden van de sectie 
België-Libanon van de Interparlementaire Unie), met volksvertegenwoordiger Jean-Jacques 
Viseur en met senator Pierre Galand (voorzitter van de sectie België-Libanon van de 
Interparlementaire Unie). 
 
Op het programma van de Libanese delegatie stonden ook bezoeken aan het  Rekenhof, het 
Arbitragehof, de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en het Europese Parlement. Telkens waren uitgebreide 
uiteenzettingen voorzien over de geschiedenis en de werking van die instellingen. 
 
Het werkprogramma werd afgesloten met een bezoek aan de drukkerij van de Kamer, en 
met een korte maar zeer gemoedelijke ontmoeting met de Kamervoorzitter. 
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DINSDAG 11 JULI 2006 
 
 

BEZOEK VAN DE SECRETARIS VAN DE HOGE RAAD VOOR DE NATIONALE VEILIGHEID VAN DE 
ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 

 
Op dinsdag 11 juli 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer 
Herman De Croo, een ontmoeting met de heer Ali Larijani, secretaris van de Hoge Raad voor 
de Nationale Veiligheid van de Islamitische Republiek Iran. 
 
De Kamerleden Hendrik Daems en François-Xavier de Donnea woonden de ontmoeting bij.  
 
 
Afrika ten zuiden van de Sahara 
 
 
 
DINSDAG 6 DECEMBER 2005 
 
 

REPUBLIEK BURUNDI  
 
Op dinsdag 6 december 2005 ontmoette Kamervoorzitter Herman De Croo Zijne Excellentie 
de heer Pierre Nkurunziza, die in augustus 2005 verkozen werd tot president van de 
Republiek Burundi. 
 
Het staatshoofd werd vergezeld door zijn minister van Buitenlandse Betrekkingen en 
Internationale Samenwerking, mevrouw Antoinette Batumubwira. 
 
De volgende thema’s kwamen aan bod: 
- de verkiezingen/de nationale verzoening; 
- de conferentie van de Grote Meren; 
- de ontwapening en de reïntegratie van de gewapende groeperingen; 
- de sociale en economische ontwikkeling; 
- de bilaterale betrekkingen. 
 
 
 
MAANDAG 13 TOT VRIJDAG 17 FEBRUARI 2006 
 
 

REPUBLIEK BURUNDI 
 
 
Op donderdag 16 februari ontving de Kamervoorzitter, de heer Herman De Croo, een 
delegatie van Quaestoren van de wetgevende assemblees van Burundi. 
 
De leden van de delegatie waren op studiebezoek in het federaal parlement. Ze waren 
vooral geïnteresseerd in de werking en de organisatie van de diensten van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de Senaat. 
 
Tijdens het onderhoud met de Kamervoorzitter werden de volgende thema’s besproken: 
- het tweekamerstelsel in Burundi; 



190 - VOORZITTERSCHAP  Hoofdstuk 5 
 

- het gebrek aan moderne infrastructuur in de nationale assemblee en de senaat van 
Burundi; 

- de economische toestand in Burundi; 
- is het politieke klimaat voldoende stabiel om buitenlandse investeerders aan te trekken? 
- het evenwicht tussen de Hutu-meerderheid en de Tutsi-minderheid; 
- de Kamervoorzitter benadrukt dat in een democratie de minderheden moeten worden 

beschermd; 
- de stabiliteit in de regio van de Grote Meren. 
 
 
 
WOENSDAG 8 MAART 2006 
 
 

REPUBLIEK BURUNDI 
 
Op woensdag 8 maart 2006 werd Hare Excellentie mevrouw Immaculée Nahayo, voorzitter 
van de Nationale Assemblee van de Republiek Burundi, door de heer Herman De Croo, 
voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in audiëntie ontvangen. 
 
Mevrouw Nahayo verzocht de Kamer van volksvertegenwoordigers om hulp en bijstand aan 
de jonge Nationale Assemblee van Burundi, nl. onder de vorm van opleidingsstages. Ze 
onderstreepte eveneens het gebrek aan infrastructuur en uitrusting. 
 
Na het onderhoud, overhandigde de Kamervoorzitter een ontwerp van 
samenwerkingsprotocol met de Nationale Assemblee van Burundi.  
 
 
 
WOENSDAG 29 MAART 2006 
 
 

BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE “COMMISSION ÉLECTORALE INDÉPENDANTE DE LA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO” 

 
Op woensdag 29 maart 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
de heer Herman De Croo, een ontmoeting met Eerwaarde Heer Apollinaire Muhulongu Malu 
Malu, voorzitter van de « Commission électorale indépendante » van de Democratische 
Republiek Congo. 
 
Het onderhoud, waaraan ook de heren Pieter De Crem (fractieleider CD&V),  
Dirk Van der Maelen (fractieleider sp.a-spirit), Melchior Wathelet (fractieleider cdH), en 
Robert Myttenaere (secretaris-generaal van de Kamer) deelnamen, handelde over het aan 
de gang zijnde electorale proces in de Democratische Republiek Congo. 
 
De volgende onderwerpen kwamen aan bod : 
- stand van zaken rond het electorale proces; 
- mogelijke technische verkiezingsproblemen; 
- electoraal kalender. 
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DINSDAG 25 APRIL 2006 
  
 

BEZOEK VAN DE DERDE ADJUNCT-RAPPORTEUR VAN HET BUREAU VAN DE NATIONALE 
ASSEMBLEE VAN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO 

 
Op dinsdag 25 april 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 
heer Herman De Croo, een ontmoeting met de heer Pius Isoyongo Lofete, derde adjunct-
rapporteur van het Bureau van de Nationale Assemblée van de Democratische Republiek 
Congo. 
 
Het onderhoud handelde over het aan de gang zijnde electorale proces in de Democratische 
Republiek Congo. 
 
 
 
VRIJDAG 9 JUNI 2006 
 

 
AUDIËNTIE VAN DE TRADITIONELE STAMHOOFDEN VAN KATANGA BIJ DE VOORZITTER VAN DE 
KAMER 

 
Op vrijdag 9 juni 2006 heeft de voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo, 
vertegenwoordigers van de traditionele overheden van de Democratische Republiek Congo 
in audiëntie ontvangen. 
 
De Nationale Alliantie van de traditionele overheden van Congo, onder voorzitterschap van 
Mwami Mwenda-Bantu Munongo, heeft beslist de komende verkiezingen te steunen en de 
bevolking voor het grote belang ervan te sensibiliseren.  
 
Tijdens de gedachtewisseling tussen de voorzitter van de Kamer en Mwami Mwenda-Bantu 
Munongo, Mwant Yav Mushid III en Mulopwe Mulongo Ndala, kwamen het beheer van de 
grond en van de ondergrond, de wet betreffende het grondbezit en de Code minier 
(mijnwetboek) aan bod. De voorzitter van de Kamer legde een grote belangstelling aan de 
dag voor de bepalingen van de kieswet die de traditionele stamhoofden de mogelijheid 
bieden in de gekozen assemblees van Congo vertegenwoordigd te worden. 
 
 
West-, Oost- en Zuid-Afrika 
 
 
 
VRIJDAG 21 OKTOBER 2005 
 
 

AUDIËNTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK MAURITIUS 
 
De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de heer R. Purryag, 
voorzitter van de Nationale Assemblee van de republiek Mauritius, op 21 oktober 2005 in 
audiëntie ontvangen. 
 
Voorzitter Purryag was in Brussel aanwezig naar aanleiding van de onderhandelingen over 
de hervorming van de door de Europese Unie opgelegde suikerquota.  
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De suikerindustrie is de economische ontwikkeling van alle sectoren op Mauritius 
(infrastructuur, bouw van scholen, enz.) ten goede gekomen. Ze werkte ook de 
democratisering van het land en de toepassing van de beginselen van goed bestuur in de 
hand. Volgens voorzitter Purryag vloeit 95 procent van de Mauritiaanse staatsinkomsten 
rechtstreeks of onrechtstreeks uit de suikerindustrie voort.  
 
De toeristische industrie groeide de jongste jaren. Het toerisme is goed voor  
12 procent van het Mauritiaanse BNP. De helft van de hotels behoort tot de luxecategorie. 
 
Ook de diamantslijperij doet het erg goed. De ruwe diamanten worden ingevoerd uit Zuid-
Afrika en hebben onder meer de Antwerpse diamantmarkt als eindbestemming.  
 
Wat de textielsector betreft, onderstreepte voorzitter Purryag dat 70 procent van de 
textielproductie naar de EU wordt uitgevoerd.  
 
De republiek Mauritius maakt deel uit van het Gemenebest en is lid van de Francofonie. 
 
 
 
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2005 
 
 

REPUBLIEK MALI 
 
Op donderdag 17 november 2005 heeft de voorzitter van de Kamer de heer Amadou 
Toumani Touré, president van de republiek Mali, naar aanleiding van diens officiële bezoek 
aan België, in audiëntie ontvangen. 
 
De president was vergezeld van de heer Moctar Ouane, minister van Buitenlandse Zaken en 
Internationale Samenwerking en van een aantal andere ministers. 
 
Tijdens het onderhoud kwamen volgende onderwerpen aan bod: 
- het aan de gang zijnde decentralisatieproces in Mali; 
- de houding van de republiek Mali die het bemiddelingsproces en de conflictbeslechting in 

de Democratische Republiek Congo, in Burundi, in Rwanda en in de Soedanese regio 
Darfur steunt. 

- Mali ligt aan de basis van het moratorium op de import, de export en de productie van 
lichte wapens en heeft dit tevens ondertekend; het initiatief kan op ruime internationale 
steun rekenen, zowel bilateraal (onder meer vanwege ons land) als multilateraal (via het 
United Nations Development Program – UNDP); 

- Mali speelt daarnaast een actieve rol in het stabiliseringsproces in Liberia, waar 250 
Malinese soldaten deelnemen aan de vredesmacht Ecomil; 
De toestand in Ivoorkust baart de Malinese president heel wat zorgen. Hij treedt er op als 
onderhandelaar om tot een vreedzame oplossing te komen.  

- op economisch vlak verdedigt Mali, samen met een aantal andere landen uit de subregio, 
onder meer Benin, Tsjaad en Burkina Faso, het katoeninitiatief bij de WTO. Dat initiatief 
is erop gericht in het kader van de WTO-landbouwonderhandelingen een 
gemeenschappelijk voorstel ter ondersteuning van de katoenproductie in te dienen; 
katoen is in Mali het tweede exportproduct. 
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MAANDAG 27 MAART 2006 
 
 

SOMALIË 
 
 
Op maandag 27 maart 2006 had de voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo, een 
ontmoeting met de Somalische president, kolonel Abdullahi Yusuf Ahmed en met de heer Ali 
Muhammed Gedi, eerste minister van Somalië. 
 
Mevrouw Camille Dieu, volksvertegenwoordiger, en de heer Robert Myttenaere, secretaris-
generaal van de Kamer, woonden het onderhoud bij. 
 
Volgende punten kwamen tijdens het onderhoud aan bod: 
- de strategische plaats die het land bekleedt; 
- de steun van de internationale gemeenschap aan de nieuwe wetgevende en uitvoerende 

overheden en de hulp bij de wederopbouw (het Parlement kampt met een gebrek aan 
middelen en infrastructuur); 

- de bevordering van de interparlementaire betrekkingen tussen België en Somalië 
(uitnodigen van de Somalische parlementsvoorzitter in België, enz.); 

- de clanstructuur, die een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de politieke 
geschiedenis van het land; 

- de bevoorrechte relaties met China; 
- de rol van Ethiopië, dat president Yusuf steunt; 
- het algemene staakt-het-vuren en de maatregelen om de instellingen belast met het 

verzekeren van de veiligheid te herstellen en om daadwerkelijk te ontwapenen; 
- de krijgsheren en hun inkomstenbronnen: wapen- en drugshandel, terrorisme, 

onwettelijke belastingen, enz.. 
 
 
 
WOENSDAG 3 MEI 2006 
 
 

REPUBLIEK NAMIBIË 
 
Op woensdag 3 mei 2006 had de voorzitter van de Kamer, de heer Herman De Croo, een 
ontmoeting met de koning van de Ndonga, Koning Immanuel Kauluma Elifas, die de 
vergadering van de traditionele stamhoofden voorzit en in die hoedanigheid een rechterlijke 
functie uitoefent. 
 
De koning was vergezeld van zijn echtgenote koningin Cecilia, de minister van Onderwijs, de 
heer Nangolo Mbumba en de Namibische ambassadeur te Brussel, de heer Peter H. 
Katjavivi. 
 
De volksvertegenwoordigers François-Xavier de Donnea, Rik Daems, Stef Goris en Trees 
Pieters en de secretaris-generaal van de Kamer, de heer Robert Myttenaere, namen 
eveneens deel aan het onderhoud. 
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VRIJDAG 5 MEI 2006 
 
 

EERSTE MINISTER VAN DE REPUBLIEK IVOORKUST 
 
Op vrijdag 5 mei 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer 
Herman De Croo, een ontmoeting met de heer Charles Konan Banny, Eerste Minister van de 
Republiek Ivoorkust. 
 
Eerste Minister Banny gaf een overzicht van de toestand in zijn land na enkele jaren van 
ernstige politieke instabiliteit. 
 
 
 
DONDERDAG 15 JUNI 2006 
 
 

BEZOEK VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE REPUBLIEK SOEDAN 
 
Op donderdag 15 juni 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, 
de heer Herman de Croo, een ontmoeting met de heer Lam Akol Ajawin, minister van 
Buitenlandse Zaken van de Republiek Soedan. 
 
De heer Lam Akol gaf een overzicht van de huidige politieke situatie in zijn land.  
 
 
Zuid- & Oost-Azië, Oceanië 
 
 
 
DONDERDAG 1 DECEMBER 2005 
 
 

AUDIËNTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN BUITENLANDSE HANDEL VAN DE 
REPUBLIEK KOREA 

 
Op 1 december 2005 werd de heer Ban Ki-Moon, minister van Buitenlandse Zaken en 
Buitenlandse  Handel, door de Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud werden de volgende thema’s behandeld: 
 
De minister van Buitenlandse Zaken loofde voorzitter Herman De Croo voor de erg actieve 
rol die hij meer bepaald als lid van de IPU-vriendschapsgroep België-Republiek Korea in het 
kader van de bilaterale parlementaire betrekkingen speelt.  
 
Hij wijst erop dat de Belgische eerste minister onlangs een nieuwe bilaterale overeenkomst 
ter bescherming van de investeringen heeft ondertekend en spreekt de wens uit dat 
voorzitter De Croo de bekrachtigingsprocedure van dat verdrag nauwlettend volgt. 
 
Voorzitter De Croo bevestigt dat hij daar zal op toezien. Anderzijds  herinnert hij eraan dat 
Korea fors in België investeert, onder andere via de bouw van auto-assemblagebedrijven 
zoals die van Daewoo of Hyundai. 
Hij verwelkomt de inspanningen die de Zuid-Koreaanse regering in het kader van het 
verzoeningsproces met de Democratische Volksrepubliek Korea levert. 
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Hij sprak zijn tevredenheid uit over de pogingen van de Verenigde Staten en Japan om druk 
uit te oefenen op het nucleair beleid van de Democratische Volksrepubliek Korea. 
 
Tot slot wijst Kamervoorzitter De Croo erop dat de internationale gemeenschap de toestand 
in de Democratische Volksrepubliek Korea nog steeds als een potentiële regionale 
conflicthaard beschouwt. 
 
 
 
VRIJDAG 20 JANUARI 2006 
 
 

KONINKRIJK THAÏLAND 
 
Op vrijdag 20 januari 2006 had een parlementaire delegatie van het Koninkrijk Thailand een 
ontmoeting met de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
De delegatie werd geleid door de heer Sophon Phetsawang, gewezen ondervoorzitter van 
de nationale Assemblee en voorzitter van het “Standing Committee on the House of 
Representatives Affairs”. 
  
 
 
DINSDAG 7 MAART 2006 
 
 

ISLAMITISCHE REPUBLIEK PAKISTAN 
 
Op dinsdag 7 maart 2006 ontving de heer Herman De Croo, voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, een delegatie van de Islamitische Republiek Pakistan. 
 
De delegatie was als volgt samengesteld: 
 
De heer Muhammad Ijaz-ul-Haq, minister van Religieuze Zaken; 
De heer Muhammad Farooq Sattar, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Zaken 
van de Nationale Assemblee; 
Mevrouw Attia Inayat Ullah, lid van de Nationale Assemblee; 
De heer M. Saeed Khalid, ambassadeur van Pakistan in Brussel; en 
De heer Muhammad Ijaz-ul-Haq, de zoon van de gewezen Pakistaanse president Zia-ul-Haq 
(1977-1988). 
 
 
 
MAANDAG 10 JULI 2006 
 
 

KONINKRIJK THAÏLAND 
 
Op maandag 10 juli 2006 bracht een delegatie van ambtenaren (Legislative Executive 
Course) van de Nationale Assemblee van Thaïland, een studiebezoek aan het Federale 
Parlement.  
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Latijns Amerika 
 
 
 
WOENSDAG 12 OKTOBER 2005 
 
 

REPUBLIEK PERU 
 
Zijne Excellentie de heer Alejandro Toledo, president van de Republiek Peru, werd door de 
Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Herman De Croo, in 
audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens het onderhoud werd vooral de politieke en economische toestand in Peru 
besproken. 
 
 
 
DONDERDAG 2 FEBRUARI 2006 
 
 

ONDERHOUD OP DONDERDAG 2 FEBRUARI 2006 MET MEVROUW ALEJANDRA LATAPI, ADVISEUR 
BIJ HET MEXICAANS FEDERAAL VERKIEZINGSINSTITUUT (INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL – IFE) 

 
De Kamervoorzitter heeft een onderhoud gehad met mevrouw A. Latapi, adviseur bij en 
tevens medevoorzitter van het Mexicaans Federaal Verkiezingsinstituut (IFE). Het doel van 
haar bezoek was de werking van het Mexicaans kiesstelsel aan voorzitter Herman De Croo 
toe te lichten met het oog op de Mexicaanse presidents- en parlementsverkiezingen die op 
zondag 2 juli 2006 worden gehouden. 
 
 
 
VRIJDAG 24 MAART 2006 
 
 

AUDIËNTIE VAN DE HEER OSCAR MAURTUA ROMANA, MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN 
DE REPUBLIEK PERU 

 
Op 24 maart 2006 heeft de Kamervoorzitter de heer Oscar Maurtua Romana, minister van 
Buitenlandse Zaken van de Republiek Peru, in audiëntie ontvangen. 
 
De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte de inzet van de parlements- en 
presidentsverkiezingen die in april en juli 2006 in twee rondes plaatsvinden. 
De huidige president Alejandro Toledo zal zich niet opnieuw kandidaat stellen voor een 
tweede ambtstermijn. 
 
Onder het presidentschap van de heer Alejandro Toledo kon de Peruviaanse economie zich 
herstellen. In 2005 bedroeg de economische groei 7 procent.  
De uitvoer van delfstoffen, visserijproducten en fossiele brandstoffen is over een periode van 
5 jaar meer dan verdubbeld. 
 
Het decentralisatiebeleid onder president A. Toledo maakte een efficiënter bestuur van de 
diverse regio's van Peru mogelijk. 
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De heer Romana herinnert eraan dat president A. Toledo in juli 2001 met 53 procent van de 
stemmen verkozen werd. 
De vorige president, de heer Alberto Fujimori, werd in november 2005 in Santiago de Chile 
op beschuldiging van corruptie en schending van de mensenrechten aangehouden. Peru eist 
zijn uitlevering. 
 
Nog wat de economie betreft, wijst de minister erop dat zijn land met de Verenigde Staten 
onderhandeld heeft over een vrijhandelsverdrag dat thans in het Amerikaans Congres ter 
ratificatie voorligt. 
 
Men koestert eveneens plannen om onderhandelingen met de EU aan te knopen om naar 
het voorbeeld van Chili dat reeds een vrijhandelsverdrag met de EU heeft gesloten, een 
associatieverdrag op te stellen. 
Momenteel gaat reeds 30 procent van de Peruaanse uitvoer naar de EU. 
 
De minister benadrukt de traditioneel goede economische betrekkingen met de landen van 
Centraal-Europa die onlangs tot de EU zijn toegetreden. Peru voert naar die landen ertsen 
uit in ruil voor de invoer van gasquota's. 
 
De economische betrekkingen met Zuidoost-Azië en dan vooral met China, die met name via 
de APEC verlopen, zijn in volle expansie. Er bestaan tevens plannen om de samenwerking 
tussen Mercosur en de Andesgemeenschap te versterken en aldus een soort Gemeenschap 
van de Latijns-Amerikaanse landen op te richten. 
 
 
Zuid-Oost Europa 
 
 
 
MAANDAG 6 MAART 2006  
 
 

BOSNIË-HERZEGOVINA  
 
De voorzitter van de Kamer heeft Z. Exc. de heer Sulejman Tihic, voorzitter van het 
staatspresidium van Bosnië-Herzegovina, op 6 maart 2006 in audiëntie ontvangen. 
 
President S. Tihic onderstreept dat Bosnië-Herzegovina zowel etnisch als religieus 
verscheiden is. 
Hij wijst er tevens op dat hij het presidentschap van de Federatie van Bosnië-Herzegovina 
waarneemt overeenkomstig een roulerend staatspresidium waarvan het voorzitterschap om 
de acht maanden afwisselend door een vertegenwoordiger van de Bosniërs, de Kroaten en 
de Bosnische Serviërs wordt uitgeoefend.  
 
Hij wijst erop dat de orthodoxe, de katholieke en de moslimgemeenschap van Bosnië-
Herzegovina vele jaren in vrede hebben samengeleefd, voor het conflict met Servië-
Montenegro in 1995 losbarstte. 
Hij verheugt zich over het welslagen van de internationale missies onder auspiciën van de 
Europese Unie en de NAVO om de sociaal-politieke toestand in zijn land opnieuw tot rust te 
brengen. Bosnië-Herzegovina is de Europese Unie en de Verenigde Staten daarvoor zeer 
erkentelijk. 
 
President S. Tihic hoopt dat zijn land zo snel mogelijk (in 2008) tot de NAVO en later ook tot 
de Europese Unie zal kunnen toetreden. 
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Op het economische vlak spitst het handelsverkeer zich voornamelijk toe op de buurlanden, 
met name Kroatië, Servië-Montenegro, naast Slovenië, Oostenrijk, Duitsland en Italië. 
 
President Tihic spreekt zich uit voor de oprichting van een vrijhandelszone in de subregio, 
waar ook de EU op aanstuurt. 
 
 
 
WOENSDAG 8 MAART 2006 
 
 

SERVIË EN MONTENEGRO 
 
Op woensdag 8 maart 2006 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de heer Svetozar Marovic 
in audiëntie ontvangen.  De heer Marovic is President van Servië en Montenegro en oefent 
tegelijk de functie van eerste minister uit.  Mevrouw Millca Pejanovic-Djurisic, Ambassadeur van 
Servië en Montenegro te Brussel, woonde het onderhoud bij. 
 
Met betrekking tot de Kosovo-kwestie zegt de heer Marovic begrip te hebben voor het 
ongeduld van de internationale gemeenschap. Een reeks internationale standaarden worden 
op dit ogenblik niet gehaald, het vertrouwen tussen beide partijen is ontoereikend.  De 
dialoog tussen Pristina en Belgrado moet tot elke prijs gesteund worden.  Concrete 
maatregelen inzake de terugkeer van de vluchtelingen en de bescherming van de heilige 
plaatsen zijn hierbij prioritair.  De uitkomst van het debat over het toekomstige statuut van 
Kosovo is cruciaal voor de hele regio. 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo van zijn kant twijfelt aan de haalbaarheid van de Europese 
vredesinspanningen.  Hij vreest voor een nationalistische opstoot in Servië als reactie op een 
eventuele Kosovaarse onafhankelijkheid.  Hij is het met de heer Marovic eens wanneer deze 
stelt dat dit dossier met de grootst mogelijke omzichtigheid moet worden behandeld om de 
broze stabiliteit in de regio niet in gevaar te brengen. 
 
Met betrekking tot het Montenegrijnse onafhankelijkheidsreferendum van 21 mei 2006, stelt 
de heer Marovic dat nu reeds de periode volgend op het referendum in beide hoofdsteden 
moet worden voorbereid.  Montenegrijnse onafhankelijkheid is slechts een feit indien 55 % 
van de kiezers zich hiervoor uitspreken en een opkomst van 50 % werd gerealiseerd.  
President Marovic zegt dat er na de Montenegrijnse onafhankelijkheid (en de erkenning 
hiervan door de Verenigde Naties) overeenkomsten kunnen worden gesloten met Servië 
over de grote domeinen van samenwerking.  President Marovic definieert de Montenegrijnse 
argumenten voor onafhankelijkheid als tweeërlei.  Naast een reeks sentimentele argumenten 
citeert hij een reeks rationele.  Op termijn rekent hij op toetreding tot de Europese Unie.  
Kamervoorzitter De Croo vreest dat de Europese publieke opinie dit niet zou slikken:  de 
Europese Unie kan immers de hele Balkan-problematiek niet op zich nemen.   
 
 
 
VRIJDAG 24 MAART 2006 
 
 

WERKBEZOEK VAN DE VOORZITSTER VAN HET ALBANESE PARLEMENT 
 
Op vrijdag 24 maart 2006 had de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 
heer Herman De Croo, een onderhoud met mevrouw Jozefina Topalli, voorzitster van het 
Parlement van de Republiek Albanië. 
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5.1.2. DIVERSE ACTIVITEITEN 
 
 
 
MAANDAG 30 JANUARI 2006 
 
 

PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE OVSE 
 
Op maandag 30 januari 2006 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo de leden van de 
subcommissie Reglement van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa ontvangen. Zij vergaderden op 29 en 30 januari in 
Brussel in het kader van het Belgische voorzitterschap van de OVSE. 
 
 
 
VRIJDAG 17 MAART 2006 
 
 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
 
Op vrijdag 17 maart 2006 bracht de voorzitter van de Internationale Vereniging van Lions 
Clubs, de heer Ashok Mehta, een bezoek aan de Kamervoorzitter, de heer Herman De Croo. 
 
 
 
MAANDAG 10 JULI 2006  
 
 

PLECHTIGHEID AAN DE CENOTAAF VAN LONDEN 
 
Op maandag 10 juli 2006 ontving de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
Graaf Henri d’Oultremont, Voorzitter van het Belgische Comité ter ondersteuning van de 
plechtigheid aan de Cenotaaf van Londen. 
 
Dit jaar vond de plechtigheid plaats op zondag 16 juli en werd voorgezeten door de 
Kamervoorziter. 
 
 
 
5.1.3. AUDIËNTIES VAN AMBASSADEURS BIJ DE KAMERVOORZITTER 
 
 
donderdag 18 augustus 2005 
Z.E. de heer Ali Ahani, ambassadeur van de Islamitische Republiek Iran 
 
dinsdag 18 oktober 2005 
Z.E. de heer Tom C. Korologos, ambassadeur van de Verenigde Staten  
 
maandag 5 december 2005 
H.E. mevrouw Maria De Lourdes Dieck Assad, ambassadeur van de Verenigde Mexicaanse 
Staten 
Z.E. de heer Artur Kuko, ambassadeur van de Albanese Republiek 
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vrijdag 9 december 2005 
H.E. mevrouw Phan Thuy, ambassadeur van de Socialistische Republiek Viëtnam 
 
woensdag 28 december 2005 
Z.E. de heer Dipak Chatterjee, ambassadeur van de Republiek India 
Z.E. de heer Chawki Armali, algemene Palestijnse afgevaardigde 
 
vrijdag 30 december 2005 
Z.E. de heer Alphonse Berns, ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg 
 
donderdag 9 februari 2006 
Z.E. de heer Abdulla Falah Abdulla Al-Dosari, ambassadeur van de Staat Qatar 
 
maandag 13 februari 2006 
Z.E. de heer Elio Rodriguez Perdomo, ambassadeur van de Republiek Cuba 
 
dinsdag 14 februari 2006  
Z.E. de heer Fuat Tanley, ambassadeur van de Republiek Turkije 
 
woensdag 15 februari 2006 
Z. E. de heer Abdulazeez Al-Sharikh, ambassadeur van de Staat Koeweit 
 
donderdag 23 februari 2006 
Z.E. de heer Dimitri Tsikouris, ambassadeur van de Helleense Republiek 
 
dinsdag 24 februari 2006 
Z.E. de heer Haeng-Kyeom Oh, ambassadeur van de Republiek Korea 
 
 
 
 5.2. PUBLIC RELATIONS 
 
 
 
5.2.1.  ONTMOETINGEN MET DE PERS 
 
 

6 OKTOBER 2005 : PERSLUNCH BIJ DE AANVANG VAN HET PARLEMENTAIR JAAR 
 
Op donderdag 6 oktober 2005 werd de geaccrediteerde pers en de hoofdredacteurs van de 
Belgische media uitgenodigd op de lunch ter gelegenheid van de aanvang van het 
parlementair jaar.  De Kamervoorzitter lichtte zijn voornemens en de vooruitzichten van de 
Kamer voor het nieuwe parlementaire jaar 2005-2006 toe. 
De journalisten ontvingen een persmap. 
Die bevatte informatie over de samenstelling van het halfrond, suggesties van voorzitter De 
Croo om de parlementaire werkzaamheden te stroomlijnen, informatie over de 
Kruispuntbank van de Wetgeving, een nota over de mandatenlijst en de vermogensaangifte, 
een overzicht van de gerechtelijke procedure tegen de Kamer van volksvertegenwoordigers 
ingevolge het rapport van de onderzoekscommissie « sekten », een nota over het debat 
betreffende de toekomst van Europa, statistieken over de Kamer en een nota over het 
Belgische voorzitterschap van de OVSE. Voorts werden in de map reeds verspreide 
persberichten opgenomen. 
De catalogus van de tentoonstelling « Satirische spotprenten van 1830 » was als bijlage bij 
de persmap gevoegd. 
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12 OKTOBER 2005 : BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK PERU 

 
Op woensdag 12 oktober werd president Toledo door voorzitter De Croo voor de lunch 
ontvangen. De pers kreeg de gelegenheid om de aankomst van de president in het 
peristilium en de overhandiging van de medaille van het parlement in de salons van het 
voorzitterschap te filmen. Daarna kon een doorstepinterview worden afgenomen. 
 
 

DINSDAG 18 OKTOBER 2005 : BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK PORTUGAL 
 
De voorzitters van Kamer en Senaat hadden een onderhoud met president Sampaio. 
De pers kreeg de gelegenheid om de aankomst van de president en het begin van het 
onderhoud te filmen. 
Omstreeks 17 uur vond aan de uitgang van de salons een doorstepinterview plaats.  
 
 

VRIJDAG 21 OKTOBER 2005 : BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK ARMENIË AAN 
DE KAMER 

 
Op 21 oktober werd president Kocharian in de Kamer van volksvertegenwoordigers 
ontvangen. 
De pers werd door middel van een persbericht op de hoogte gebracht. Ze kreeg de 
gelegenheid om de aankomst van de president in het peristilium en de ondertekening van 
het guldenboek te filmen. 
 
 

1 DECEMBER 2005 : BEZOEK VAN DE VOORZITSTER VAN HET CENTRUM YITZHAK RABIN 
 
Mevrouw Dalia Rabin, voorzitster van het centrum Yitzhak Rabin in Tel Aviv en dochter van 
de heer Yitzhak Rabin, werd door de Kamervoorzitter in audiëntie ontvangen. 
De pers kon de aankomst van mevrouw Rabin bijwonen. Na het onderhoud  kreeg de pers 
de gelegenheid om zich met mevrouw Rabin te onderhouden. 
 
 

DINSDAG 6 DECEMBER : BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK BURUNDI 
 
Op dinsdag 6 december om 9 uur werd de heer Pierre Nkurunziza in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ontvangen.  
De pers kon zijn aankomst, de ondertekening van het guldenboek en de eerste minuten van 
de ontmoeting bijwonen. 
 
 

19 DECEMBER 2005 : PERSVOORSTELLING VAN HET 162STE BOEK VAN OPMERKINGEN VAN HET 
REKENHOF 

 
Op maandag 19 december 2005 om 11 uur werd de pers in de salons van het 
voorzitterschap uitgenodigd op de voorstelling van het 162ste Boek door de heren Vanstapel 
en Roland, eerste voorzitter en voorzitter van het Rekenhof, in aanwezigheid van de leden 
van de commissie voor de Financiën en de Begroting, van de subcommissie « Rekenhof » 
en van de commissie voor de Comptabiliteit.  De pers kreeg ruimschoots de gelegenheid om 
interviews af te nemen.  
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20 DECEMBER 2005 : BEZOEK VAN MEVROUW WALLSTRÖM, EUROPEES COMMISSARIS 
 
Op dinsdag 20 december 2005 werd  in aanwezigheid van mevrouw Wallström, Europees 
commissaris en ondervoorzitter van de Commissie, een gemeenschappelijke vergadering 
van het Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden en de commissies voor de 
Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat georganiseerd. 
 
 

12 JANUARI 2006 : NIEUWJAARSLUNCH 
 
De geaccrediteerde pers en de hoofdredacteurs werden door de Kamervoorzitter op de 
traditionele nieuwjaarslunch uitgenodigd. Een veertigtal journalisten en hoofdredacteurs 
gingen op de uitnodiging in. 
De journalisten werden op de hoogte gebracht van de voor begin 2006 geplande 
commissiewerkzaamheden. Ze kregen informatie over de subsidiariteitsprocedure, de 
mandatenlijst en vermogensaangifte, de ontwikkeling van de Kruispuntbank en ontvingen het 
jaarverslag 2005 en het verslag van de parlementaire zending naar China. 
 
 

17 JANUARI 2006 : PERSVOORSTELLING VAN HET BOEK “BELGIEN 1830-2005, 
DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT 1980-2005” 

 
Het boek « Belgien 1830-2005, Deutschsprachige Gemeinschaft 1980-2005 », uitgegeven 
door Grenz-Echo Verlag, is het resultaat van de samenwerking tussen de auteurs Alfred 
Minke, Stephan Förster en Christoph Brüll. De voorstelling van het werk vond plaats in de 
salons van het voorzitterschap. 
De aanwezige journalisten ontvingen een exemplaar van het boek. 
 
 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2006 : PERSVOORSTELLING VAN HET BOEK “LE GUIDE BELGE – 
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION” 

 
Het boek « Le guide belge – Sécurité et prévention » van auteur Myriam Robert-César werd 
op 17 februari in de internationale zaal aan de pers voorgesteld. 
 
 

6 MAART 2006 : BEZOEK AAN DE KAMER VAN DE PRESIDENT VAN BOSNIË-HERZEGOVINA 
 
De heer Sulejman Tihic, president van Bosnië-Herzegovina, werd in het kader van zijn 
staatsbezoek aan België in de Kamer van volksvertegenwoordigers ontvangen. De pers 
werd van zijn komst op de hoogte gebracht en kon de aankomst van de president en de 
ondertekening van het guldenboek in het peristilium filmen. 
 
 

WOENSDAG 8 MAART 2006 : BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN SERVIË EN MONTENEGRO 
 
De heer Svetozar Marovic werd om 16.30 uur in het federaal parlement ontvangen. 
De pers kon foto’s nemen bij de ondertekening van het guldenboek en de overhandiging van 
de medaille van het parlement. 
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21 MAART 2006 : PERSVOORSTELLING VAN DE ENGELSE VERSIE VAN HET BOEK OVER DE 
GESCHIEDENIS VAN DE KAMER 
 

Op 21 maart werd de Engelse versie van het boek over de geschiedenis van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, « The Belgian House of representatives – From revolution to 
Federalism » officieel voorgesteld in de salons van het voorzitterschap. 
 
De voorzitter ontving de auteurs in zijn kantoor voor een privéonderhoud. Vervolgens werd 
het boek officieel voorgesteld in de salons van het voorzitterschap, in aanwezigheid van de 
drie auteurs, de heren Derek Blyth, Alistair MacLean en Rory Watson, en talrijke 
ambassadeurs. 
Na het welkomstwoord van de voorzitter stelde de heer Watson het boek voor. 
 
 

BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE ONAFHANKELIJKE KIESCOMMISSIE VAN DE 
DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO OP WOENSDAG 29 MAART 2006 

 
Eerwaarde Malu Malu werd uitgenodigd om deel te nemen aan een gemeenschappelijke 
vergadering van de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging 
in de internationale zaal. Die vergadering werd bijgewoond door de Belgische pers en door 
de pers die de voorzitter van de onafhankelijke kiescommissie vergezelde. 
 
De vergadering werd gevolgd door een onderhoud met Voorzitter De Croo en de leden van 
het Bureau van de Kamer. De pers kon tijdens de eerste minuten van het onderhoud 
opnames maken en foto’s nemen. 
 
 

VRIJDAG 31 MAART 2006 : VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2005 VAN HET COLLEGE 
VAN FEDERALE OMBUDSMANNEN 

 
Op vrijdag 31 maart 2006 overhandigden mevrouw Catherine De Bruecker en de heer Guido 
Schuermans hun jaarverslag 2005 aan voorzitter De Croo. 
 
Nadat hij hen had verwelkomd, gaf de Kamervoorzitter het woord aan de federale 
ombudsmannen die respectievelijk de vastgestelde disfuncties, de geformuleerde 
aanbevelingen, enz. hebben toegelicht. 
 
De leden van de commissie voor de Verzoekschriften van de Kamer, evenals de 
ombudspromotoren en de pers waren uitgenodigd. 
Tijdens de daaropvolgende receptie werden interviews afgenomen. 
 
 

BEZOEK VAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE 
OP WOENSDAG 26 APRIL 2006 

 
De heer Pirinski bezocht de Kamer in het bijzijn van een aantal parlementsleden. 
De pers kreeg de gelegenheid om foto’s te nemen tijdens de ondertekening van het 
guldenboek, de eerste minuten van het onderhoud en het contact met de pers na de 
ontmoeting om 10.55 uur. 
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3 MEI 2006 : BEZOEK VAN KONING EMMANUEL KUALUMA ELIFAS VAN NAMIBIË 
 
Koning Emmanuel Kualuma Elifas van Namibië werd in de Kamer van 
volksvertegenwoordigers ontvangen. De pers werd door middel van een persbericht van zijn 
komst op de hoogte gebracht. 
De pers kon zijn aankomst en de ondertekening van het guldenboek, evenals de eerste 
minuten van de ontmoeting bijwonen. 
 
 

4 JULI 2006 : VOORZITTER DE CROO LAUWERT FRANS WEISGLAS 
 
De Kamervoorzitter verleende het ereteken van commandeur in de Leopoldsorde aan de 
voorzitter van de Nederlandse Tweede Kamer. 
 
De pers was aanwezig bij de uitreiking van de medaille en de toespraken. 
 
 

11 JULI 2006 : BEZOEK VAN DE SECRETARIS VAN DE HOGE RAAD VOOR DE NATIONALE 
VEILIGHEID VAN DE ISLAMITISCHE REPUBLIEK IRAN 

 
De audiovisuele en geschreven pers kreeg de gelegenheid om de eerste minuten van de 
ontmoeting te filmen en de secretaris en de Kamervoorzitter na hun onderhoud te 
interviewen. 
 
 

18 JULI 2006 : BEZOEK VAN DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK MOZAMBIQUE 
 
De Mozambikaanse pers die de delegatie vergezelde, kon foto’s nemen en opnames maken 
net vóór het einde van de ontmoeting. 
Tijdens een doorstepinterview op het einde van het onderhoud konden enkele vragen 
worden gesteld. 
 
Vervolgens volgde de pers de delegatie in het halfrond en de commissiezalen van de Kamer 
en in het halfrond van de Senaat. 
 
 
5.2.2 PARLEMENTAIRE ZENDINGEN 
 
 
Tijdens het parlementaire jaar 2005-2006 leidde de Voorzitter van de Kamer, de heer 
Herman De Croo, drie parlementaire zendingen waaraan journalisten deelnamen.  
 
China Het Nieuwsblad/het Volk  Joost Loncin 
29/10 – 04/11/05  Het Belang van Limburg Eric Donkier de Donceel 
     Metro    Bram Souffreau 
 
 
Koeweit   Belga    Arlette Langbeen   
11/11 – 14/11/05  Metro    Dries Bervoet 
     Het Nieuwsblad  Valérie-Anne Van Peel 
 
 
Kazachstan Le Soir  Maroun Labaki   
09/04 – 13/04/06  Belga    Arlette Langbeen  
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6.  INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
 
 
 
6.1. BETREKKINGEN MET INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE 
 ASSEMBLEES 
 
 
6.1.1.   EUROPESE INTEGRATIE EN INTERPARLEMENTAIRE SAMENWERKING 
 
Sinds 1975 ontmoeten de voorzitters van de Europese parlementaire assemblees elkaar 
regelmatig 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.  
 
 
6.1.1.1.  CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE PARLEMENTEN VAN DE LIDSTATEN 

VAN DE RAAD VAN EUROPA – TALLINN (29-31 MEI 2006) 
 
De conferentie – die sinds 1975 tweejaarlijks bij elkaar komt – wordt georganiseerd onder 
het toezicht van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. De plaats van de 
vergaderingen wisselt in principe tussen Straatsburg en de hoofdstad van een van de 
landen, die lid zijn van de Raad van Europa. 
De conferentie is samengesteld uit de Voorzitters van de parlementen van de landen die lid 
zijn van de Raad van Europa, evenals de Voorzitters van het parlement van de Raad van 
Europa, van het Europees parlement en van het parlement van de West-Europese Unie. 
 
De Kamervoorzitter presenteerde er dinsdag 30 mei 2006 een verslag over de parlementaire 
diplomatie. 
 
Zich ervan bewust dat ze niet op de achtergrond kunnen blijven ten opzichte van andere 
internationale actoren (regeringen, ngo’s), hebben de parlementen een opmerkelijke 
ontwikkeling doorgemaakt in wat we nu de parlementaire diplomatie noemen. Op de 
internationale scène kunnen we niet meer om de nationale parlementen heen. 
 
Noemde men een decennium geleden de parlementaire diplomatie “een beginnend concept”, 
dan kan men nu vaststellen dat het een tastbare werkelijkheid is, solide verankerd in de 
parlementaire praktijk. 
 
De parlementaire diplomatie is niet alleen een bemiddeling geworden tussen landen, 
bilateraal en multilateraal, maar ook een bindmiddel tussen volkeren. Zij maakt vandaag 
integraal deel uit van de internationale relaties van een staat. Een toenemend aantal 
parlementen speelt een steeds grotere rol op het vlak van internationale betrekkingen, om 
niet enkel het laatste woord te hebben, maar in sommige gevallen het eerste. 
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6.1.1.2. CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE EUROPESE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEES 

– KOPENHAGEN (29-30 JUNI 2006) 
 
De heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, heeft 
deelgenomen aan de Conferentie van de nationale parlementen van de Europese Unie die 
plaatshad te Kopenhagen van 29 tot 30 juni 2006. 
 
Volgende thema’s kwamen aan bod: 
 
- De interparlementaire samenwerking en de toekomst van de Europese Unie. Hierbij werd 

vooral informatie uitgewisseld over de parlementaire initiatieven genomen in het kader 
van de EU-reflectieperiode (Appel Europese Raad, juni 2005). 

 
- De formele start van IPEX (Interparliamentary Information Exchange). Deze interactieve 

database (netwerk tussen de nationale parlementen) heeft vooral tot doel informatie uit te 
wisselen in het kader van de subsidiariteitsprocedure. 

 
- De rationalisering van de interparlementaire organisaties. 

De proliferatie van parlementaire initiatieven noopt volgens sommige assemblees tot 
rationalisering. Hoewel een vorige conferentie besloten had dat deze coördinatie niet 
problematisch is, komt het thema telkens terug op de agenda. 
Er werd terug besloten tot het oprichten van een werkgroep. Focus zal nu evenwel liggen 
op de verbetering van de interparlementaire samenwerking en de samenwerking met de 
Europese instellingen (in het bijzonder met de Europese Commissie in het kader van de 
subsidiariteitsprocedure). 

 
- De parlementaire bijstand van de nieuwe democratieën  

Ook hier blijken er heel wat overlappingen te zijn. Vanuit de zorg om een optimale 
aanwending van parlementaire middelen wordt ook voorgesteld alle vormen van 
parlementaire steun samen te brengen in een database. 

 
- De Europese Unie gezien van buitenaf: waarom de EER voor Noorwegen een goed 

alternatief is voor de EU. De Voorzitter van het Noors Parlement heeft hier gesteld dat 
uiteindelijk voor hem als EU-voorstander de Europese Unie nog altijd het beste alternatief 
blijft. 

 
Verslag Doc. K 51 2682/001 
 
 
6.1.1.3.  DEELNAME AAN DE COSAC (CONFERENTIE VAN DE COMMISSIES VOOR EUROPESE 

AANGELEGENHEDEN) 
 
Deze Conferentie wordt tweemaal per jaar georganiseerd door het parlement van het land 
dat op dat 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. 
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- Londen, 9 – 11 oktober 2005 – XXXIVe COSAC 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit de heer Herman De Croo (voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en voorzitter van het Adviescomité), de heer Philippe Mahoux 
(senator en covoorzitter van het Adviescomité), Mevrouw Inga Verhaert 
(volksvertegenwoordiger) en de heren Luc Van den Brande en Jacques Germeaux 
(senatoren). 
Volgende thema’s werden besproken: 

- de controle door de nationale parlementen van het Gemeenschappelijk Buitenlands 
en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie; 

- de parlementaire controle van de impactevaluatie van de Europese Commissie; 
- de ontwikkelingen inzake de ratificatie van de Europese Grondwet. 
 

Verslag Doc. K 51 21865/001 
 
 

- Wenen (20 februari 2006) Vergadering van de Voorzitters van de COSAC-
delegaties 

 
Op maandag 20 februari 2006 heeft Kamervoorzitter De Croo deelgenomen aan de 
vergadering van de delegatieleiders van de COSAC (Conferentie van de commissies voor 
Europese Aangelegenheden). Deze vergadering had tot doel de eigenlijke COSAC van 22-
23 mei 2006 voor te bereiden. 
 
De toekomst van de Europese Grondwet, de prioriteiten van het Oostenrijks EU-
Voorzitterschap, de verdere uitwerking van de subsidiariteitsprocedure door de nationale 
parlementen en het Lissabonproces, waren de agendapunten van deze bijeenkomst. 
 
De Minister van Buitenlandse Zaken, Mevrouw Plassnik, heeft verwezen naar de prioriteiten 
van het Oostenrijks EU-Voorzitterschap en het aan gang zijnde reflectieproces over de 
Europese Grondwet en de toekomst van Europa.  
 
De Voorzitter van de Oostenrijkse Bundesrat heeft de klemtoon gelegd op het 
subsidiariteitsprincipe en “burgernabijheid” om de aanvaardbaarheid van de Europese Unie 
door de bevolking te verbeteren. Hij heeft gepleit om de subsidiariteitsprocedure (early 
warning procedure: raadpleging van de nationale parlementen) reeds in te voeren binnen de 
bestaande verdragen. 
 
Voorzitter De Croo heeft de vergadering geïnformeerd over het Belgisch 
samenwerkingsakkoord tussen de parlementaire assemblees met betrekking tot de 
subsidiariteitsprocedure. Ook in het Verenigd Koninkrijk zullen de parlementen van 
Schotland, Wales en Noord-Ierland betrokken worden bij de subsidiariteitsprocedure. 
 
In het kader van het thema “Lissabonstrategie” werd vooral de demografische ontwikkeling 
belicht. Deze wordt gezien als een sleutelkwestie voor de toekomst van het Europees sociaal 
model. 
 
Voorzitter De Croo heeft in dit verband gepleit voor de versterking van de vorming, de 
verlenging van de arbeidsduur en de “flexibilisering” van de arbeidstijd, om aldus de 
concurrentiekracht in Europa te behouden. 
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- Wenen, 22 – 23 mei 2006 – XXXVe COSAC 
 
De afvaardiging van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden was 
samengesteld uit de heer Herman De Croo (Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en Voorzitter van het Adviescomité), de heer Philippe Mahoux 
(senator en Covoorzitter van het Adviescomité), de heren Daniel Ducarme, Jacques 
Germeaux (K) en de heer Stefaan Noreilde (S). 
 
Volgende thema’s stonden op de agenda: 
- Europa – perspectieven en pragmatisme (de heer Wolfgang Schüssel, Oostenrijks 

Bondskanselier); 
- de toekomst van de Europese Grondwet en de controle op het subsidiariteitsprincipe 

door de nationale parlementen; 
- de Westelijke Balkan en het Europees nabuurschapsbeleid (mevr. Benita Ferrero-

Waldner, lid van de Europese Commissie belast met buitenlandse betrekkingen, en de 
heer Erhard Busek, speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie belast met de 
buitenlandse betrekkingen). 

 
Verslag Doc. K 51 2683/001 
 
 

- Helsinki (11 september 2006), Vergadering van de Voorzitters van de COSAC-
delegaties 

 
Op maandag 11 september 2006 heeft Kamervoorzitter De Croo, in zijn hoedanigheid van 
Voorzitter van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden, deelgenomen 
aan bovengenoemde vergadering. 
 
Doel van deze vergadering is de eigenlijke COSAC (Conférence des Organes spécialisés en 
Affaires communautaires), die zal gehouden worden te Helsinki op 20 en 21 november 2006, 
voor te bereiden. 
 
Daarnaast werd ook van gedachten gewisseld met Mevrouw M. Wallström, Europees 
Commissaris voor Communicatie, met betrekking tot de verdere operationalisering van de 
dialoog tussen de Europese Commissie en de nationale parlementen (overzending van 
commissievoorstellen en communicatie met de Commissie). 
 
Tot slot werd ook het Europees energiebeleid toegelicht door de Finse Minister van Handel 
en Industrie, de Voorzitter van BP-Europe en professor Lund van de Helsinki University of 
Technology. 
 
De uiteenzetting focuste op de huidige toestand inzake energievoorziening op wereldschaal 
in de Europese Unie; strategieën om de energievoorziening in de Europese Unie te 
waarborgen; alternatieve energiebronnen en energie-efficiëntie, mede in verband met de 
milieu-implicaties van energieconsumptie. 
 
 
6.1.1.4. HET EUROMEDITERRAAN PARLEMENTAIR PARTNERSCHAP 
 
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: 
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- 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 componenten: de 
Euromediterrane parlementaire Assemblee 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). 
 
 
6.1.1.4.1.   EUROMEDITERRANE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE 
 
Het Federale Parlement heeft drie afgevaardigden in de EMPA, de Parlementaire Assemblee 
van het Proces van Barcelona. Twee volksvertegenwoordigers, de heren Patrick Moriau (PS) 
en Miguel Chevalier (VLD), nemen respectievelijk zitting in de Commissie “Politique de 
Sécurité et des Droits de l’Homme” en “Commission économique, financière, des Affaires 
sociales et de l’Education” en een Senator, mevrouw Fatma Pehlivan (sp.a) 
(plaatsvervanger: de heer Paul Wille – VLD) neemt zitting in de “Commission de la 
Promotion de la Qualité de la Vie, des Echanges humains et de la Culture”.  
 
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. 
 
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. 
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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. De commissies kunnen werkgroepen oprichten die belast worden 
met het onderzoek van een bepaald onderwerp. 
 
 
1. Buitengewone vergadering van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee 

(EMPA), Marokkaanse Kamer van volksvertegenwoordigers, Rabat, 
20-21 november 2005 

 
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het proces van Barcelona vond in Rabat op 
20 en 21 november 2005 een buitengewone vergadering van de Euro-mediterrane 
Parlementaire Assemblee plaats. 
 
Als vaste leden van de Belgische parlementaire delegatie bij de EMPA hebben de heer 
Miguel Chevalier, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, en mevrouw Fatma 
Pehlivan, lid van de Senaat, aan de werkzaamheden van die buitengewone vergadering 
deelgenomen. 
 
De drie vaste commissies van de EMPA, te weten: 
-  de commissie voor het politieke en veiligheidspartnerschap en voor de rechten van  

de mens; 
- de commissie voor het economische en financiële partnerschap, sociale zaken en  

onderwijs; 
- de commissie voor de verbetering van het leefklimaat, menselijke uitwisselingen en 

cultuur  
zijn op zondag 20 november 2005 bijeengekomen om hun resoluties aan te nemen met het 
oog op de plenaire vergadering van maandag 21 november 2005. 
 
De plenaire vergadering van maandag 21 november 2005 werd voorgezeten door de heer 
Abdelwahad Radi, voorzitter van de Marokkaanse Kamer van volksvertegenwoordigers, en 
de heer Joseph Borrell Fontelles, voorzitter van het Europees Parlement en huidig voorzitter 
van de EMPA. 
 
Tijdens de plenaire vergadering werden de volgende punten behandeld: 
-  de herziening van het proces van Barcelona; 
- de uitvoering van het strategisch partnerschap tussen de EU en de mediterrane  

landen (de heer John Robertson, parlementair secretaris van de Britse minister voor 
het Midden-Oosten); 

- de herziening van het proces van Barcelona en het Europese nabuurschapsbeleid 
(mevrouw Viviane Reding, lid van de Europese Commissie); 

- het bondgenootschap tussen de beschavingen (de heer Fassi Fihri, afgevaardigd 
minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van het Koninkrijk Marokko, en 
de heer Federico Mayor Zaragoza, voorzitter van de werkgroep van de Verenigde 
Naties); 

- de vooruitzichten voor de regionale integratie (de heer Habib Boulares, secretaris-
generaal van de Union du Maghreb arabe). 

 
De slotverklaring van deze vergadering werd doorgestuurd naar een topontmoeting die ter 
gelegenheid van de tiende verjaardag van het Euro-mediterrane partnerschap op 27 en 28 
november 2005 in Barcelona plaatsvond. 
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Verslag Doc. K 51-2257/001 
 
 
2. 2e plenaire vergadering van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee 

(EMPA), in het Europees Parlement te Brussel, 27 maart 2006 
 
Bij die gelegenheid hebben de drie permanente commissies van de EMPA een eerste balans 
opgemaakt van het werk dat de Assemblee heeft verwezenlijkt tijdens de eerste twee jaar 
dat ze actief is. 
 
De ad hoc-commissie over de rechten van de vrouw in de euromediterrane landen van de 
EMPA heeft op 26 maart 2006 haar oprichtingsvergadering gehouden in de lokalen van het 
Europees Parlement in Brussel, onder het voorzitterschap van mevrouw Ciemniak (Pools 
Parlement). 
 
Verslag Doc. K 51 2635/001 
 
 
3.  Vergaderingen van de permanente commissies en werkgroepen 
 
Afgezien van de vergaderingen die plaatshadden buiten het rechtstreekse kader van 
bovenvermelde plenaire vergaderingen, heeft de heer Patrick Moriau, lid van de delegatie 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij de EMPA, in het Europees Parlement te 
Brussel deelgenomen aan de vergaderingen van de Commissie voor het Politieke en 
Veiligheidsparnterschap en voor de Rechten van de Mens op 15 juni en 20 september 2005, 
aan de vergadering van de werkgroep “Vrede en veiligheid in het Midden-Oosten” op 21 
september 2005 evenals aan de vergaderingen van de werkgroep inzake de Financiering en 
de Herziening van het EMPA-reglement op 18 oktober 2005 en 31 januari 2006. 
 
De heer Miguel Chevalier, lid van de Belgische parlementaire delegatie bij de EMPA, heeft 
deelgenomen aan de vergadering van de commissie Economie, Financiën, Sociale Zaken en 
Onderwijs van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA) op maandag 30 
januari 2006 te Lissabon. 
 
 
6.1.1.4.2. VE CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS VAN DE EUROMEDITERRANE PARLEMENTEN 

BARCELONA, 25-26 NOVEMBER 2005 
 
De Vijfde Conferentie in Barcelona op 25 en 26 november 2005 kaderde in de viering van de 
tiende verjaardag van de ondertekening van de Verklaring van Barcelona op 27 en 28 
november 1995; 
 
De Conferentie van de Voorzitters van de Euromediterrane Parlementen omvat de 
Voorzitters van de Parlementen van de EU-lidstaten, de Voorzitter van het Europees 
Parlement en de Voorzitters van de Parlementen van de mediterrane partnerlanden die de 
Verklaring van Barcelona hebben ondertekend. De Conferentie heeft als belangrijkste taak 
de politieke richtsnoeren van het Euromediterraan parlementair proces aan te reiken, 
thema’s in het kader van de drie pijlers van het proces van Barcelona te bespreken en een 
stimulerende rol te spelen ten aanzien van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee en 
de regeringen, die geacht worden de akkoorden en richtsnoeren van het proces van 
Barcelona ten uitvoer te leggen. De Conferentie van de Voorzitters heeft een slotverklaring 
opgesteld ter attentie van de respectieve nationale parlementen die aan de Conferentie 
deelnemen en het Europees Parlement. 
 
Verslag Doc. K 51 2260/001 
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6.1.2.   ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AA

                                                

NGELEGENHEDEN 
 
 
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 (15-16 december 2005) 
Stuk Kamer 51 2309/001 
 
Europese Raad van Brussel (23-24 maart 2005) 
Stuk Kamer 51 2524/001 
 
Europese Raad van Brussel (15-16 juni 2006) 
Stuk Kamer 51 2664/001 
 
 
2.   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 heeft een europromotor die ermee belast is 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. 
 

 
1 Zie artikel 92quater van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
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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). 
 
 
3. Omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving 
 
Een van de taken van het Federaal Adviescomité is de follow-up van de vorderingen die 
België maakt op het gebied van omzetting van Europees recht in Belgisch recht. 
 
Op dinsdag 7 februari 2006 hebben de leden van het federaal adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden deelgenomen aan een vergadering met de heer Didier Donfut, 
Staatssecretaris voor Europese Zaken. 
 
De leden van het adviescomité trachtten de oorzaken van de achterstand bij de omzetting 
van de richtlijnen te achterhalen en onderstreepten het belang van een herziening van de 
termijnen voor de adviesprocedures. De regering moet de impactanalyses van de Europese 
Commissie in de impactfiches verwerken, aldus het adviescomité. Er werd ook gewezen op 
het belang van het subsidiariteitsprincipe. 
Ten slotte stelden de leden van het adviescomité dat er werk gemaakt moet worden van een 
betere opvolging van het Europese besluitvormingsproces door het Parlement, zowel "ex 
ante", d.i. tijdens de onderhandelingsfase over de Europese regelgeving, als "ex post", d.i. 
tijdens de omzettingsprocedure zelf. Te dien einde stelde een lid van het adviescomité voor 
een dienst Europese Aangelegenheden bij de Kamer in te stellen. 
 
Verslag Doc. K 51 2310/001 
 
 
4. Wetgevings- en werkprogramma van de Europee Commissie voor 2006 
 
In het Belgische Federale Parlement heeft de bespreking van het wetgevings- en 
werkprogramma van de Europese Commissie plaats in het Federaal Adviescomité voor 
Europese Aangelegenheden. Op 22 februari 2006 had de jaarlijkse gedachtewisseling plaats 
met de Permanente Vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, 
de heer Jan de Bock. 
 
Verslag Doc. K 2456/001 
 
 
5. De toekomst van Europa 
 

-  Debat in het Europees Parlement, 19 oktober 2005 
 
Na de negatieve uitslag van de referenda die in Frankrijk en Nederland werden gehouden 
over de Europese grondwet, hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten 
van de Europese Unie, tijdens de Europese Raad van 16 en 17 juni 2005, een verklaring 
aangenomen over het verdere verloop van de ratificatie van het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa. In die verklaring werden de lidstaten opgeroepen om een debat 
over hun Europese ambities te houden, waarbij onder meer het nationale parlement en de 
politieke partijen zouden worden betrokken. 
 
Ingaand op deze uitnodiging heeft het Federaal Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden, voorgezeten door de heer Herman De Croo, Kamervoorzitter, op 
woensdag 19 oktober 2005, samen met de Commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen 
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van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, een debat gehouden over de 
vraag welk Europa wij nodig hebben om onze visie over een welvarende, vrije, vreedzame 
en rechtvaardige samenleving te kunnen realiseren.  
 
Ter voorbereiding van dit debat werd aan de politieke fracties gevraagd om een nota te 
schrijven over het standpunt van hun partij ter zake. Deze bijdragen werden gebundeld in 
een dossier en werden tijdens de vergadering ter beschikking gesteld van de deelnemers. 
 
Na een uiteenzetting van de Eerste Minister, hebben de woordvoerders van de politieke 
fracties de krachtlijnen van hun kijk op de EU voorgesteld. 
 
CRIV 51 COM 717 
  
 

- Forum in het Europees Parlement, 8 en 9 mei 2006 
 
Kamervoorzitter Herman De Croo, tevens voorzitter van het federaal adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden, PS-Kamerlid Camille Dieu, MR-Kamerlid Daniel Ducarme, 
VLD-Kamerlid Jacques Germeaux en VLD-Kamerlid Stef Goris hebben deelgenomen aan de 
parlementaire bijeenkomst over de "Toekomst van Europa", die op 8 en 9 mei 2006 in het 
Europees Parlement te Brussel georganiseerd werd. 
 
De bijeenkomst had tot doel een gedachtewisseling en debat mogelijk te maken tussen de 
nationale parlementsleden van de EU-lidstaten en kandidaat-EU-lidstaten enerzijds en de 
Europarlementsleden anderzijds over grote thema's die de publieke opinie bezighouden met 
betrekking tot het Europa van morgen. 
 
Met het oog op een gerichter en levendiger debat hebben tijdens de namiddagzitting van 
maandag 8 mei 2006 vier werkgroepen zich parallel en respectievelijk over één van de 
volgende thema's gebogen: Europa in de wereld en de grenzen van de Unie; globalisering 
en het Europese economische en sociale model; vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; en 
de financiële middelen van de EU. 
 
Op dinsdag 9 mei was het dan tijd voor de presentatie van de verslagen van de werkgroepen 
en een debat over het algemene thema. 
De Oostenrijkse kanselier Wolfgang Schüssel, fungerend voorzitter van de Raad, en de heer 
José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, hielden in het begin van de 
namiddagzitting van 9 mei een uiteenzetting, gevolgd door een vragenuurtje. 
 
De nationale delegaties van de EU-lidstaten bestonden uit zes parlementsleden, die van de 
kandidaat-lidstaten uit twee waarnemers. 
 
De zowat 250 deelnemers - zowel de leden van de nationale parlementsleden als de EP-
leden - onderstreepten dat dergelijke bijeenkomsten vaker georganiseerd zouden moeten 
worden, teneinde de vinger aan de pols van de samenleving te houden. 
 
EP-voorzitter Borrell en de voorzitter van de Oostenrijkse Nationalrat, de heer Khol, zaten de 
parlementaire bijeenkomst samen voor. Zij merkten op dat de nationale parlementen meer bij 
het Europese besluitvormingsproces betrokken moeten worden, en vooral dan bij de 
evaluatie van de toepassing van het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel. De 
deelnemers juichten de voorstellen van Commissievoorzitter José Manuel Barroso toe om 
nieuwe Europese voorstellen onmiddellijk aan de nationale parlementen over te zenden met 
het verzoek om een reactie. 
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6. Eerste ontwerp van samenwerkingsakkoord : de Europese Grondwet  
 Uitvoering van de subsidiariteitprocedure in België 
 
De voorzitters van de parlementaire assemblees in België hebben op 19 december 2005 het 
ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Wetgevende Kamers, de 
parlementen van de gemeenschappen en van de gewesten, ter uitvoering van het Protocol 
betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid gehecht 
aan het Ontwerp-Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, geparafeerd.  
België hecht, als medeoprichter van de Europese Gemeenschap, een bijzonder belang aan 
de Europese Grondwet. Alle parlementaire assemblees van ons land hebben de Europese 
Grondwet goedgekeurd.  
Krachtens dit protocol zullen de parlementen de mogelijkheid hebben om in een periode van 
zes weken, ingaand op de datum van de verzending van een ontwerp van Europese 
wetgevingshandelingen een gemotiveerd advies te richten tot de Voorzitters van het 
Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie. In dit gemotiveerd advies wordt 
uiteengezet waarom het ontwerp niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.  
Elk nationaal parlement beschikt over twee stemmen, verdeeld in functie van het nationaal 
parlementair stelsel. Acht landen van de 25 Europese lidstaten hebben een federaal systeem 
en zullen formules moeten vinden die rekening houden met de regionale assemblees.  
Indien de gemotiveerde subsidiariteitsadviezen, ten minste een derde vertegenwoordigen 
van alle stemmen die aan de nationale parlementen zijn toegedeeld, moet het ontwerp 
opnieuw in overweging worden genomen.  
Het betreffend samenwerkingsakkoord heeft tot doel de modaliteiten te bepalen met 
betrekking tot het subsidiariteitsadvies van elke assemblee, de stemmenverdeling, de 
eventuele bevoegdheidsconflicten, de mededeling van de gemotiveerde adviezen aan de 
Europese instellingen evenals met betrekking tot het beroep bij het Europese Hof van 
Justitie.  
Zelfs indien de Europese Grondwet nog niet in voege is getreden, kunnen de Belgische 
parlementaire assemblees toch reeds de nodige maatregelen nemen om de controle op de 
naleving van het subsidiariteitsbeginsel (en de betreffende informatie-uitwisseling) te 
organiseren op basis van de bestaande Europese verdragen. 
 
 
7. Vergaderingen met leden van de Europese Commissie 
 

- Dinsdag 20 december 2005 
 
Op dinsdag 20 december 2005 nam Mevr. Wallström, Vice-Voorzitter van de Europese 
Commissie, verantwoordelijk voor het communicatiebeleid, deel aan een gedachtewisseling 
met de leden van het Adviescomité voor Europese aangelegen-heden en van de Commissie 
voor Buitenlandse betrekkingen van de Kamer en de Senaat over het “Plan D” van de 
Europese Commissie (democratie, dialoog, debat) en over de nationale debatten over de 
toekomst van Europa. 
 
Het “Plan D” is geen noodoperatie voor de Europese grondwet. Het is een plan dat de 
bedoeling heeft een groot debat te stimuleren tussen de burgers en de Europese 
democratische instellingen. 
 
Mevr. Wallström merkt ook op dat het principe van de subsidiariteit, dat zij beschouwt als de 
essentie van de democratie, de grootste bezorgdheid moet zijn van de nationale 
parlementen. In dit kader, moeten deze zo snel mogelijk beschikken over duidelijke en juiste 
informatie, wat door de publicatie van het werkprogramma van de Europese Commissie 
gemakkelijker gemaakt wordt. 
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- Dinsdag 21 maart 2006 

 
De heer Louis Michel, Europees commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp, heeft op dinsdag 21 maart 2006 van gedachten gewisseld met de leden 
van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden en van de commissies 
voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat. 
De Europese commissaris gaf een overzicht van de beleidsprioriteiten van de Commissie 
voor 2007 en het werk- en wetgevingsprogramma voor 2006. Ook vertegenwoordigers van 
de Gewest- en Gemeenschapsparlementen waren op deze vergadering uitgenodigd. 
 
Verslag Doc. K 2456/002 
 
 

- Dinsdag 2 mei 2006 
 
Op dinsdag 2 mei 2006 namen de leden van het Adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden, de commissie voor het Bedrijfsleven en de commissie voor de Sociale 
Zaken van de Kamer deel aan een gedachtewisseling met de heer Günter Verheugen, vice-
voorzitter van de Europese Commissie en eurocommissaris voor Ondernemingen en 
Industrie, over de Europese strategie voor groei en werkgelegenheid (Lissabonstrategie). 
Kamervoorzitter Herman De Croo had ook de Gewest- en Gemeenschapsparlementen voor 
deze vergadering uitgenodigd.  
 
Vice-voorzitter Verheugen ging ook in op de sterke punten van de herziene 
Lissabonstrategie en had enkele opmerkingen over de evaluatie door de Commissie van de 
situatie in België. 
 
De heer Verheugen wees erop dat de uitvoering van de Lissabonstrategie op een 
partnerschap moet gestoeld zijn: men kan de lidstaten er niet toe dwingen dit beleid concreet 
gestalte te geven.  
Inzake de Lissabonstrategie  moet de Europese Commissie een voorbeeldfunctie vervullen, 
het proces van nabij volgen, de lidstaten tot actie aanzetten en hun beleid evalueren. 
 
CRIV 51 COL 024 
 
 

- Dinsdag 20 juni 2006 
 
De Voorzitter van de Europese Commissie, de heer José Manuel Barroso, heeft op dinsdag 
20 juni 2006 deelgenomen aan een gemeenschappelijke vergadering van het Federaal 
Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden en de Commissies voor de Buitenlandse 
Betrekkingen van Kamer en Senaat in het halfrond van de Kamer. De Voorzitters en de 
leden van de andere Belgische assemblees waren ook uitgenodigd. 
 
Bij wijze van inleiding heeft de heer Herman De Croo, Voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, gesteld ervan overtuigd te zijn dat de EU nodig is en dat die op 
een communautaire leest geschoeid moet zijn, met een duidelijke bevoegdheidsverdeling, 
een efficiënte besluitvorming op basis van een gekwalificeerde meerderheid en 
medebeslissing. Hij wil dan ook niet raken aan het initiatiefrecht van de Commissie. 
 
In zijn uiteenzetting heeft de heer José Manuel Barroso onderstreept dat vandaag de 
nationale parlementen van rechtswege de belangrijke projecten van de Europese Unie, zoals 
de strategie van Lissabon of het plan D, voor democratie, dialoog en debat, overnemen. De 
huidige Europese commissarissen brachten al meer dan honderd bezoeken aan de nationale 
parlementen. Die toenadering is niet alleen te danken aan de toename van het aantal 
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commissarissen. Ze getuigt eveneens van de bedoeling de nationale parlementen nauwer bij 
de uitwerking van de Europese beleidslijnen te betrekken en via hen een dialoog met de 
burger op gang te brengen. 
 
CRIV 51 COM 1010 
 
 
8. De prioriteiten van het Oostenrijkse Voorzitterschap van de Europese Unie 
 
Tijdens een vergadering van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 
en de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat op dinsdag 
7 februari 2006 lichtte de Oostenrijkse ambassadeur, Zijne Excellentie de heer Franz Cede, 
de thema’s toe waaraan de Republiek Oostenrijk tijdens haar voorzitterschap van de 
Europese Unie, van 1 januari tot 30 juni 2006, voorrang wil verlenen. Het Oostenrijkse 
voorzitterschap verbindt zich er niet alleen toe het akkoord over de financiële vooruitzichten 
voor de periode 2007-2013 uit te voeren. Ook de nieuwe impuls voor de strategie van 
Lissabon, de ontwikkeling van het werkgelegenheidsbeleid, de veiligheid in de Europese 
Unie, de versterking van de buitenlandse betrekkingen van de Unie evenals de bescherming 
en de bevordering van de mensenrechten vormen de krachtlijnen van zijn beleid. 
 
De leden van het Federaal Adviescomité en de commissies voor de Buitenlandse 
Betrekkingen stelden de ambassadeur vragen over de uitbreiding van de Europese Unie, de 
toekomst van de Europese Grondwet, de vooruitzichten voor Tsjetsjenië, de voorgestelde 
belasting op het lucht- en zeevervoer die de millenniumdoelstellingen moet financieren, het 
ontbreken van een uitdrukkelijke verwijzing naar het proces van Barcelona in de 
prioriteitenlijst van het Oostenrijkse voorzitterschap, de niet-verspreiding van wapens en de 
ontwapening (terwijl het merendeel van de wapens net uit Europa afkomstig is), en de 
belangrijkste doelstellingen van het buitenlands beleid van de Europese Unie. 
 
Verslag Doc. K 51 2321/001 
 
 
9. De prioriteiten van het Finse Voorzitterschap van de Europese Unie 
 
Tijdens een vergadering van het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 
en de commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat op 
woensdag 12 juli 2006 lichtte de Finse ambassadeur, Zijne Excellentie de heer Antti Sierla, 
de thema’s toe waaraan de Republiek Finland tijdens haar voorzitterschap van de Europese 
Unie, van 1 juli tot 31 december 2006, voorrang wil verlenen.  
 
Het Finse voorzitterschap zal op volgende vier prioriteiten gericht zijn: de toekomst van de 
Unie, haar concurrentievermogen, de buitenlandse betrekkingen, evenals de justitie en de 
binnenlandse zaken van de Unie.  
 
 
10. Parlementaire fora 
 

- over de Lissabonstrategie, Europees Parlement, 31 januari – 1 februari 2006 
 
Op dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari 2006, heeft in het Europees Parlement een 
Forum plaatsgegrepen met vertegenwoordigers van de nationale parlementen en het 
Europees Parlement om de nationale actieplannen, in het kader van de Lissabonstrategie, te 
evalueren. Mevrouw Camille Dieu (PS) en de heer Jean-Marc Delizée (PS) hebben eraan 
deelgenomen voor de Kamer. 
 



220 - INTERNATIONALE BETREKKINGEN  Hoofdstuk 6 
 

 

De tweedaagse ontmoeting werd ingeleid door Bondskanselier Schüssel (Oostenrijks EU-
Voorzitterschap). 
 
Vooreerst heeft hij de prioriteiten van het Oostenrijks Voorzitterschap uiteengezet. 
Vervolgens heeft hij verwezen naar de nationale actieplannen in het kader van de 
Lissabonstrategie.  
 
Tijdens de interventies hebben de parlementaire vertegenwoordigers toegelicht op welke 
wijze hun parlement heeft geparticipeerd bij de uitwerking van de nationale actieplannen. 
Hieruit blijkt een grote heterogeniteit. 
 
De parlementen van Estland, Litouwen, Letland, Slovenië en Tsjechië blijken zeer nauw 
betrokken te zijn geweest. In andere landen was de parlementaire betrokkenheid evenwel 
veel zwakker. 
 
Mevrouw C. Dieu heeft namens het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van de 
Kamer de stand van zaken met betrekking tot het Lissabonproces toegelicht. 
 
De voorzitter van de Europese Commissie, de heer José Manuel Barroso, heeft erop 
gewezen dat hij de leden van de nationale parlementen tijdens de vorige bijeenkomst over 
de Lissabonstrategie in het Europees Parlement ertoe heeft opgeroepen de 
tenuitvoerlegging van die strategie naar zich toe te trekken, want die demarche is precies het 
geheim van het gemeenschappelijk succes.  
 
Tot besluit heeft de voorzitter van de Europese Commissie de leden van de nationale 
parlementen ten zeerste aangemoedigd om hun politieke leiders aan te zwepen opdat ze 
alles in het werk zouden stellen om de doelstellingen te bereiken. 
 
Dat Forum, waaraan 141 leden van de nationale parlementen van de EU-lidstaten en 42 
europarlementsleden deelnamen, heeft eens te meer het belang van een 
"parlementarisering" van de Lissabonstrategie aangetoond. 
 
 

- over de subsidiariteit in de EU ‘Europa begint thuis”, Oostenrijk, St. Pölten, 
 18-19 april 2006 

 
Op 18-19 april 2006 hebben de heren G. Annemans (VB) en F. Borginon (VLD) 
deelgenomen aan bovengenoemde conferentie. Deze greep plaats in het kader van het 
Oostenrijks EU-voorzitterschap en werd georganiseerd door het Oostenrijks parlement, de 
regering en het “land Neder-Oostenrijk”. 
 
Doel van de conferentie was concrete aanbevelingen en richtlijnen te formuleren m.b.t.  
- een beleid dichtbij de burger: de rol van de regio’s en de gemeenten; 
- subsidiariteit en proportionaliteit: de rol van de parlementen; 
- subsidiariteit en betere wetgeving, 
teneinde ze te vervatten in de conclusies van de Europese Raad van 15-16 juni 2006. 
In de interventies werd er vooral op gewezen dat subsidiariteit een dynamisch concept is: het 
kan betekenen dat nu eens minder op EU-niveau en dan weer meer op EU-niveau moet 
geregeld worden en dit steeds vanuit het oogpunt van doelmatigheid. 
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- Conferentie over het Vrije verkeer van werknemers in de Europese Unie, 
Praag, 14 november 2005 

 
Op maandag 14 november 2005 heeft Hans Bonte (sp.a-spirit), Voorzitter van de Commissie 
voor de Sociale Zaken, deelgenomen aan de bovenvermelde conferentie. 
 
In principe staan de Europese Verdragen het vrij verkeer van werknemers voor als een 
noodzakelijke voorwaarde voor de optimale werking van de Europese arbeidsmarkt. 
 
Naar aanleiding van de recente toetreding van 10 nieuwe landen werd evenwel een 
overgangsperiode voorzien tijdens dewelke de oorspronkelijke 15 lidstaten restricties kunnen 
doen gelden met betrekking tot de vrije toegang op hun arbeidsmarkt. Deze periode is 
gefaseerd in termen van 2, 3 en 2 jaar (7 jaar maximum). Na elke term dient er een 
tussentijdse evaluatie te gebeuren. 
 
De teneur van de tussenkomsten tijdens de conferentie was dan ook dat er geen redenen 
bestaan om de overgangsperiode na 2 jaar nog te verlengen. Indien er al argumenten waren 
voor verlenging, dan zijn deze vooral ingegeven door politieke overwegingen. 
 
Deze Conferentie was georganiseerd door het Tsjechische Parlement met steun van de 
regering, om zoveel mogelijk lidstaten van de Europese Unie te overtuigen om de 
transitieperiode na twee jaar (1.5.2006) te beëindigen. 
 
 
11.  Bilaterale ontmoetingen  
 
Op woensdag 26 april 2006 heeft een Bulgaarse delegatie geleid door de heer 
Guerogui Pirinksi, Voorzitter van de Nationale Assemblee van de Republiek Bulgarije, een 
bezoek gebracht aan het Federaal Parlement. 
 
In het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden heeft een gedachtewisseling 
plaatsgevonden over de Europese toekomst van Bulgarije en de gemeenschappelijke 
economische en politieke aangelegenheden. 
 
 
6.1.3.   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. 
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 Samenstelling 
 
 
Voorzitter: 
 
Van der Maelen Dirk (sp.a-spirit) 
 
 
Ondervoorzitter(s): 
 
Deseyn Roel (CD&V) 
Courtois Alain (MR) 
 
Vaste leden: 
 
Cortois Willy (VLD) 
Courtois Alain (MR) 
De Bue Valérie (MR) 
Depoortere Ortwin (Vlaams Belang) 
Deseyn Roel (CD&V)  
Dieu Camille (PS)  
Lalieux Karine (PS) 
T’Sijen Koen (sp.a-spirit) 
Van der Maelen Dirk (sp.a-spirit) 
 
Plaatsvervangers:  
 
Bex Stijn (sp.a-spirit)  
Cahay-André Pierrette (MR)  
Déom Valérie (PS) 
De Meyer Magda (sp.a – spirit) 
Goris Stef (VLD) 
Moriau Patrick (PS)  
Muylle Nathalie (CD&V) 
Van Themsche Frieda (Vlaams Belang)  
 
Niet-stemgerechtigde leden:  
 
Genot Zoé (ECOLO)  
Viseur Jean-Jacques (cdH) 
 
 
 Werkzaamheden 
 
Op de agenda van de vergaderingen van de Bijzondere Commissie Globalisering stonden 
tijdens deze zitting de volgende punten: 
 
De landbouwonderhandelingen in het kader van de “Doha round”, 24 oktober 2005 
 
Aanwijzing van de rapporteurs 
 
Hoorzitting met 
- M. Maes, vertegenwoordiger van 11.11.11 
- T. Kesteloot, vertegenwoordiger van “Oxfam Solidarité” 
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- X. Delwarte, vertegenwoordiger van « La Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et 
d’Agriculteurs (FUGEA) » 

- I. Coussement, vertegenwoordiger van de « Algemene Belgische Boerenbond (ABB) » 
- C. Wilson, “Trade policy Attaché at the US Mission to the EU” 
 
 
De schuldproblematiek van de ontwikkelingslanden, 21 november 2005 
 
Hoorzitting met 
- de heer O. Henin, Verantwoordelijke van de Cel financiële en internationale markten bij 

het Kabinet van de vice-eerste minister en minister van Financiën 
- de heer F. Godts, Administrateur van de Internationale en Europese financiële 

Aangelegenheden (Thesaurie) in de Federale Overheidsdienst Financiën 
- Dr. Vandana Shiva, « Director of the Research Foundation for Science, Technology and 

Ecology » (New Delhi-India) 
- de heer Patrick Brusten, medewerker van de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
 
 
De problematiek van de internationale financiële instellingen, 20 februari 2006 
 
Hoorzitting met 
- mevrouw Francine Mestrum, Professor ULB en UGent 
- de heer Pierre Klein, Professor ULB 
- de heer John Van Daele, journalist bij het maandblad MO 
- de heer Alex Wilks, coördinator bij EURODAD (European Network on Debt and 

Development). 
 
 
De rol van de internationale financiële organisaties (IFI’s) in het ontwikkelingsbeleid, 6 maart 
2006 
 
Hoorzitting met 
- de heer Willy Kiekens, Belgisch administrateur bij het IMF(Internationaal monetair Fonds) 
- de heer Gino Alzetta, Belgische administrateur bij de WB (Wereldbank) 
 
 
De rol van de internationale financiële organisaties (IFI’s) in het ontwikkelingsbeleid, 13 
maart 2006 
 
Hoorzitting met 
- de heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën 
- de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking 
 
 
Het European Partnership Agreement (EPA), 12 juni 2006 

 
Hoorzitting met 
- Z.E. Sutiawan Gunessee, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de 

Republiek Mauritius 
- Fernando Matos Rosa, honorary representative of the European Business Council Africa-

Mediterranean (EBCAM) 
- Gabriëlle Clotuche, adviseur belast met het dossier van de EPA bij de Confederatie van 

Europese Vakbonden (CES-ETUC) 
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De problematiek van de belastingparadijzen, 19 juni 2006 
 

presentatie van een voorstel van resolutie 
opmerkingen van de heer H. Jamar, Staatssecretaris voor de Modernisering van de 
Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude 
 
Verslag Voorstel van Resolutie  met betrekking tot de belastingparadijzen, 
Doc. K 51 2535/002 
 
 
De eerlijke handel 
 
Verslag Doc. K 51 2440/001 van 4 juli 2006 

 
 

STUDIEREIZEN 
 
In het kader van haar werkzaamheden, heeft een delegatie van de de Bijzondere 
Commissies Globalisering van de Kamer en de Senaat een studiereis gemaakt naar  
 
- Parijs op 6 oktober 2005, 
 
om er deel te nemen aan een parlementair seminar van de OESO “China en haar huidige 
economische uitdagingen”. 
 
- Genève van 22 tot 24 januari 2006, 
 
om er met experts van de WHO, de ILO, de UNCTAD en ONUSIDA een gedachtewisseling 
te hebben over de werkzaamheden van deze internationale organisaties. 
 
- Parijs, 23 februari 2006 
 
om er deel te nemen aan een parlementair seminar op hoog niveau van de OESO over “de 
politieke gevolgen van de vergrijzing van de bevolking” 
 
 
6.1.4.   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. 
 
Één van de belangrijkste taken van de OVSE is de conflictpreventie. 
 
In april 1991 hebben de afgevaardigden van de parlementen die deelnamen aan de 
Conferentie voor de Veiligheid en de Samenwerking in Europa beslist een parlementaire 
assemblee op te richten. 
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 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. 
 
Elke commissie benoemt een rapporteur die ook het ontwerp van resolutie opstelt. 
 
 
 DE KAMERDELEGATIE BIJ DE PA OVSE 
 

Commissie 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 
 

 
 
 WERKING 
 
De Assemblee vergadert ieder jaar tijdens een zomerzitting (de eerste week van juli). De 
eerste zitting ging door in Boedapest in 1992. Eveneens wordt een winterzitting (in februari) 
en een herfstzitting (in oktober) georganiseerd. Het secretariaat is in Kopenhagen gevestigd.  
 
 
 HERFSTZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 SVETI STEFAN, 7 – 10 OKTOBER 2006 

 
De Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE heeft van 7 tot 10 oktober 
2006 plaatsgehad te Sveti Stefan. 
De Kamerdelegatie bestond uit de heer Pieter De Crem, voorzitter van de CD&V-fractie en 
de heer F.-X. de Donnea, volksvertegenwoordiger (MR) en voorzitter van de commissie 
Financiën. 
Volgende punten stonden op de agenda van deze zitting: 
- de Conferentie over “Democratie en good governance binnen de multi-etnische 

samenlevingen als basis voor stabiliteit en Veiligheid”; 
- de Vergadering van de Vaste Commissie; 
- 3e mediterraan parlementaire Forum. 
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5DE WINTERZITTING VANDE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
WENEN, 23 - 24 FEBRUARI 2006 

 
De wintervergadering van de PA OVSE werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd op 23 
en 24 februari 2006 te Wenen.  
 
De wintersessie beoogt: 
 
- een vlotte interactie met de gouvernementele arm van de OVSE (de Chairman-in-office, 

de permanente vertegenwoordiger van het Voorzitterschap, hoge vertegenwoordigers 
voor resp. de persvrijheid, de minderheden, de gender-issues, de secretaris-generaal 
van de OVSE, de coördinatoren); 

- de opvolging van de verklaringen aangenomen door de PA OVSE tijdens de plenaire 
vergaderingen; 

- de voorbereiding van de rapporten voor de jaarlijkse plenaire vergadering van juli.  
 
De Kamerdelegatie bestond uit de Kamerleden Pieter De Crem (CD&V) en F-X de Donnea 
(MR), Guy Hove (VLD). Kamerlid Stef Goris (VLD) nam aan de wintersessie deel als 
waarnemer van de WEU-assemblee. 
 
Voorafgaand aan de vergaderingen van de wintersessie van de PA OVSE, had de delegatie 
op 22 februari 2006 een werkvergadering met Ambassadeur de Crombrugghe, permanent 
vertegenwoordiger van België bij de OVSE, die samen met zijn medewerkers, een briefing 
gaf over de actuele ontwikkelingen in de OVSE en de aandachtspunten van het Belgisch 
voorzitterschap van de OVSE.   
 
Verslag Doc. K 51 2473/001 
  
 

VERGADERING VAN DE SUBCOMMISSIE REGLEMENT – VERGADERING VAN HET 
UITGEBREID BUREAU VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
KOPENHAGEN, 23-24 APRIL 2006 

 
De heer Pieter De Crem, Voorzitter van de CD&V-fractie, rapporteur van de commissie voor 
de Politieke Zaken en Veiligheid van de PA OVSE, vertegenwoordigde de Kamer op deze 
vergaderingen. 
 
 
 15E JAARLIJKSE ZOMERZITTING VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE OVSE 
 BRUSSEL, 3 – 7 JULI 2006 
 
Van 3 tot 7 juli 2006 vond in Brussel onder het voorzitterschap van de heer Alcee Hastings 
de 15e jaarlijkse zitting plaats. 
 
Het centrale thema van de debatten was: “het versterken van de menselijke veiligheid in de 
OVSE-zone”. 
 
De delegatie volksvertegenwoordigers die door de Kamer waren aangewezen, bestond uit 
de heren Pieter De Crem (CD&V), François-Xavier de Donnea (MR), Guy Hove (VLD), Dirk 
Van der Maelen (sp.a) en Patrick Moriau (PS).  
 
Tijdens haar jaarvergadering heeft de Parlementaire Assemblee van de OVSE te Brussel op 
7 juli 2006 een verklaring aangenomen op basis van de door de drie vaste commissies 
besproken verslagen en resoluties. Daarnaast heeft de PA OVSE 14 bijkomende resoluties 
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besproken waarvan één betreffende het luchtvervoer van lichte wapens en van licht kaliber 
(ingediend door de heer François-Xavier de Donnea). 
 
 
6.1.5.   RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD 
 
 

BEVOEGDHEDEN 
 
 
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad is, overeenkomstig zijn 
Instellingsovereenkomst van 5 november 1955 (art. 3), bevoegd om adviezen uit te brengen 
in de vorm van aanbevelingen.  
 
In zijn advies van 9 februari 1996 (DOC 513/4), stemde de Beneluxraad in met het voorstel 
van het Benelux-Comité van Ministers om de Benelux-activiteiten voortaan te bundelen rond 
de volgende primaire aandachtspunten : 
 
-  politieke samenwerking en overleg omtrent Europese vraagstukken; 
-  grensoverschrijdende samenwerking; 
-  “Interne Markt” en economische samenwerking; 
-  cultuur, onderzoek en onderwijs; 
-  “Vrij verkeer van Personen”. 
 
 

SAMENSTELLING 
 
 
Artikel 1 van genoemde Instellingsovereenkomst bepaalt dat de Beneluxraad is 
samengesteld uit 49 leden gekozen uit en aangewezen door de Parlementen van de drie 
landen.  Het ledenaantal is als volgt verdeeld : 21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 
Luxemburgers. 
 
De Kamer van volksvertegenwoordigers wordt in de Beneluxraad vertegenwoordigd door  
mevrouw P. Cahay (MR), mevrouw Detiège (sp.a-spirit), de heren J.-P. Henry (PS), T. 
Kelchtermans (CD&V), Cl. Marinower (VLD), L. Sevenhans (Vlaams Belang)  en B. 
Tommelein (VLD). 
 
 

ORGANISATIE 
 
 
In 2005 – 2006 wordt de Beneluxraad voorgezeten door de heer de Nerée tot Babberich 
(Nederland), terwijl de heren B. Tommelein (België) en R. Negri (Luxemburg) de 
ondervoorzitters zijn. 
 
Er zijn zeven vaste commissies. Het reglement van orde bepaalt dat elke commissie bestaat 
uit twaalf leden, verdeeld als volgt : vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee Luxemburgse 
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 de 
heer Happart (Senaat);  “Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid”  door mevrouw Detiège. 
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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 fractie wordt voorgezeten door de heer T. Doesburg (Nederland), de 
liberale fractie door de heer Willems (Senaat) en de christelijke fractie door de heer L. Van 
den Brande (Vlaams Parlement).  
 
De Belgische afvaardiging werd voorgezeten door de heer J.-M. Happart. 
 
 

VIJFTIG JAAR BENELUXRAAD & “BENELUX NA 2010” 
 
 
De instellingsovereenkomst van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad die op 5 
november 1955 te Brussel werd ondertekend, is voor onbepaalde tijd gesloten maar kan 
door één der drie Regeringen worden opgezegd te allen tijde met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden (art. 12).  
 
Het verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (BEU) is op 3 februari 1958 1 te 
Den Haag gesloten voor een tijdvak van vijftig jaren, het is in 1960 in werking getreden  en 
blijft vanaf 2010 van kracht voor achtereenvolgende tijdvakken van 10 jaren, tenzij één der 
Verdragsluitende Partijen één jaar voor de afloop van het lopende tijdvak  de andere 
Verdragsluitende Partijen in kennis stelt van haar voornemen  dit Verdrag te beëindigen (art. 
99).  
Gelet op de Belgische staatshervorming, is dit Benelux-verdrag een “gemengd verdrag” dat 
slaat op materies waarvoor in België zowel de federale overheid als de gemeenschappen en 
/ of  gewesten bevoegd zijn. 
 
Het is de bedoeling dat naast het BEU-verdrag van 1958 ook de instellingsovereenkomst van 
1955 wordt herzien en dat de  Interparlementaire Beneluxraad aldus de nodige 
bevoegdheden verwerft om zijn parlementaire taken volwaardig uit te oefenen in een 
vernieuwde Benelux. 
 
Op 26 februari 2006 is, bij beslissing van het Permanent Comité van de Beneluxraad, de 
werkgroep “Benelux na 2010” opgericht in het vooruitzicht van de herziening van de 
Benelux-verdragen en van de instellingsovereenkomst van de Interparlementaire 
Beneluxraad.  
Inleidende debatten over  “Benelux na 2010” hebben plaatsgevonden ter plenaire 
vergadering van 25 maart en 16 juni 2006. Op 16 juni voerden ook de heren De Croo, 
voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België, en Scheuer, 
ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Groothertogdom 
Luxemburg het woord. 
 
Ten slotte werden in 2006 de hiernavolgende ook al de hiernavolgende verslagen 
uitgebracht over “Benelux na 2010” en de herziening van de verdragen: 
− door mevrouw Cahay, namens de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken, DOC 

743/1, 16.03.2006; 
− door de heer Eigeman (NL), namens de subgroep “Instellingen” van de werkgroep 

“Benelux na 2010”, DOC 743/2, 12.05.2006. 
 

                                                 
1 Op 5 september 1944 kwam de Benelux-douane-unie tot stand.  
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WERKZAAMHEDEN VAN DE BENELUXRAAD  
 
 
In 2005 (december) - 2006 vergaderde de Beneluxraad in Den Haag onder voorzitterschap 
van de heer de Nerée tot Babberich (Nederland) op 9 en 10 december 2005 en op 24-25 
maart en 16-17 juni 2006. 
 
 
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 9 december 2005, werd het 49ste  verslag van de Regeringen 
over de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 
besproken (DOC 736 / 1 - 2).  
 
Het 49ste verslag van de Regeringen over de samenwerking op het gebied van het 
buitenlands beleid (DOC 741/1) werd rondgedeeld op 24 februari 2006.  
 
Voorts brachten de hiernavolgende leden van de Belgische delegatie in 2004-2005 
verslagen uit: 
- mevrouw Detiège namens de commissie voor Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid, 

over “Aids, in het bijzonder de verhoging van het aantal gevallen in Europa” (hoorzitting 
met mevrouw Buté van het Instituut voor Tropische geneeskunde Antwerpen) (DOC 
716/4); 

- de heer Willems namens de commissie voor Cultuur, Onderwijs en Volksgezondheid 
over het 49ste verslag van de Regeringen over de totstandkoming en de werking van de 
Economische Unie (DOC 736/2);  

- de heer Senesael (Waals Parlement) namens de commissie voor Ruimtelijke Ordening 
en Infrastructuur, over het 49ste verslag van de Regeringen over de totstandkoming en de 
werking van de Economische Unie (DOC 736/2); 

- mevrouw Talhaoui (Senaat) over de “Rondetafelconferentie over de strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit (Jurmala, 16.09.2005)” (Baltische Assemblee) (DOC 737/1);  

- de here Draps (Parlement Brussels Hoofdstedelijk Gewest) namens de commissie voor 
Justitie en Openbare Orde, over “Grensoverschrijdende politiële samenwerking” 
(Oefening “productafpersing Candy” – Gilze Rijen / Nederland) (DOC 739/1);  

- de heer Happart (Senaat) over de vergadering van de Parlementaire Assemblee van de 
Francofonie / Regio Europa, Monaco 19 – 23.10.2005 (DOC 740/1); 

- mevrouw Talhaoui over de “Rondetafel over gratis rechtshulp (Druskinkai, 10.02.2006)” 
(Baltische Assemblee) (DOC 744/1); 

- de heer Willems over “energiebevoorrading van de Baltische Staten, energie-
onafhankelijkheid en kernenergie (Vilnius & Ignalina, 26 – 27.01.2006)” (Baltische 
Assemblee) (DOC 745/1);  

- de heer Happart namens de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken, over “De 
samenwerking van de Beneluxlanden binnen de EU” (hoorzitting met de permanente 
vertegenwoordigers bij de EU) (DOC 746/1).  

 
De heren Sevenhans en Willems interpelleerden ter plenaire vergadering van 10 december 
2005 respectievelijk over “de evoluties in het dossier IJzeren Rijn” en “de aanbeveling van 
het Beneluxparlement betreffende de Westerschelde van 4 december 2004 en de realisatie 
van het Schelde-Landschapspark”. 
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Ter plenaire vergadering werden in 2005 (december) - 2006 aanbevelingen aangenomen 
over : 
- energie (25.03.2006, DOC 747/1) en energiebeleid (17.06.2006, DOC 753/1);  
- de inschrijving van voertuigen in het buitenland (17.06.2006, DOC 752/1); 
- de kanaalzone Gent - Terneuzen (17.06.2006, DOC 754/1). 
 
Ter plenaire vergadering van 17 juni 2006 werden ook de conclusies van het 
volksgezondheidsdebat van de trilaterale conferentie over Drugs (Luik – Maastricht 19 – 20 
mei 2006, in samenwerking met de Baltische Assemblee en de Noordse Raad) eenparig 
aangenomen (DOC 755/2).  
 
Ten slotte werden ter plenaire vergadering 24 maart 2006 de heer Vantemsche, gedelegeerd 
bestuurder van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, 
over “Voedselveiligheid, dioxineproblematiek en vogelgriep” en de heer de Vries, coördinator 
terrorismebestrijding van de EU Raad, gehoord “Terrorismebestrijding op Europees en 
Beneluxniveau”. 
 
Zie ook het activiteitenverslag 2005 ( januari - december): DOC 742/1. 
 
 
6.1.6.   PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA 
 
 
 RAAD VAN EUROPA 
 
 
 OPRICHTING 
 
 
5 mei 1949. 
 
 
 SAMENSTELLING 
 
 
46 lidstaten, 5  landen als “waarnemer”. 
 
 
 DOELSTELLINGEN 
 
 
Een hechtere unie tot stand brengen tussen de democratische staten in Europa door het 
openen van een reële dialoog over de problemen waarmee de Europese samenleving 
geconfronteerd wordt. De initiatieven van de parlementaire vergadering hebben tot 
verscheidene overeenkomsten geleid, onder meer de Europese conventie over de Rechten 
van de mens. 
 
 
 STRUCTUREN 
 
 
- het Comité van ministers: het orgaan met beslissingbevoegdheid, samengesteld uit de 

ministers van Buitenlandse zaken van de lidstaten; 
- de parlementaire assemblee; 
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- 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 
 
 
315 parlementsleden en hun plaatsvervangers, welke door de nationale parlementen uit hun 
eigen gelederen verkozen of aangewezen worden. 46 lidstaten, 3 nationale parlementen als 
"waarnemers". 
 
 
 WERKING 
 
 
De assemblee houdt een jaarlijkse zitting die wordt opgesplitst in vier delen van ongeveer 
een week, in de lente, in de zomer, in de herfst en in de winter. 
 
 
 BEVOEGDHEDEN 
 
 
De assemblee keurt aanbevelingen, adviezen, resoluties of richtlijnen goed. De 
parlementsleden spreken zich daarbij in eigen naam uit; hun uitspraken verplichten hun 
regering tot niets. De leden houden zich niettemin meestal aan de steminstructies die binnen 
de vijf fracties van de assemblee worden afgesproken. 
 
 
  ORGANISATIE 
 
 
De werkzaamheden van de assemblee worden voorbereid door 10 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 
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MR : Ph. Monfils 
 
Plaatsvervangers 
Vlaams Belang :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
 
 
 WERKZAAMHEDEN 
 
 
Derde deel van de zitting 2005, Straatsburg 20-24 juni 2005 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- media en terrorisme; 
- de toestand in het Midden-Oosten; 
- de actuele toestand in Kosovo; 
- verdwijning van en moord op vele vrouwen en meisjes in Mexico;  
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van de Russische Federatie;  
- opvolging van Resolutie 1359 (2004) over de politieke gevangenen in Azerbaïdjan;  
- opvolging van de Derde Top;  
- de democratische controle van de veiligheidssector in de Lidstaten;  
- afschaffing van de beperkingen op het stemrecht;  
- voor een beter antwoord op de noden voor geestelijke gezondheid in Europa;  
- het leefmilieu en de Milleniumdoelstellingen voor de ontwikkeling;  
- de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de verwezenlijking van de 

Milleniumdoelstellingen voor de ontwikkeling;  
- bijdrage van de Europese Bank voor de heropbouw en de ontwikkeling (EHBO) aan de 

economische ontwikkeling in Centraal en Oost-Europa;  
- werking van de democratische instellingen in Azerbaïdjan; 
- verloop van de grondwettelijke hervorming in Armenië.  
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Monaco 1 september 2005 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- bevordering van een 5e Conferentie voor vrouwen en mannen; 
- opvoeding tot vrijetijdsbesteding;  
- de landengte van Koerland, petroleum en milieu.  
 
 
Vierde deel van de zitting 2005, Straatsburg 3 tot 7 oktober 2005 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- co-ontwikkelingsbeleid als positieve regelingsmaatregel van de migratievloed;  
- gedwongen verdwijningen; 
- onderwijs en godsdienst;  
- werking van de democratische instellingen in Moldavië;  
- naleving van de verplichtingen en verbintenissen van Oekraïne;  
- gedwongen huwelijken en kindhuwelijken;  
- de Raad van Europa en het Europees nabuurschapsbeleid van de Europese Unie;  
- Europa tegenover de vogelpest – preventiemaatregelen op het vlak van de gezondheid;  
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- Ernstige schendingen van de rechten van de mens in Libië - menselijke behandeling van 
het Bulgaars medisch personeel;  

- versnelde asielprocedures in de Lidstaten van de Raad van Europa;  
- vrouwen en godsdienst in Europa;  
- de OESO en de wereldeconomie; 
- toegang tot de hulpverlening en de taalproblemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

in België;  
- de kostprijs van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Boekarest 25 november 2005 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de volmachten van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa i.v.m. het 

budget;  
- activiteiten van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen 

(HCV); 
- het privé-beheer van de culturele goederen;  
- afschaffing van het laatste overblijfsel van het Ijzeren Gordijn in Centraal-Europa;  
- de Europese waterwegen : de stand van zaken over het project van het kanaal Donau-

Oder-Elbe;  
- 50ste verjaardag van de Prijs van Europa - balans en vooruitzichten. 
 
 
Eerste deel van de zitting 2006, Straatsburg 23 tot 27 januari 2006 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- ontwerpprotocol over het voorkomen van gevallen van staatloosheid die voortvloeien uit 

de opvolging van een Staat door een andere;  
- bijdrage van Europa ter bevordering van het waterbeheer;  
- integratie van geïmmigreerde vrouwen in Europa;  
- de schendingen van de rechten van de mens in de Tsjetsjeense Republiek : de 

verantwoordelijkheid van het Ministercomité t.o.v. de bezorgdheid van de Assemblee;  
- de toestand in Belarus aan de vooravond van de presidentsverkiezing;  
- het begrip “natie”;  
- de parlementaire dimensie van de Verenigde Naties;  
- inwerkingsstelling van Resolutie 1415 (2005) over het naleven van de verplichtingen en 

verbintenissen van Georgië;  
- betwisting van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven, omwille van belangrijke 

redenen, van de parlementaire delegatie van Azerbeidzjan;  
- noodzaak van een internationale veroordeling van misdaden van communistische 

totalitaire regimes;  
- terugkeerbeleid voor asielaanvragers die in Nederland zijn terechtgekomen;  
- transfer van economische activiteiten in het Buitenland en Europese economische 

ontwikkeling;  
- gevolgen voor Europa van de economische heropleving van China.  
 
 
Vergadering van de Permanente Commissie, Parijs 17 maart 2006 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- noodzaak van het veroordelen van het Franco-regime op internationaal niveau;  
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- nieuwe tendensen en inzetten van het Euromediterrane migratiebeleid;  
- werkwijzen om de deelname van vrouwen in de besluitvorming te waarborgen;  
- begrotingen die rekening houden met gelijkheid tussen vrouwen en mannen;  
- voor een dynamisch huisvestingsbeleid, factor van sociale cohesie op Europees niveau;  
- de toekomst en de reconversie van steenkoolmijnen in Europa;  
- herverkaveling van de grond in Centraal- en Oost-Europa;  
- interpretatie van artikel 15.a. van het “Algemeen Akkoord over de Voorrechten en 

immuniteiten van de Raad van Europa”;  
- inlassing in het Reglement van de Assemblee van een nieuw artikel over de 

samenwerking met het Europees Parlement.  
 
 
Tweede gedeelte van de zitting 2006, Straatsburg 10 tot 13 april 2006 
 
Tijdens deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de plaats van de moedertaal in het schoolse onderwijs;  
- de resocialisatie van gevangenen;  
- mensenrechten van de leden van de strijdkrachten;  
- memorandumakkoord tussen de Raad van Europa en de Europese Unie;  
- follow-up van de Derde Top : de Raad van Europa en het Agentschap voor fundamentele 

rechten van de Europese Unie;  
- urgentiedebat : Belarus en de gevolgen van de presidentsverkiezing van 19 maart 2006; 
- armoede en de strijd tegen corruptie in de Lidstaten van de Raad van Europa; 
- toestand in het Midden-Oosten; 
- urgentiedebat : stop aan de vrouwenhandel aan de vooravond van de Wereldcup van de 

FIFA;  
- de strijd tegen het heropflakkeren van de nazi-ideologie;  
- vluchtelingen en verplaatste personen in Armenië, Azerbaïdjan en Georgië. 
 
 
6.1.7.   PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE WEST-EUROPESE UNIE 
 
 
 WEST-EUROPESE UNIE :  GESCHIEDENIS 
 
 
De WEU is opgericht via het Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
samenwerking en collectieve zelfverdediging, getekend op 17 maart 1948 (het Verdrag van 
Brussel), en geamendeerd door het Protocol getekend in Parijs op 23 oktober 1954. Het 
Verdrag van Brussel werd ondertekend door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de 
Benelux-landen.  
 
Het verdrag was een antwoord op de dreiging vanuit de Sovjetunie, en wordt beschouwd als 
de eerste poging om een aantal Europese idealen om te zetten in de praktijk. Het 
belangrijkste kenmerk was de verbintenis van de lidstaten om elkaar militair bij te staan in 
het geval van militaire agressie in Europa. In september 1948 werd de concrete militaire 
samenwerking op poten gezet. 
 
In een poging om Duitsland te betrekken bij de Europese militaire samenwerking, werd in 
mei 1952 een Verdrag gesloten tot oprichting van een Europese Defensiegemeenschap. In 
augustus 1954 weigerde het Franse parlement evenwel over te gaan tot ratificatie. 
Als reactie hierop werd beslist tijdens een conferentie in Londen in september 1954 om 
Duitsland en Italië te integreren in het Verdrag van Brussel. De Akkoorden van Parijs van 
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oktober 1954 formaliseerden deze beslissing en richtten de WEU op als een internationale 
organisatie. 
 
Tussen 1954 en 1973 speelde de WEU een belangrijke rol in de promotie van overleg en 
samenwerking in West – Europa. Tussen 1973 en 1984 vielen de activiteiten van de WEU 
als intergouvernementele organisatie echter stil. De activiteiten van de WEU verloren hun 
relevantie door de ontwikkeling van een Europese politieke samenwerking in de schoot van 
de EG.  
 
Begin jaren tachtig werd het debat over een Europese veiligheid echter opnieuw actueel met 
het besef dat een Europese economische samenwerking niet kon worden uitgebreid naar 
militaire en veiligheidsaspecten. Een ander overlegkader werd gezocht en de WEU was een 
vanzelfsprekende keuze. 
 
Op initiatief van België en Frankrijk, leidde een vergadering van de ministers van defensie in 
oktober 1984 tot de “Verklaring van Rome”, waarbij de noodzaak van een sterke westerse 
veiligheidspolitiek werd benadrukt. Er werd opgeroepen de WEU nauwer te betrekken bij de 
ontwikkeling van een echt Europees defensiebeleid. Dit werd nogmaals bevestigd in de 
“Verklaring van Den Haag” in oktober 1987. 
 
Als gevolg hiervan werden WEU-acties ondernomen: 
- in de Golf van 1988 tot 1990: controle van het vrij scheepsverkeer in internationale 

wateren;  
- tijdens het Joegoslavisch conflict van 1992 tot 1996: controle op het embargo tegen 

voormalig Joegoslavië in de Adriatische Zee en op de Donau, politiecontingent in Mostar; 
- crisis management operaties van 1997 tot 2001: politiemissie in Albanië, 

ontmijningsmissie in Kroatië, veiligheids- en controlemissie in Kosovo. 
 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese Unie 
gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de WEU aan 
de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire assemblee die als enige 
Europese parlementaire assemblee bevoegd is gebleven inzake defensie. 
 
De WEU heeft tot doel :  
 
- in West-Europa een basis te vormen voor een duurzame Europese economische 
 ontwikkeling;  
- wederzijdse militaire en andere bijstand te verlenen aan elkaar in geval van militaire 
 agressie naar één van de leden toe;  
- de eenheid van Europa te promoten en de Europese integratie te bevorderen.  
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU: GESCHIEDENIS EN DOELSTELLINGEN 
 
 
De Assemblee van de WEU is de eerste Europese interparlementaire assemblee inzake 
veiligheid en defensie, en werd in 1954 opgericht op basis van het gewijzigd Verdrag van 
Brussel, een alliantieverdrag tussen een aantal West-Europese landen. 
 
Het Verdrag van Maastricht uit 1992 heeft van de WEU een orgaan van de Europese Unie 
gemaakt, terwijl het Verdrag van Nice uit 2001 alle operationele organen van de WEU aan 
de EU heeft overgedragen, met uitzondering van de parlementaire assemblee die als enige 
Europese parlementaire assemblee bevoegd bleef inzake defensie. 
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De Assemblee noemt zichzelf de "Europese Interparlementaire Assemblee voor veiligheid en 
defensie". Haar doelstellingen zijn de volgende : 
 
- optreden als een interparlementair forum voor algemene strategische reflectie en  een 
 extra stimulans geven aan het intergouvernementeel en publiek debat over 
 veiligheid en defensie; 
- op Europees niveau de rol van de nationale parlementsleden coördineren en bespreken, 
 wanneer zij in het eigen parlement beslissingen nemen inzake budgetten voor defensie, 
 troepenontplooiing, aankoop van wapensystemen, enz.; 
- de transparantie verbeteren van de intergouvernementele samenwerking op het vlak van 
 Europese veiligheid en defensie; 
- publieke belangstelling voor Europese veiligheid en defensie stimuleren, ook voor een 
 sterke Europese wapenindustrie; 
- nationale parlementsleden aansporen om van gedachten te wisselen met hun Europese 
 collega's over cruciale Europese veiligheids- en defensievraagstukken. 
 
Concreet oefent de Assemblee toezicht uit op de intergouvernementele samenwerking 
inzake het Europese veiligheids- en defensiebeleid op transnationaal Europees niveau. Zij 
vult het Europees Parlement aan dat maar een beperkte bevoegdheid heeft voor 
intergouvernementele aangelegenheden. De Assemblee geeft de nationale parlementen 
eveneens een kader voor informatiewisseling en debat over de Europese dimensie van de 
militaire bevoegdheden waarvoor deze parlementen instaan. 
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU : SAMENSTELLING  
 
Voor de landen vertegenwoordigd in de Assemblee gelden verschillende statuten, die 
gevolgen hebben voor hun bekwaamheid om deel te nemen aan vergaderingen en te 
stemmen over in de Assemblee voorliggende teksten (tussen haakjes : het aantal effectieve 
leden per lidstaat) : 
 
Volwaardige leden : alleen deze landen hebben het gewijzigd Verdrag van Brussel uit 1954 
geratificeerd en zijn volledig lid van de Assemblee : Frankrijk (18), Duitsland (18), Italië (18), 
Verenigd Koninkrijk (18), Spanje (12), België (7), Griekenland (7), Nederland (7), Portugal (7) 
en Luxemburg (3). 
 
Leden gelijkgesteld met volwaardige leden : deze landen zijn niet gebonden door het 
gewijzigd Verdrag van Brussel maar zijn wel lid van de EU : Polen (12), Tsjechische 
Republiek (7), Hongarije (7), Slovakije (5), Litouwen (4), Estland (3), Letland (3) en Slovenië 
(3). 
 
Geassocieerde leden : deze landen zijn niet gebonden door het gewijzigd Verdrag van 
Brussel maar zijn Europese NAVO-lidstaten : IJsland (3), Noorwegen (5) en Turkije (12). 
 
Leden gelijkgesteld met geassocieerde leden : deze landen waren op 1 december 2004 
kandidaat-lidstaat van de EU : Roemenië (10) en Bulgarije (6). 
 
Waarnemers : deze landen zijn lid van de EU, maar niet van de NAVO, maar er bestaat wel 
een Euro-Atlantisch Partnerschapsakkoord tussen de NAVO en deze landen : Oostenrijk (2), 
Denemarken (2), Finland (4), Ierland (2) en Zweden (2). Denemarken heeft ervoor gekozen 
dit statuut aan te nemen, hoewel het wel lid is van de NAVO. Het is echter geen partij bij het 
gewijzigd Verdrag van Brussel. 
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Leden gelijkgesteld met waarnemers : deze landen zijn lid van de EU, maar niet van de 
NAVO, en er bestaan geen akkoorden tussen deze landen en de NAVO : Cyprus (2) en 
Malta (2). 
 
Leden gelijkgesteld met geassocieerd partner : deze landen hebben de ambitie om op korte 
termijn lid te worden van de NAVO en de EU : Kroatië (2). 
 
Permanente gasten : Rusland (4) en Oekraïne (4). 
 
Speciale gasten : Albanië (2), FYROM (Macedonië) (2), Bosnië-Herzegovina (2) en Servië-
Montenegro (2). 
 
De Assemblee van de WEU telt 370 effectieve en plaatsvervangende leden, aangeduid door 
de nationale parlementen. Velen van hen zijn in het eigen parlement lid van de commissie 
voor defensie, buitenlands en/of Europees beleid. Het aantal zetels toegekend aan de 
lidstaten hangt af van de grootte van dit land. 
 
 
 SAMENSTELLING VAN DE AFVAARDIGING VAN DE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 
 
België wordt vertegenwoordigd door 7 effectieve en 7 plaatsvervangende leden : 3 vaste 
lenden en 4 plaatsvervangers worden aangeduid door de Senaat, 4 vaste leden en 3 
plaatsvervangers worden aangeduid door de Kamer. 
 
Vaste leden 
 
VLD : S. Goris (Voorzitter van de delegatie) 
PS :  J.-P. Henry 
sp.a-spirit G. Lambert 
MR : Ph. Monfils 
 
Plaatsvervangers 
 
Vlaams Belang :  G. Annemans 
CD&V :  L. Goutry 
VLD G. Versnick 
 
 
 
 ASSEMBLEE VAN DE WEU : ORGANEN, WERKING EN DOCUMENTEN 
 
 

COMMISSIES 
 

Voorbereidend werk wordt verricht in één van de 6 commissies : 
 
- Politieke Commissie : politieke aspecten van een Europees veiligheids- en 
 defensiebeleid; 
- Commissie Defensie : operationele en militaire aspecten van een Europees veiligheids- 
 en defensiebeleid; 
- Commissie Technologie en lucht- en ruimtevaart : samenwerking op vlak van 
 bewapeningsuitrusting en duale technologie; 
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- Commissie Parlementaire betrekkingen en public relations : samenwerking met en 
 tussen de nationale parlementen, opvolging van debatten en parlementaire vragen 
 aangaande Europese veiligheid en defensie in de nationale parlementen, vergelijkende 
 studies en opstellen van "benchmarks" voor de nationale regeringen inzake veiligheid 
 en defensie; 
- Commissie Begroting en administratie : voorbereiden van de begroting van de 
 Assemblee van de WEU; 
- Commissie Reglement en immuniteiten : vragen betreffende het reglement van de 
 Assemblee en de geldende immuniteiten. 
 
De commissies komen bijeen tijdens de zittingsperioden en daarbuiten. Gewone 
vergaderingen vinden plaats in Parijs. Gebeurlijk worden vergaderingen in andere landen 
georganiseerd. België heeft 3 effectieve leden en 3 plaatsvervangende leden in de Politieke 
Commissie en de Commissie Defensie. In de overige commissies heeft het 2 effectieve en 2 
plaatsvervangende leden. Elke commissie duidt in haar schoot rapporteurs aan die 
ontwerprapporten en – aanbevelingen over actuele veiligheids- en defensievraagstukken 
voorbereiden. Deze ontwerpen worden besproken en in een definitieve vorm gegoten in de 
commissie, waarna de leden over de tekst stemmen en hem voorleggen aan de plenaire 
vergadering voor definitieve aanneming. 
 
 
 PLENAIRE VERGADERING 
 
 
De leden komen minstens twee keer per jaar voor drie dagen samen in plenaire vergadering, 
meestal in juni en december. De plenaire vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in 
het "Palais d'Iéna" te Parijs. 
 
Plenaire vergaderingen zijn politiek belangrijke momenten waar nationale delegaties in debat 
kunnen treden met nationale ministers, militaire vertegenwoordigers, leden van het Europees 
Parlement, enz. Verder worden de ontwerprapporten van de commissies besproken en wordt 
over de voorgestelde aanbevelingen gestemd. 
 
 
 VOORZITTERSCHAP 
 
 
De Assemblee verkiest onder haar leden haar Voorzitter, die zijn functie traditioneel 
gedurende 3 jaar waarneemt. Op 1 december 2004 tot eind december 2005 was de h. Stef 
Goris, Voorzitter van de Belgische delegatie, Voorzitter van de Assemblee. 
 
 TEKSTEN VAN DE ASSEMBLEE 
 
 
De Assemblee kan aanbevelingen, adviezen, resoluties, besluiten en richtlijnen goedkeuren : 
- een aanbeveling of advies is gericht aan de Raad van de WEU; 
- een resolutie is gericht aan internationale organisaties, regeringen of nationale 

parlementen; 
- een richtlijn is gericht aan de Voorzitter van de Assemblee of een commissie; 
- een besluit betreft de werking van de Assemblee en het statuut van haar leden. 
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 ACTIVITEITEN 
 
 
Tweede gedeelte van de 51e gewone zitting, Parijs december 2005 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de toekomst van het Europees veiligheids- en defensiebeleid en de democratische 

controle hierop;  
- het parlementair debat en de publieke opinie over de Europese constructie; 
- behoud van de vrede in sub-Saharisch Afrika; 
- een Europese markt voor defensie-uitrusting; 
- toekomst van de Europese militaire scheepsindustrie; 
- toezicht op het zeeterritorium en de kustzones in de Europese landen; 
- de missies van de Europese Unie in de Balkan (Althea enz.); 
- de operationele samenwerking tussen de Europese Unie en de NAVO; 
- de bestrijding van het internationaal terrorisme. 
 
 
Eerste gedeelte van de 52e gewone zitting, Parijs juni 2006 
 
Tijdens deze zitting kwamen volgende thema's aan bod : 
 
- de nieuwe uitdagingen voor het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid; 
- de publieke opinie een jaar na de Althea-missie; 
- burgerlijke aspecten van het Europees veiligheids- en defensiebeleid; 
- veiligheid en stabiliteit in de Mediterrane regio; 
- de Europese strijdkrachten in Afghanistan; 
- Europees onderzoek inzake veiligheid; 
- ontplooiing van wapens in de ruimte; 
- de rol van een Europese politiemacht;  
- de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Assemblee van de WEU. 
 
 
Overige activiteiten in 2005-2006 : 
 
- Op donderdag 23 juni 2005 werd de vijftigste verjaardag van de Assemblee van de WEU 

gevierd in Straatsburg tijdens een gemeenschappelijke zitting met de Raad van Europa. 
Deze viering sloot een jaar van feestelijkheden af rond dit vijftigjarig bestaan.  

- Op dinsdag 20 en woensdag 21 september 2005 werd in het Halfrond van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers een colloquium georganiseerd door de Assemblee van de 
WEU rond vredeshandhavingsoperaties in Afrika. Talrijke parlementsleden uit Europa en 
Afrika wisselden er van gedachten over de vraag wat Europa op dat vlak kan doen en 
wat de Afrikaanse landen willen dat Europa doet.  

- Op dinsdag 25 en woensdag 26 april 2006 werd in de Britse “House of Commons” een 
colloquium georganiseerd door de Assemblee van de WEU met als titel “Building a 
secure Europe in a better world : parliamentary responsibility and action in shaping public 
opinion on security and defence”.  
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6.1.8.   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. 
 
 
 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. 
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WERKING 

 
 
Er zijn twee jaarlijkse zittingen, tijdens welke een plenaire vergadering plaatsvindt : één in de 
lente en één in de herfst. 
 
De leden van de assemblee hebben zitting in nationale afvaardigingen.  De afvaardigingen 
worden door hun respectieve parlementen aangewezen. 
 
De aanbevelingen of resoluties die in de commissies zijn aangenomen, worden in de 
plenaire vergadering van de assemblee 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. 
 
 

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 11 tot 15 november 2005 vond de 51ste jaarlijkse zitting van de Parlementaire NAVO 
Assemblee plaats in Kopenhagen. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke vergaderingen voorafgegaan door een bijeenkomst 
van de verschillende fracties.  
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Op zaterdag 12 en zondag 13 november kwamen de vijf commissies bijeen.  
 
Afghanistan, Kosovo, de veiligheid in de Centraal Azië en in de streek rond de Perzische 
Golf waren belangrijke thema’s. Ook aan de verdere aanpassingen van de NAVO als 
organisatie werd veel aandacht besteed.  
 
Volgende resoluties werden aangenomen : 

 
-  Resolutie 335 over de bescherming en de integratie van minderheden in Zuid-

Caucasus; 
-  Resolutie 336 over een beperking van de nationale caveats; 
-  Resolutie 337 over de verbetering van de gemeenschappelijke financiering van NAVO-

operaties; 
-  Resolutie 338 over een transatlantische politiek m.b.t. China; 
-  Resolutie 339 over de organisatie van een bescherming tegenover de vogelpest;  
- Resolutie 340 over de agenda van Dakar voor ontwikkeling;  
- Resolutie 341 over de hervorming van de NAVO en de toekomst van de Alliantie;  
- Resolutie 342 over Kosovo;  
- Resolutie 343 over Wit-Rusland;  
- Resolutie 344 over de veiligheid van de massavernietigingswapens in Rusland;  
- Resolutie 345 over de verwijdering van overtallige wapens en munitie in Ukraïne;  
- Resolutie 346 over de parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan.  
 
 
 LENTEZITTING 2006 
 
Benevens aan de hoger beschreven jaarlijkse zitting, heeft de Belgische delegatie ook 
deelgenomen aan de lentezitting 2006. 
 
De lentezitting 2006 van de Parlementaire NAVO-Assemblee vond plaats in Parijs, van 26 
mei tot 30 mei 2006. 
 
Zoals gebruikelijk werden de eigenlijke commissievergaderingen voorafgegaan door een 
bijeenkomst van de verschillende fracties. 
 
Zo werden onder meer verslagen besproken over : 
 
-  de rol van de NAVO in de Kaukasus en in Midden-Azië; 
-  Iran; 
-  de samenwerking in de regio rond de Zwarte Zee; 
-  de rol van de NAVO inzake civiele veiligheid; 
-  ontwikkelingen in de NAVO; 
-  de veiligheid van de energiebevoorrading.  

 
De vergadering heeft ook nog een verklaring m.b.t. de relaties met Georgië en een verklaring 
m.b.t. de bijstand aan Albanië, Kroatië en Macedonië bij hun toetreding tot de NAVO 
aangenomen. 
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6.1.9.   INTERPARLEMENTAIRE UNIE 
 
 
 BUREAU EN ALGEMENE VERGADERING VAN DE BELGISCHE GROEP  
 
 
De volgende leden van de Kamer maakten deel uit van het Bureau van de Belgische IPU-
Groep: 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, dhr. 
Bacquelaine en mevr. Verhaert (plaatsvervangende leden). De Voorzitter van de Kamer 
wordt ambtshalve op de vergaderingen van het Bureau van de IPU-Groep uitgenodigd.  
 
Het Bureau van de Groep vergaderde op 5 oktober en 7 december 2005 en op 7 februari en 
24 april 2006. De Algemene Vergadering van de Groep had plaats op 7 februari 2006.  
 
  
 ACTIVITEITEN 
 
 

STATUTAIRE ASSEMBLEES VAN DE IPU 
 
 
113de Assemblee, Genève, 16 – 19 oktober 2005 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze zitting deel: 
dhr. François-Xavier de Donnea, delegatieleider 
dhr. Geert Versnick, voorzitter van de Twaalf Plus Groep in de IPU 
mevr. Magda De Meyer 
mevr. Simonne Creyf 
dhr. Jean-Pol Henry.  
 
De Assemblee behandelde de volgende thema’s: 
 
- de rol van het parlement en van de media om het publiek onpartijdige, juiste en 

verifieerbare informatie te geven, meer bepaald over gewapende conflicten en de strijd 
tegen het terrorisme (commissie I : Vrede en internationale veiligheid); 

- migratie en ontwikkeling (commissie II : Duurzame ontwikkeling, financiering en 
handel); 

- het belang van het middenveld en zijn interactie met de parlementen en andere 
democratisch verkozen assemblees voor de evolutie en ontwikkeling van de 
democratie (commissie III : Democratie en mensenrechten); 

- natuurrampen : de rol van de parlementen inzake preventie, hulpverlening en 
wederopbouw, alsook in het beschermen van kwetsbare groepen (urgentiepunt). 

 
De Assemblee keurde ook een korte verklaring goed over de vogelgriep.  
 
Dhr. de Donnea zat het redactiecomité voor dat de ontwerpresolutie over thema a) opstelde. 
Mevr. De Meyer maakte deel uit van het redactiecomité voor thema c) en rapporteerde over 
de werkzaamheden van het comité in de bevoegde commissie en de Assemblee.  
 
Er was een paneldebat over nationaliteit en staatloosheid en er werden twee nieuwe 
praktische handboeken voor parlementsleden voorgesteld, een over nationaliteit en 
staatsloosheid en een over mensenrechten.  
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Het mandaat van dhr. Versnick als voorzitter van de Twaalf Plus Groep liep tijdens de zitting 
in Genève af. De Twaalf Plus Groep is een van de zes geopolitieke groepen in de IPU en 
bestaat uit de landen van de Raad van Europa en een aantal andere Westerse democratieën 
(Israël, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland). Dhr. Versnick was twee jaar lang voorzitter van 
de Twaalf Plus Groep en werd opgevolgd door een Canadees parlementslid.  
 
Het stuurcomité van de Twaalf Plus Groep bereidde de zitting in Genève voor tijdens een 
vergadering in Gent op 19 september 2005. 
 
De Interparlementaire Unie heeft in Genève een nieuwe voorzitter verkozen. Dhr. Versnick 
was kandidaat, maar zijn tegenkandidaat, dhr. Pier Ferdinando Casini, voorzitter van de 
Italiaanse Kamer van afgevaardigden, heeft het gehaald met 230 stemmen tegen 107.  
 
 
114de Assemblee, Nairobi (Kenia), 6-12 mei 2006 
 
De volgende leden van de Kamer namen aan deze zitting deel: 
dhr. François-Xavier de Donnea, delegatieleider 
dhr. Geert Versnick, voorzitter a.i. van de Twaalf Plus Groep in de IPU 
mevr. Magda De Meyer 
mevr. Simonne Creyf 
dhr. Jean-Pol Henry. 
 
De Assemblee hield een algemeen debat over de politieke, economische en sociale toestand 
in de wereld, met als bindthema: “De democratie bevorderen en bijdragen tot de versterking 
van de democratische instellingen”. Het debat werd ingeleid door een panel, waar dhr. de 
Donnea deel van uitmaakte. Hij stelde een tekst voor met richtlijnen, getiteld “Parlementen, 
crisispreventie en wederopbouw”. De richtlijnen werden opgesteld tijdens een conferentie 
van het VN-Ontwikkelingsprogramma (PNUD), de IPU en andere partners die op 20 en 21 
april 2006 plaatshad in het Egmontpaleis en de Congreszaal van het Huis der 
Parlementsleden in Brussel.  
 
De Assemblee behandelde verder de volgende thema’s: 
 
- de rol van de parlementen in het versterken van de strijd tegen de illegale handel in 

lichte wapens en handwapens en de bijbehorende munitie (commissie I); 
- de rol van de parlementen in milieumanagement en de strijd tegen de wereldwijde 

verloedering van het milieu (commissie II);  
- hoe kunnen en moeten de parlementen bijdragen tot een efficiënte strijd tegen alle 

vormen van geweld op vrouwen ? (commissie III);  
-  de nood aan dringende voedselhulp om de hongersnood en de armoede ten gevolge 

van de droogte in Afrika te bestrijden, aan een versnelling van de hulp van de meest 
geïndustrialiseerde landen aan dat continent en in het bijzonder aan inspanningen om 
de hand te reiken aan arme en wanhopige bevolkingsgroepen (urgentiepunt).  

 
Dhr. de Donnea stelde samen met een Keniaanse collega het rapport en een 
ontwerpresolutie op over thema a). Als rapporteur nam hij ook ambtshalve deel aan de 
werkzaamheden van het redactiecomité dat de ontwerpresolutie op basis van de door de 
delegaties ingediende amendementen heeft aangepast.  
 
Mevr. De Meyer zat het redactiecomité over thema c) voor. 
 
Er waren panels over “De ontwikkeling van Afrika : doelstellingen en uitdagingen” en over 
“HIV/AIDS en kinderen”. 
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De Assemblee keurde ook een verklaring goed over de droogte in het Noordoosten van 
Kenia. Die verklaring werd opgesteld na het bezoek van een beperkte delegatie van de 
Assemblee in de getroffen streek.  
 
Dhr. Versnick werd aangesteld als interim-voorzitter van de Twaalf Plus Groep, nadat zijn 
opvolgster haar parlementszetel verloor tijdens de verkiezingen in Canada begin 2006. Dhr. 
Versnick zal het voorzitterschap van de groep waarnemen tot de verkiezing van een nieuwe 
voorzitter tijdens de 115de Assemblee van de IPU in oktober 2006.  
 
Tijdens de zitting werd ook gesproken over een nieuwe fase in de in 2003 doorgevoerde 
hervorming van de IPU. Een speciale werkgroep van de IPU-voorzitter heeft daarover een 
eerste rapport voorgelegd. Het Bureau van de Belgische Groep besprak dat rapport tijdens 
zijn vergadering van 24 april 2006. De zaak werd verder behandeld in de Twaalf Plus Groep, 
die er een gemeenschappelijk standpunt over innam. Dat standpunt werd aan de IPU-
voorzitter meegedeeld. Op de volgende Assemblee in oktober 2006 zal de werkgroep van de 
IPU-voorzitter zijn definitieve conclusies voorleggen.  
 
Wij vermelden nog dat Dhr. de Donnea op 29 juni 2006 namens de IPU het woord kon 
nemen tijdens de evaluatieconferentie van de VN betreffende de lichte wapens. Hij lichtte er 
de in Nairobi goedgekeurde resolutie toe.  
 
 

ANDERE VERGADERINGEN VAN DE IPU 
 
-  parlementaire hoorzitting in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties, New York, 31 oktober – 1 november 2005: dhr. Moriau nam deel aan deze 
vergadering. 

- parlementaire vergadering naar aanleiding van de tweede fase van de Wereldtop over 
de informatiemaatschappij, Tunis, 17 november 2005 : dhr. Bellot nam deel aan deze 
vergadering.  

-  zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO (in de marge van de Zesde 
Ministeriële Conferentie van de WTO),  Hong Kong,12 en 15 december 2005: 
dhr. de Donnea, dhr. Versnick,  dhr. Cortois en mevr. Lalieux namen deel aan 
deze vergadering. De Belgische delegatie had een actieve inbreng in de door de 
parlementaire conferentie goedgekeurde verklaring. Zij vergaderde op 1 en 8 
december 2005 om de ontwerptekst van de verklaring te bespreken en diende meer 
dan 30 amendementen in, waarvan er een groot aantal werden overgenomen. Dhr. 
Versnick zat samen met dhr. Baron Cresp (Europees Parlement) de vergadering van 
het Stuurcomité van de conferentie voor, dat de uiteindelijke ontwerptekst van de 
verklaring opstelde.  

-  parlementaire vergadering in het kader van de VN-vergadering op hoog niveau over 
HIV/AIDS, New York, 1 juni 2006 : de dames Dierickx, Verhaert en Tilmans. 

-  parlementaire vergadering in het kader van de VN-vergadering op hoog niveau over de 
uitvoering van het actieplan van Brussel betreffende de minst ontwikkelde landen, New 
York, 15 september 2006 (gepland) : dhr. Van der Maelen zal aan deze vergadering 
deelnemen. 

-  jaarlijks seminarie voor de parlementaire instanties bevoegd voor mensenrechten, 
Genève, 25 – 27 september 2006 (gepland) : dhr. Borginon zal aan deze vergadering 
deelnemen. 
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BILATERALE CONTACTEN VAN DE BELGISCHE GROEP VAN DE IPU 

 
Dhr. Goris, voorzitter van de sectie België-Rusland, leidde een delegatie van de sectie die 
een bezoek bracht aan Rusland van 23 tot 29 september 2005. Een delegatie van Russische 
parlementsleden bracht een tegenbezoek aan ons land van 17 tot 21 april 2006.  
 
Een delegatie van het Bureau van de IPU-Groep bracht van 25 tot 28 november 2005 een 
bezoek aan Saoedi-Arabië, op uitnodiging van het parlement van dat land. Dhr. de Donnea 
leidde de delegatie, waar ook mevr. De Meyer deel van uitmaakte.  
 
Een parlementaire delegatie uit Frankrijk bezocht ons land van 21 tot 23 maart 2006, op 
uitnodiging van dhr. Deseyn, voorzitter van de sectie België-Frankrijk.  
 
Een delegatie van de sectie België-Nederland bracht een bezoek aan Nederland op 16 juni 
2006. De Voorzitter van de Kamer, dhr. de Donnea, mevr. Cahay-André en dhr. Van Biesen 
maakten deel uit van die delegatie.  
 
Een delegatie van de sectie België-Bulgarije bracht een bezoek aan Bulgarije van 24 tot 27 
juni 2006. Dhr. Çavdarli maakte deel uit van die delegatie.  
 
Verder waren er in Brussel ontmoetingen met parlementaire delegaties, ambassadeurs of 
andere vertegenwoordigers van de volgende landen en gebieden : Australië, Bulgarije, 
Burkina Faso, Cambodja, Cyprus, Cuba, Filippijnen, Frankrijk, Georgië, India, Indonesië, 
Israël, Kazakstan, Libanon, Mali, Nederland, Palestina, Peru, Portugal, Venezuela en de 
Verenigde Staten.  
 
De regionale groep van secties Midden-Oosten/Noord-Afrika had op 20 april 2006 een 
ontmoeting met de ambassadeurs van de landen uit die groep om de nieuwe toestand in het 
Midden-Oosten te bespreken na de verkiezingen in Israël en Palestina.  
 
 
6.1.10.   VERENIGING VAN DE SECRETARISSEN-GENERAAL VAN DE PARLEMENTEN (ASGP) 
 
 
De ASGP kwam van 17 tot 19 oktober 2005 bijeen te Genève.  
De volgende thema’s werden behandeld : 

- de interparlementaire samenwerking binnen geopolitieke regio’s; 
- de versterking van de democratie in Europa; 
- interparlementair forum over het behoud en het beheer van de watervoorraden; 
- de parlementaire privileges en immuniteiten;  
- de verhoudingen tussen Parlement en gerechtelijk apparaat; 
- het beheer van het personeel van de Voorzitter van het Parlement, van de leden en 

van de politieke fracties. 
 
Ter gelegenheid van de vergadering van 8 tot 11 mei 2006 te Nairobi werden de volgende 
onderwerpen besproken :  

- de verhoudingen tussen de ASGP en de IPU;  
- de parlementaire dimensie van de Verenigde Naties;  
- de parlementaire ethische codes : recente ontwikkelingen in Canada;  
- recente activiteiten van de IPU;  
- een gedigitaliseerde Kamer;  
- de bevoegdheden van de Voorzitter van een parlementaire assemblee;  
- de rol van de parlementen en van de leden bij de verzoening van de maatschappij na 

een burgerlijk conflict.  
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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: 
‘de Kamer.be’. 
Via het magazine doen we een poging om ‘De Wetstraat’ dichter bij de burger te brengen en 
nodigen we de lezer uitdrukkelijk uit tot dialoog.  
We brengen in het magazine verslag uit over 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. Wie zich verder wil verdiepen in een van de behandelde 
thema’s vindt via de website van de Kamer zijn weg naar de achterliggende parlementaire 
documenten. 
 
In mei 2006 kwam het zesde nummer uit.  Het centrale thema was ‘de oppositie’. Om de rol 
van de oppositie en de verschillende ‘manieren van oppositievoeren’ te illustreren, 
interviewden we de voorzitters van de erkende oppositiefracties en zoomden we in op de 
reacties van de oppositie op de ‘Tien werven van de regering Verhofstadt’. 
 
 
Nr. 

 
Verschijningsdatum 

 

 
Hoofdthema 

 
Kwamen ook aan bod: 

 
6 Mei 2006 De oppositie De tien werven van de regering 

Wettelijke regeling van 
vrijwilligerswerk 
Het Coördinatieorgaan voor de 
Analyse van de Dreiging 
Verbod op clusterbommen 
Een bezinningsperiode voor Europa 
Steun aan parlementen in Zuid-Afrika 
Reporters van de democratie 
175 jaar Belgische Grondwet 

5 Februari 2005 Europa De politieke fracties 
Het 161ste jaarboek van het Rekenhof 
De rechten van gevangenen 
De beleidsnota van de 
staatssecretaris voor Administratieve 
vereenvoudiging 
De programmawet 
Terugblik: de schoolstrijd 

4 September 2004 Verkeersveiligheid De hervorming van het familierecht 
De bescherming van de journalistieke 
bronnen 
De prijs van de democratie 
De afschaffing van de doodstraf 
De globalisering 
Het zwangerschapsverlof 
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3 Februari 2004 De begroting De beleidsverklaring en het debat 
daarover in de Kamer 
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  

2 September 2003 De nieuwe Kamer Het regeerakkoord en het investi-
tuurdebat 
De programmawet 
De genocidewet 
De wet op de tabaksreclame 
De regionalisering van de 
wapenexport 

1 Maart 2003 Verkiezingen De nieuwe drugswet 
De nieuwe verkeerswet 
De onderzoekscommissie Sabena 
Het homohuwelijk 
De dienst voor alimentatievorderingen 
De Irakdebatten in de Kamer 

 
Alle nummers kunnen worden geraadpleegd op onze website.  U 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 in de mate 
van het mogelijke 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 de voortdurende uitbreiding van het adressenbestand en het grote aantal 
nabestellingen, hoofdzakelijk door leerkrachten, werd de oplage geleidelijk aan opgetrokken 
tot 20 000 N en 15 000 F. 
 
Het magazine wordt geconcipieerd en gerealiseerd door de diensten van de Kamer.  
 
Het is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. 
Het magazine is gratis. 
Bestellen: pri@dekamer.be of documentatiebalie onthaalcentrum 
 
 
 
Een nieuwe videofilm “Het federale Parlement – Huis van alle burgers” 
 
Kamer en Senaat gaven dit jaar opdracht om een nieuwe bedrijfsfilm over het federale 
parlement te maken. De vorige vertoonde verouderingsverschijnselen.  
Het College van Quaestoren van Kamer en Senaat gunden de opdracht aan de firma acTVty 
(Brugge).  
 

mailto:pri@dekamer.be
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De film is bedoeld als een inleiding tot een geleid bezoek aan het federale parlement. De 
opdrachtgever, het Federaal parlement, en de filmmaker gingen ervan uit dat de gemiddelde 
bezoeker weinig voorkennis heeft. Ook vond men het niet nodig het parlementaire proces in 
detail toe te lichten. De film  moest een impressie bieden. De gidsen kunnen en moeten 
immers tijdens hun rondleiding verder op de parlementaire werking ingaan. De film werd dus 
gewild kort gehouden (20’) om de aandacht van de kijker op scherp te houden. 
 
Vorige films hechtten nogal wat belang aan geschiedenis en parlementaire procedures. Ze 
waren daardoor technisch en belerend. Deze film beoogt naast de aanbreng van basiskennis 
ook in te werken op de attitude. De film beklemtoont de betrokkenheid en de 
verantwoordelijkheid van de burgers in een democratisch systeem. Dat gebeurt door op 
verschillende momenten “statements” van burgers in te lassen die de filmmaker overal te 
lande opnam.  
De film eindigt met een flink appel. “Democratie begint bij jezelf. Parlementaire democratie 
moet je beleven. Je moet er zorg voor dragen” en verder “het parlement is jouw zaak. 
Logisch toch dat je een oogje in het zeil wilt houden?”  
  
De film is opgebouwd in korte modules. Die module structuur laat toe de film te wijzigen 
zonder de hele film te moeten hermaken. Een modulaire aanpak geeft ook structuur aan de 
film. De kijker kan zich dan beter situeren. Om het nog duidelijker te maken kreeg iedere 
module een titel mee. Iedere module wordt bovendien afgerond met een kernachtige 
samenvatting. 
 
De volgende modules komen aan bod: 
 
Het Paleis der Natie 
Onze basisrechten staan in de grondwet 
Parlementaire democratie in een federale staat 
Moderne samenleving ….modern parlement 
Wij verkiezen de parlementsleden  
Het parlement aan de slag 
De meerderheid beslist 
De oppositie ziet het anders 
Vragenuur:polsslag van het land 
Wetgevend werk 
Fracties 
Commissies 
De voltallige vergadering:ieder zijn zeg 
Kamer en Senaat: een verschil 
Het parlement spiegel van de samenleving 
Democratie ook uw zaak 
 
De verstaanbaarheid of de toegankelijkheid van de film was een voortdurende zorg van de 
makers en de begeleidende ambtenaren. De parlementaire werking uitleggen blijkt telkens 
weer een bijzonder moeilijke klus te zijn. Uiteraard moet rekening gehouden worden met het 
evenwicht tussen Kamer en Senaat, tussen de fracties, tussen Nederlands - en Frans 
sprekenden…  Maar steeds weer loert het gevaar om teveel aandacht te schenken aan de 
parlementaire mechaniek. 
      
Daarom evalueerden tijdens het productieproces enkele redacteurs, leraars, 
vormingswerkers van organisaties die dagelijks met communicatie omgaan en zelfs de 
collega’s van het pedagogische departement van het Vlaamse Parlement (de kracht van je 
stem), de toegankelijkheid van de film. Dit panel bracht fundamentele kritiek uit waarmee 
terdege rekening gehouden werd. De film werd dan ook nog tijdens het productieproces 
grondig bijgespijkerd.  
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De nieuwe film is gemaakt in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Bezoekers 
kunnen de film kopen tegen de prijs van 6,20 €. 
Bestellen: balie onthaal of per mail : info@dekamer.be 
 
 
 
Folder “Het federaal 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: balie onthaal 
 
 
 
Folder “Het halfrond van de Kamer” 
 
Aan de hand van deze folder kan de bezoeker zich perfect oriënteren in de plenumzaal van 
de Kamer. De folder bevat gedetailleerde info over de inrichting en de technische uitrusting 
van de plenumzaal en de politieke samenstelling van de Kamer. In het bijzonder bij 
opendeurdagen is hij een handige leidraad voor de bezoeker.  
 
Beschikbaar : in het Nederlands en het Frans 
De folder is gratis 
Verkrijgbaar bij : balie onthaal 
 
 
 
Openhuisbrochure 
 
Met deze brochure in de hand kunnen de bezoekers tijdens opendeurdagen het Paleis van 
de Natie 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 …   
In juni 2006 werd de brochure geactualiseerd en gerestyled. 
 
Beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits 
De brochure is gratis. 
Verkrijgbaar bij: balie onthaal 
 
 
 
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 
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(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: balie onthaal 
 
 
 
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 
Prijs: 4 € 
Verkrijgbaar bij: balie onthaal 
 
 
 
Parlementaire infosteekkaarten 
 
De infosteekkaarten hebben als opzet een ruim publiek te informeren over onder meer 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. 
 
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.   
 
Aangezien de meeste infosteekkaarten een bepaald aspect van de politieke of institutionele 
realiteit beschrijven, moeten ze voortdurend geupdated worden. De fiches die in het eerste 
semester van 2006 geactualiseerd werden, worden in de onderstaande lijst voorafgegaan 
door een *.  
 
Beschikbaar : in Nederlands, Frans, Engels en Duits 
Prijs: 1,20 € 
Bestellen: documentatiebalie onthaalcentrum 
 
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 
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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 

mei 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 
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: onderzoeks-

commissies 
Nr. 11.11 * Kamer van volksvertegenwoordigers – bijzondere bevoegdheden: 

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 Vlaamse 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 Interparle-

mentaire Beneluxraad 
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Nr. 33  * Internationale parlementaire vergaderingen - De Raad van Europa 
Nr. 34  De Europese Unie – De lidstaten 
Nr. 34.1 De Europese Unie – De totstandkoming 
Nr. 34.2 * De Europese Unie – De instellingen 
Nr. 34.3 De Europese Unie – Besluitvorming 
Nr. 34.4   De Europese Unie - Financiering 
 
 
 
Biografisch handboek 
 
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: in tweetalige uitgave 
Prijs: 5 € 
Bestellen: balie onthaal 
 
 
 
Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie “Het faillissement van Sabena” 
 
Op 7 november 2001 bleven de luchtvoertuigen van SABENA 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 € 
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 € voor de gewone uitgave, 5 € voor een hard-cover uitgave 
Bestellen: balie onthaal 
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Het Reglement van de Kamer 
 
Artikel 60 van de Grondwet stelt: “Elke Kamer bepaalt, in haar reglement, de wijze waarop zij 
haar bevoegdheden uitoefent”. 
Het reglement van de Kamer regelt zeer gevarieerde materies zoals de organisatie van de 
parlementaire werkzaamheden, de samenstelling en de werking van de commissies, het 
spreekrecht, het voeren van het woord en de spreektijd, de wijzen van stemmen, de 
handhaving van de orde tijdens de vergaderingen (houden van de orde in de assemblee), 
wijze van behandeling van de wetsontwerpen en wetsvoorstellen, procedure met betrekking 
tot de vragen en interpellaties. 
 
De laatste versie dateert van oktober 2005.  
 
Beschikbaar in: Nederlands, Frans, Engels, Duits (alleen elektronisch op www.dekamer.be) 
en Spaans (alleen elektronisch op www.dekamer.be)  
Prijs: 2,50 € 
Bestellen: balie onthaal 
 
 
 
In 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 € 
Bestellen: antennebureau 
 

 
HET ARBITRAGEHOF: BEVOEGDHEID, INRICHTING EN WERKING 

 
Deze brochure geeft algemene informatie over dat rechtscollege. 
 
Beschikbaar in het Nederlands en het Frans 
Prijs: 2,50 € 
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. 
 

http://www.dekamer.be/
http://www.dekamer.be/
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Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 2,50 € 
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.  Alleen 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 
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 € 
Bestellen: antennebureau 
 
 
 
In 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) 
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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 € 
Bestellen: balie onthaal 
 
 

THE BELGIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES – FROM REVOLUTION TO FEDERALISM 
 
Enkele jaren nadat de Kamer haar geschiedenis in het Nederlands en het Frans schreef, 
deed ze de oefening over in het Engels. Drie Schotse auteurs die al jaren in België wonen, 
Derek Blyth, Alistair Maclean en Rory Watson, stonden in voor de redactie. Ze namen de 
Geschiedenis van de Kamer van volksvertegenwoordigers als uitgangspunt, maar voegden 
heel wat nieuwe informatie toe. 
 
De auteurs benaderden de geschiedenis van de Kamer thematisch in vier delen. 

1. Deel 1: De oorsprong van de Belgische democratie 
In het eerste deel gaan ze in op het ontstaan van de democratie en de Belgische 
Grondwet. 

2. Deel 2: De oprichting van de Belgische parlementaire democratie 
Hier zoomen de auteurs in op de rol van de koning, de strijd voor het algemeen 
stemrecht en de opkomst van politieke partijen. 

3. Deel 3: De Kamer sedert 1831 - een evolutie van 175 jaar 
In het derde deel  staan de auteurs stil bij een aantal belangrijke evoluties, onder 
andere i.v.m. de vertegenwoordiging en de participatie van vrouwen, de relatie tussen 
de Kamer en de regering en de onderzoeksbevoegdheid van de Kamer. 

4. Deel 4 : De Kamer vandaag - een parlement voor de 21ste eeuw. 
Het vierde deel behandelt het beheer van de Kamer, de relaties met de pers, het 
publiek en andere parlementen en de meertaligheid. 

 
Het boek telt 185 bladzijden en 23 illustraties. Het is voor specialisten, voor liefhebbers van 
de Belgische geschiedenis en in het bijzonder voor buitenlandse bezoekers een rijke 
informatiebron. 
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Beschikbaar in het Engels 
Prijs: 15 € 
Bestellen: balie onthaal 
 
 

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 € 
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 over 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: www.dekamer.be. 
 
Tijdens het zittingsjaar 2005-2006 werden 33 nummers gepubliceerd (PM nr. 76 tot 109). Elk 
nummer wordt op 1.200 exemplaren gedrukt (600 N en 600 F). 
 
Elf speciale edities werden gepubliceerd ter gelegenheid van parlementaire zendingen naar: 
 
- London (6 juni 2005)  speciale editie nr. 45 
- Parijs (OESO) (6 oktober 2005) speciale editie nr. 46 
- Milaan (16 en 17 september 2005) speciale editie nr. 47 
- Hong Kong en Shangaï (29 oktober tot 4 november 2005) speciale editie nr. 48 
- Koeweit (11 november tot 14 november 2005) speciale editie nr. 49 
- Rabat (10 november tot 15 november 2005) speciale editie nr. 50 
- Denemarken (6 en 7 februari 2006) speciale editie nr. 51 
- Berlijn (6 februari tot 9 februari 2006) speciale editie nr. 52 
- Rome (16 februari tot 18 februari 2006) speciale editie nr. 53 
- Niger (21 januari tot 1 februari 2006) speciale editie nr. 54 
- Kazachstan (9 april tot 13 april 2006) speciale editie nr. 55 
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Beschikbaar : in Nederlands en Frans 
Prijs: 13 € (jaarabonnement). Een abonnement op beide talen kost 25 €. 
Bestellen: dienst Algemene Zaken 
 
 
 
Website - www.dekamer.be 
 
De externe communicatie van de Kamer gebeurt steeds meer via de website. In de rubriek 
“Nieuws” op de startpagina vindt de surfer de meest recente persmededelingen, informatie 
over op 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 info@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. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dekamer.be
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 7.2 PERS 
 
 
Persmededelingen 
 
 
Zie ook hoofdstuk 5.2.1. : Voorzitterschap : onderhoud met de pers 
 
Sinds de 51ste zittingsperiode wordt de pers systematisch geïnformeerd via 
persmededelingen. 
Tijdens de zitting 2005-2006 (11 oktober 2005 – 20 juli 2006) werden 147 persmedelingen 
verspreid. 

Persmededelingen (oktober 2005 tot juli 2006)
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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 volstaat het een aanvraag in te dienen bij de :  
 
Persdienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers : 
D. Van den Bossche – Verantwoordelijke pers 
02/549.81.77 – dominique.vandenbossche@dekamer.be 

C. Manteau – Assistente 
02/549.82.58 – catherine.manteau@lachambre.be 
 
Leuvenseweg 13 – 1000 Brussel   
 
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”. 
 
 
“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 

mailto:dominique.vandenbossche@dekamer.be
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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 11 oktober 2005 werden 43 plenaire vergaderingen opgenomen, waaronder ook de 
volgende buitengewone vergaderingen : 
 
- dinsdag 11 oktober 2005:  verklaring van de regering; 
- woensdag 12 oktober 2005: bespreking van de verklaring van de regering; 
- woensdag 14 december 2005 : bespreking van de begroting; 
- dinsdag 20 december 2005: programmawet; 
- woensdag 21 december 2005 : programmawet; 
- woensdag 8 maart 2006 : eedafleggingen; 
- woensdag 24 mei 2006 : benoeming van de griffier van het Comité P; 
- woensdag 28 juni 2006 : programmawet;  
- woensdag 5 juli 2006 : mondelinge vragen;  
- woensdag 12 juli 2006 : bespreking van de asielwet en stemmingen. 
 
 
In de periode oktober 2005 – juli 2006 werden er 67 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. 
 
 
Villa Politica “live” 
 
Sinds oktober 2005 zendt het VRT-programma “Villa Politica” rechtstreeks beelden uit van 
het vragenuurtje in de plenaire vergadering van donderdagnamiddag. De uitzending loopt tot 
16 uur. 
Op uitnodiging van de VRT becommentarieert een gast (politicus, journalist, publicist,…) 
vanuit de leeszaal de gestelde vragen en geeft zijn mening over de actualiteit. 
Een journalist vangt “heet van de naald” de eerste reacties van de volksvertegenwoordigers 
en ministers op. 
Ondanks het ongunstige programmatieuur haalt die uitzending gemiddeld 50.000 kijkers, met 
pieken tot 70.000 
 
 
Actua-TV brengt de plenumvergaderingen van de kamer op TV 
 
Actua-TV is een erkende Nederlandstalige digitale themazender die in hoofdzaak de 
politieke actualiteit volgt. 
Sinds juni 2006 zendt actua-TV integraal de plenaire vergaderingen van de Kamer uit. 
Na de rechtstreekse plenumuitzending wordt het vragenuurtje in een bewerkte vorm in 
« loop » door de zender uitgezonden. 
Actua-TV maakt gebruik van de beelden van de plenumvergadering die de Kamer ter 
beschikking stelt van de televisiestations. 
Dankzij een vezelverbinding tussen de Kamer en het Vlaams Parlement waar zich de 
technische lokalen van Actua-TV bevinden, kunnen die beelden doorgezonden worden. 
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Ontmoetingen met de pers 
 
 
27 september 2005 : voorstelling van het project « Geef ze een gezicht »  
 
Het museum voor Deportatie en Verzet stelde in aanwezigheid van voorzitter De Croo en 
federaal minister Dewael zijn project “Geef ze een gezicht” in de internationale zaal voor.  
De pers was op die voorstelling uitgenodigd. 
 
 
Zaterdag 15 oktober 2005 : “Place aux enfants” 
 
Op 15 oktober werd de 11e editie van “Place aux enfants” georganiseerd.  
In het halfrond van de Kamer kon de pers het onderhoud tussen de Kamervoorzitter en een 
honderdtal kinderen over het thema “Ensemble, même si on est différent” (Samen ondanks 
de verschillen) bijwonen. 
 
 
11 november 2005 : viering van Wapenstilstand in het federaal Parlement. 
 
De pers werd ingelicht over het bezoek dat een 250-tal oud-strijders en jongeren uit de 
jeugdbewegingen naar aanleiding van Wapenstilstand aan het federaal Parlement zouden 
brengen. In het halfrond van de Kamer en van de Senaat werd de oud-strijders en de 
jongeren de gelegenheid geboden in aanwezigheid van de pers met de respectieve 
voorzitters van gedachten te wisselen.  
 
 
23 november 2005 : persvoorstelling van het boek van D.J. Eppink 
 
Het boek “Anatomie van de paarse illusies – Eppink zonder censuur” van de schrijver Derk 
Jan Eppink werd in de internationale zaal van de Kamer aan de Nederlandstalige pers 
voorgesteld. De aanwezige journalisten ontvingen een exemplaar van het boek. De pers 
werd eveneens op de receptie achteraf uitgenodigd. 
 
 
19 januari 2006 : vernissage van de fototentoonstelling van de Damiaanactie 
 
De pers ontving een uitnodiging voor de vernissage van de fototentoonstelling “Damiaan en 
de Damiaanactie” die in het peristilium ter gelegenheid van de lancering van de nationale 
Damiaanactie 2006 werd georganiseerd. 
 
 
Viering van de jubilarissen Burgeon, Cortois en Van Parys op 26 januari 2006 
 
De pers werd uitgenodigd om het huldebetoon in het halfrond bij te wonen. 
 
 
Overhandiging van herdenkingspostzegels en een medaille aan Koning Albert II op 7 februari 
2006. 
 
Een afvaardiging van de Kamer en de Senaat onder leiding van hun respectieve voorzitters 
overhandigde in het Koninklijk Paleis een medaille en een bijzondere uitgave van drie 
herdenkingspostzegels aan Koning Albert II. De parlementaire pers was hiervan op de 
hoogte gebracht en het Koninklijk Paleis had de nodige schikkingen voor de pers getroffen. 
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3 maart : persvoorstelling van het boek “Wie zetelt ? De gekozen politieke elite in Vlaanderen 
doorgelicht” 
 
Het boek “Wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht”, waarvan de 
hoofdredactie in handen was van Stefaan Fiers en Herwig Reynaert, werd in de 
internationale zaal aan de Nederlandstalige pers voorgesteld. Na een welkomstwoord van 
Kamervoorzitter De Croo werd het boek door professor Reynaert voorgesteld. Daarna volgde 
een panelgesprek onder leiding van Guy Janssens (VRT) en een repliek door Stefaan Fiers. 
De aanwezige journalisten ontvingen een exemplaar van het boek. 
 
 
Persvoorstelling van de nieuwe uniformen op 20 maart 2006. 
 
De pers werd uitgenodigd om de voorstelling van de nieuwe uniformen van de 
personeelsleden van de Kamer van volksvertegenwoordigers bij te wonen. De voorstelling 
vond plaats in de internationale zaal in aanwezigheid van voorzitter De Croo, mevrouw 
Magda De Meyer, quaestor, die het project toelichtte, een personeelslid van het bedrijf dat 
de uniformen ontwierp, en vertegenwoordigers van de verschillende personeelscategorieën. 
Er werden tal van interviews en fotosessies gehouden. 
 
 
2 mei 2006 : bezoek van de Europese Commissaris belast met ondernemings- en 
industriebeleid aan de Kamer 
 
Commissaris Verheugen ontmoette de leden van het Federaal Adviescomité voor de 
Europese Aangelegenheden en van de Commissies Bedrijfsleven en Sociale Zaken. Tijdens 
het onderhoud werd van gedachten gewisseld over de Europese strategie voor groei en 
werkgelegenheid (de Lissabonstrategie). 
De pers werd op die vergadering in de internationale zaal uitgenodigd. 
 
 
9 mei 2006 : de Batwa van Burundi, een vergeten gemeenschap 
 
Op 9 mei werd in de Kamer de vernissage van een fototentoonstelling met als thema de 
Batwa van Burundi georganiseerd. De vernissage werd geopend met toespraken van 
Kamervoorzitter De Croo, Senaatsvoorzitter Lizin en de voorzitster van Iriba. 
Er volgde een bezoek aan de tentoonstelling. 
De pers werd op deze gebeurtenis uitgenodigd. 
 
 
20 juni 2006 : bezoek van Commissievoorzitter Barroso 
 
Commissievoorzitter José Barroso werd uitgenodigd om in het halfrond een vergadering van 
het Adviescomité voor de Europese aangelegenheden over de toekomst van Europa bij te 
wonen.  
 
De pers werd hierop uitgenodigd. De journalisten kregen de toestemming om bij de 
aankomst van de voorzitter en tijdens de vergadering in het halfrond te filmen. 
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28 juni : verkiezing van de politicus van het jaar 
 
Op 28 juni reikten de Wetstraatjournalisten omstreeks 19.30 uur in het peristilium in 
aanwezigheid van de Kamervoorzitter van de Kamer de prijzen uit van : 

- beste redenaar : de heer G. Verhofstadt, Eerste minister 
- beste politicus: de heer Y. Leterme, Minister-president 
- beste woordvoerder: de heer D. Seeuws, woordvoerder van de Eerste minister. 

Dit initiatief van de Wetstraatjournalisten vond ruime belangstelling vanwege de 
Wetstraatpers.  Verscheidene parlementsleden woonden de prijsuitreiking bij. 
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7.3. BEZOEKEN AAN HET PALEIS DER NATIE 
 
 
Onthaalcentrum 
 
Het onthaalcentrum ligt aan de toegang Leuvenseweg 13, 1000 Brussel. Het is open iedere 
werkdag van 09 u 30 tot 17 u 00. 
 
Het onthaalcentrum omvat een onthaalkamer en een vestiaire. Er is ruimte om documentaire 
informatie en de websites van het federaal Parlement te raadplegen. Een televisierelais met 
de plenumzalen van Kamer en Senaat laat toe de werkzaamheden van de plenaire 
vergaderingen te volgen. 
 
De bezoekersgroepen en de individuele burger die een openbare commissie of de plenaire 
vergadering van de Kamer wensen bij te wonen worden hier onthaald. Hij/zij moet hiervoor 
geen bijzondere formaliteiten vervullen. Op voorlegging van de identiteitskaart wordt toegang 
verleend tot de tribunes. 
 
Iedere individuele burger kan in het onthaalcentrum terecht om zich te informeren over het 
Belgische politieke stelsel.  
 
De betalende informatie wordt hier eveneens aangeboden. 
 
 
De gidsen 
 
Sinds 2000 beschikt de Kamer over 6 gidsen die deel uitmaken van de dienst Public 
Relations. 
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 federaal 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 federaal 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 51e zitting (2005-2006) bezochten 38.298 (oktober 2005 tot en met september 
2006) personen en 1.460 groepen het federaal Parlement.  
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Piekmaanden waren maart (244 groepen) en april (221 groepen) 2006. 
 
Naar herkomst kunnen de bezoekers als volgt ingedeeld worden: 
 
- onderwijs:      27.367 bezoekers (1.076 groepen) 
- sociaal-culturele sector:    3.406 bezoekers (155 groepen) 
- genodigden van kamerleden/senatoren:  3.722 bezoekers (137 groepen) 
- beroepsgebonden groepen en bedrijven:  1.237 bezoekers (68 groepen) 
- politieke sector:     2.362 bezoekers (106 groepen) 
- senioren:       2.007 bezoekers (80 groepen) 
- sociaal-economische sector:   1.630 bezoekers (92 groepen) 
- individuele bezoekers:  633 bezoekers (328 Nederlandstalige, 170 

Franstalige, 121 Engelstalige, 16 Duitstalige) 
 
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.  
972 Nederlandstalige groepen, 645 Franstalige groepen, 84 Engelstalige groepen en 13 
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. 
Via de internetsite www.dekamer.be of telefonisch kan de burger te weten komen welke 
openbare vergaderingen plaatsvinden in de Kamer. 
 
 
Speciale bezoeken 
 
 

ZATERDAG 15 OKTOBER 2005 
 
“Place aux enfants”. Een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij kinderen tussen 8 en 12 
jaar het parlement bezoeken en een onderhoud hebben met de Kamervoorzitter, die hun de 
werking van het parlement uitlegt. Het is een organisatie van de “Service de la Jeunesse 
Bruxelles” i.s.m. “la Ligue des Familles” en heeft de bedoeling kinderen en jongeren 
burgerschap bij te brengen. 
 

 
WOENSDAG 19 OKTOBER 2005 

 
Het departement « l’institut des Affaires Publiques » dat deel uitmaakt van het Universitair 
Centrum van Charleroi, organiseert naar jaarlijkse gewoonte een stagevorming voor 
ambtenaren uit lokale overheidsbesturen van Afrikaanse landen.  Dit jaar volgden o.a. Zuid-
Afrikaanse stagiairen een opleiding om hun administratief, financiëel en human-
ressourcesbeleid te versterken.  Het Instituut te Charleroi is gespecialiseerd in 
overheidsbestuur en is bijgevolg sterk geëngageerd met het Federaal Parlement om deze 
stagiairen te informeren over onze parlementaire werking en ons overheidsbestel.  
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WOENSDAG 26 OKTOBER 2005 

 
Een 100-tal officieren-stagiairs van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie bezocht het 
Federaal parlement.  De groep woonde een vergadering van de Commissie 
Landsverdediging bij en had er een gedachtenwisseling met de commissieleden over 
Defensie en Veiligheid in België.  De politieke fracties lichten ook hun visie toe over de 
Europese defensie en de relatie tot de Nationaal Atlantische Verdragsorganisatie (Navo). 
 
 

VRIJDAG 11 NOVEMBER 2005 
 
Enkele honderden oud-strijders en jongeren bezochten na de ceremonie aan de 
Congreskolom het Federaal parlement. De bezoekers onderhouden zicht met de 
Kamervoorzitter in het halfrond. Voor de geïnteresseerden was er nog een gegidste 
rondleiding. 
 

 
VRIJDAG 11 NOVEMBER 2005 

 
In het kader van de vorming EU-Just Lex gecoördineerd door de Ministeries Binnenlandse 
Zaken, Justitie, Buitenlandse Zaken, Landsverdediging en de Nationale Politiediensten 
bezochten een 40-tal Iraakse politiemensen en magistraten het Federaal Parlement.  Nadien 
had kamerlid Mohammed Boukourna een gesprek met de genodigden.  De Kamervoorzitter 
begroette de groep, onderstreepte het belang van de rechtstaat en bracht hulde aan de 
moed van deze beroepskorpsen. 
 
 

ZATERDAG 19 NOVEMBER 2005 EN ZATERDAG 10 DECEMBER 2005 
 
De Rechtsfaculteit van de Université Catholique de Louvain bracht een bezoek met 
eerstejaar baccalaureaten.  De 150 studenten kregen van senator Francis Delpérée 
toelichting over de parlementaire wetgevende procedures.   
 
 

  MAANDAG 5 DECEMBER 2005 
 
De Vereniging sociaal Recht van de VUB bracht een bezoek aan de Kamer en had een 
onderhoud met de Kamervoorzitter in het halfrond.  
 
 

MAANDAG 19 DECEMBER 2005 
 
Door toedoen van het Interuniversitair Instituut voor Vorming en Ontwikkeling (Brussel) 
brachten 24 kaderleden uit China een bezoek aan het Federaal parlement.  De delegatie had 
er een gesprek met de voorzitter van de VLD-fractie, de heer Hendrik Daems die ook 
ondervoorzitter is van het Chinees-Belgisch investeringsfonds.  Het gesprek kaderde in een 
vormingsproject over de organisatie van de wereldhandel, het internationaal handelsrecht en 
de handelspolitiek van de Europese Unie. 
 
 

DONDERDAG 26 JANUARI 2006  
 
Ter gelegenheid van de Internationale Gedichtendag waren leerlingen van het Koninklijk 
Atheneum van Etterbeek te gast in de Kamer om gedichten rond het thema Brussel en 



Hoofdstuk 7   PUBLIC RELATIONS - 269 
 

politiek voor te dragen. De jongeren waren te gast in de Nederlandstalige fracties en droegen 
enkele gedichten voor. 

 
 
DINSDAG 14 FEBRUARI 2006 

 
Het Belgisch Amerikaans vriendschapscomité, onder voorzitterschap van Gravin Grocholski, 
bracht met de echtgenoten van Amerikaanse zakenlui op post in België en leden van de 
Amerikaanse Vrouwenclub te Brussel een bezoek aan het Federaal parlement.  De delegatie 
werd na het bezoek ontvangen in de ambtswoning van de Kamervoorzitter. 
 
 

WOENSDAG 22 MAART 2006 
 
Naar goede gewoonte bezoekt de Franse culturele vereniging ACEE (Association  Cercle 
d’études sur l’Europe et les Européens) tweemaal jaarlijks het Federale parlement.  Deze 
niet-gouvernementele organisatie, verbonden aan de informatiediensten van de Europese 
instellingen en die van de Verenigde Naties (Genève) is een onderzoeks- en 
informatiecentrum dat o.a. seminaries organiseert aan de instellingen van de Verenigde 
Naties (Genève).  De vereniging organiseert ook culturele, politieke en patrimoniale 
studiereizen in Europa waaraan o.a. Franse lycea deelnemen en het Belgisch parlement 
komen bezoeken.   
Het ACEE viert dit jaar zijn twintigjarig bestaan. 
 
 

MAANDAG 27 MAART 2006 
 
De Ladies Club Force Aérienne, echtgenoten van Belgische Luchtmachtofficieren, bracht 
een bezoek aan het Federaal parlement.  De dames hadden een onderhoud met mevrouw 
Hilde Vautmans, Ondervoorzitter van de Commissie Landsverdediging. 
 
 

DINSDAG 11 APRIL 2006 
 
Een 20-tal tweede jaar Bachelor studenten European Studies aan de Universiteit van 
Maastricht brachten een bezoek aan het Federaal parlement en hadden een gesprek met de 
secretaris van het Adviescomité voor Europese aangelegenheden.   
 
 

VRIJDAG 21 EN MAANDAG 24 APRIL 2006  
 
Het Animatiecentrum voor Talen organiseert ieder jaar een Talenfeest voor jongeren. De 29e 
editie had plaats in het Federaal parlement, het Vlaams Parlement, het parlement van de 
Franse Gemeenschap, het Koninklijk Theater in het Park, Bozar en het Filmmuseum. Op 
vrijdag waren de lagere schoolkinderen te gast, op maandag de middelbare scholieren. Er 
werden diverse ateliers opgezet rond taal, culturele diversiteit, burgerschap en politiek. Om 
het uur werd gewisseld van activiteit. In het totaal hebben een 1700-tal jongeren meegedaan 
aan dit evenement. 
 
 

VRIJDAG 5 MEI 2006  
 

Naar jaarlijkse gewoonte werd de overkoepelende slotzitting van het scholierenparlement 
georganiseerd in Kamer, Senaat en Vlaams parlement. Dit jaar werkte men rond het thema 
“Rechten en plichten van jongeren wereldwijd”. In de Kamer ging het meer specifiek over de 
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de rechten en plichten van jongeren i.v.m. arbeid. De resoluties die goedgekeurd werden 
kunnen geconsulteerd worden op www.scholierenparlement.be.  De resoluties werden aan 
de parlementaire overheden overgemaakt. 
 
 

VRIJDAG 12 MEI 2006 
 
International Police Association (IPA), een Internationale politievereniging die de School of 
High Comparative European Studies van de University of Timisoara Romania in België op 
bezoek had, bezocht het Federaal parlement met Roemeense politie-ambtenaren. 
 
 

ZATERDAG 13 MEI 2006 
 
De Kamervoorzitter ontving in zijn hoedanigheid van eminent Fulbright Alumni een zestigtal 
Fulbright oudstudenten om er de 60ste verjaardag te vieren van de vereniging opgericht door 
Amerikaans Senator J. William Fulbright.  Fulbright organiseert universitaire educatieve 
uitwisselingsprojecten tussen Amerika, België en Luxemburg.   

 
 
VRIJDAG 12 MEI 2006 

 
Ter gelegenheid van de Dag van de Democratie en de Verdraagzaamheid ontving  het 
Federaal Parlement 160 leerlingen van het 3de jaar secundair onderwijs uit Eupen, 
Willebroek en Etterbeek.  Een 40-tal leerlingen vertrokken met de fiets vanop het Natieplein 
richting Dossinkazerne in Mechelen (Museum van de Deportatie en Verzet) naar het Fort van 
Breendonk om er uiteindelijk in Willebroek een festival bij te wonen.  De overige leerlingen 
hadden in het Federaal parlement een gesprek met kamerlid Roel Deseyn en de Vlaamse 
parlementsleden, mevrouw Anissa Temsamani (sp.a) en Sven Gatz (VLD).  De groep vertrok 
nadien ook richting Willebroek.  
 
 

MAANDAG 19 JUNI 2006 
 
De Vereniging van gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers en een delegatie 
Nederlandse oud-Tweede Kamerleden bracht op maandag 19 juni 2006 een bezoek aan 
Kamer en Senaat.  De groep werd ontvangen door senator H. Vandenberghe (CD&V) en 
nadien door kamerlid Luc Van Biesen (VLD). 
 
 

DINSDAG 25 JULI 2006 
 
Naar jaarlijkse gewoonte brachten de luchtcadetten van België een bezoek aan het Federaal 
Parlement.  De piloten zijn afkomstig uit USA, Engeland, Finland, Zwitserland, Canada en 
Frankrijk. 
 
 

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2006 
 
Op zaterdag 2 september 2006 werd in Brussel het nieuwe metrostation “Delacroix” 
ingehuldigd. 
Bij die gelegenheid brachten de afstammelingen van eerste minister Delacroix een bezoek 
aan het Federale parlement. 
Delacroix was eerste minister van 21 november 1918 tot en met 20 november 1920. 

http://www.scholierenparlement.be/
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Tijdens zijn regering werd de eerste wetgevende verkiezing georganiseerd volgens de regels 
van het algemeen enkelvoudig kiesrecht voor mannen. 
 
 

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2006  
 

Afgeven verzoekschriften in het kader van “2015 de tijd loopt” 
 
Op vrijdag 15 september 2006 overhandigden vertegenwoordigers van NGO’s uit de 
ontwikkelingssector, waaronder 11.11.11., 50.000 handtekeningen in het parlement in het 
kader van de Millenniumdoelstellingen en de campagne “2015 de tijd loopt”. Achteraf werd 
de delegatie ontvangen door de Kamervoorzitter en parlementsleden. De organisaties 
maken zich zorgen over de uitvoering van de millenniumdoelstellingen. Ze vroegen dat de 
kamer erop zou toezien dat de regering de doelstellingen uitvoert. Ook vroegen zij de 
Millenniumdoelstellingen een vaste plaats te geven op de agenda van de Kamer. 
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7.4. OPENDEUR 
 
 
 

ZATERDAG 18 FEBRUARI 2006  
 
Voorverkoop van de postzegel “175 jaar democratie”. Naar aanleiding van de 175e 
verjaardag van het parlement en de grondwet werd er een postzegel en medaille uitgegeven. 
De geïnteresseerde filatelisten konden na de aanschaf van de zegel een gegidste 
rondleiding van het parlement krijgen. 
 

 VRIJDAG 21 JULI 2006  
 
Naar jaarlijkse gewoonte opende het Federaal parlement zijn deuren naar aanleiding van de 
Nationale feestdag. Het publiek kon tussen 11 en 19 uur een afgebakend parcours volgen, 
aan de hand van een brochure kregen ze uitleg over de bezienswaardigheden en de werking 
van het parlement. Na het défilé sprak de Kamervoorzitter de bezoekers toe in het halfrond, 
hij gaf hen de kans vragen te stellen en organiseerde stemmingen. Zo’n 7500 mensen 
bezochten het Federaal parlement. 
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7.5. COLLOQUIA, STUDIEDAGEN EN BOEKVOORSTELLINGEN 

 
 
 
In de congreszaal 
 
 

 ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2005 
 
Colloquium “De lokale democratie in 2006”, georganiseerd door de Vlaams Belang fractie 
van de Kamer. 
 
 

 MAANDAG 17 OKTOBER 2005 
 
Forum “Onze kinderen en het contact met chemische producten…Hoe lang nog?”. Een 
organisatie van M. Gerkens. 
 
 

 DINSDAG 18 OKTOBER 2005 
 
De VUB organiseerde i.s.m. uitgeverij Die Keure een colloquium over “Geheime diensten in 
de Benelux, Israël en de Verenigde Staten”.  
 
 

 DONDERDAG 20 EN VRIJDAG 21 OKTOBER 2005 
 
De ULB hield een colloquium over “50 jaar toepassing van de Europese conventie over de 
rechten van de mens”. 
 
 

 WOENSDAG 26 OKTOBER 2006 
 
Het Nationaal forum voor slachtofferbeleid, een dienst van de FOD Justitie organiseerde een 
colloquium over “Schadeloosstelling: laatste hindernis voor het slachtoffer?”. 
 
 

 VRIJDAG 18 NOVEMBER 2005 
 
Het interuniversitair centrum voor Wetgeving hield een studiedag over “wie maakt de wet?” 
 
 

 DINSDAG 6 DECEMBER 2005 
 
De cdH fractie in de Kamer organiseerde een forum met als titel “Ernstig zieke kinderen: 
dringend!” 
 
 

 VRIJDAG 9 DECEMBER 2005 
 
Studiedag “Publieke en privé veiligheid – stand van zaken”. Een organisatie van Comité P en 
het Studiecentrum van de politie. 
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 VRIJDAG 16 DECEMBER 2005 
 
Het comité P hield een personeelsvergadering. 
 
 

 ZATERDAG 17 DECEMBER 2005 
 
De Vlaams Belang fractie van de Kamer had een interfractieoverleg met verschillende 
parlementsleden. 
 
 

 VRIJDAG 20 JANUARI 2006 
 
De MR fractie in de Kamer organiseerde een colloquium over “De gemeentelijke 
administratieve sancties: een antwoord op ongehoorzaamheid?”. 
 
 

 MAANDAG 13 FEBRUARI 2006  
 
Het kabinet van de Vice-Eerste minister en de minister van Binnenlandse zaken, Patrick 
Dewael, organiseerde een rondetafel over “voetbalveiligheid”. 
 
 

 ZATERDAG 18 FEBRUARI 2006  
 
De Liberale Vrouwen hielden een conferentie over “culturele diversiteit”. 
 
 

 MAANDAG 20 FEBRUARI 2006 
 
De cdH fractie in de Kamer organiseerde een forum over “Vreemdelingenrecht”. 
 
 

 MAANDAG 13 MAART 2006  
 
Kamerleden Greet Van Gool en Jean-Marc Delizée organiseerden i.s.m. 
middenveldorganisaties een studiedag over “De integrale toegankelijkheid van de NMBS 
voor mensen met een beperkte mobiliteit”. 
 
 

 MAANDAG 20 MAART 2006  
 
De cdH fractie in de Kamer hield een seminarie met als titel “Internetfeest”. 
 
 

 MAANDAG 27 MAART 2006  
 
Het Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische vraagstukken organiseerde 
het jaarlijkse parlementair internetforum met als thema ‘Het internet : Uitdagingen voor de 
beleidsdomeinen ‘Justitie’ en ‘Economie’. 
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 DONDERDAG 4 MEI 2006  
 
Kamerlid A. Courtois (MR) organiseerde een colloquium met als thema “Het ontbreken van 
onthaalstructuren voor volwassenen met een handicap”. 
 
 

 VRIJDAG 5 MEI 2006 
 
Kamerlid O. Maingain (FDF) organiseerde een colloquium over “Het Belgisch strafrecht”. 
 
 

 MAANDAG 8 MEI 2006 
 
De Kamerleden T. Belhouari (PS) en D. Douifi (sp.a) organiseerden een debat over “De 
mensenrechten in Marokko”, met de getuigenis van een ex-Marokkaans gevangene. 
 
 

 MAANDAG 15 MEI 2006 
 
Kamerlid A. Storms (sp.a) organiseerde in samenwerking met de “Bond Beter Leefmilieu” en 
“Forum voor vredesactie” een colloquium met als titel “Toegang tot de rechtbank voor 
verenigingen”. 
 
 

 DINSDAG 16 MEI 2006  
 
De Kamerleden K. Lalieux (PS) en M. De Meyer (sp.a) hielden in samenwerking met de vzw 
Sensoa een informatiesessie over “Microbiciden en vaccins, de oplossing in de strijd tegen 
aids?”. 
 
 

 WOENSDAG 17 MEI 2006  
 
De PS fractie in de Kamer organiseerde in samenwerking met verschillende 
Holebiverenigingen een colloquium over “Homofobie op school”. 
 
 

 DONDERDAG 18 MEI 2006 
 
Het Centrum voor Politiestudies en Comité P organiseerden een studiedag met als titel “Hoe 
een verandering in de politiediensten beheren?” met de medewerking van enkele 
beleidsmensen uit Quebec, die tijdens deze studiedag als voorbeeld gesteld werden. 
 
 

 WOENSDAG 24 MEI 2006  
 
Rondetafel “Mission 21”, een initiatief van de vzw Green in samenwerking met het Kabinet 
van de Staatssecretaris van Duurzame ontwikkeling, om jongeren rond projecten van 
duurzame ontwikkeling te laten werken. 
 
 

 MAANDAG 29 MEI 2006  
 
De cdH hield een uitgebreid partijbureau in de Congreszaal. 
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In de videozaal 
 
 

 VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2005  
 
Persvoorstelling van de campagne en video “De tijd loopt” door 11.11.11. en aanverwante 
ngo’s actief in de noord - zuid problematiek. 
 
 
 
In zaal 2 
 
 

 WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2005 
 
Boekvoorstelling van “Het verloren vaderland – Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden” 
van senator Karim Van Overmeiren (VB) 
 
 
 
In de Internationale zaal 
 
 

 DINSDAG 27 SEPTEMBER 2005 
 
Het Joods Museum voor Deportatie en Verzet organiseerde een persconferentie met als titel 
“Geef ze een gezicht”. Het Museum had met de steun van de minister van Binnenlandse 
zaken portretten van gedeporteerden digitaal kunnen opslaan. Deze portretten zouden ze 
tentoonstellen. Een selectie is een 2-tal weken in de Kamer tentoongesteld. 
 
 

 VRIJDAG 4 NOVEMBER 2005 
 
De Kamerleden A. Turtelboom en M. Chevalier (VLD) organiseerden een rondetafel over 
“Zwaarlijvigheid en Obesitas”, met experts in de materie als sprekers. 
 
 

 WOENSDAG 23 NOVEMBER 2005 
 
Boekvoorstelling “Anatomie van paarse illusies” van Derk-Jan Eppink, uitgegeven bij het 
Davidsfonds. Dit boek bundelt de columns van Eppink uit De Standaard, Menzo en Knack. 
 
 

 VRIJDAG 27 JANUARI 2006  
 
Uitgeverij Pelckmans stelt het boek “Politiek voorbij de transcendentie, over democratie en 
mystiek” van auteur Luk Sanders voor. Kamervoorzitter H. De Croo en professor R. Torfs 
namen het woord. 
 
 

 VRIJDAG 17 FEBRUARI 2006 
 
Boekvoorstelling van “De Belgische gids – Veiligheid en preventie” van Myriam César. 
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 VRIJDAG 3 MAART 2006  

 
Lannoo Campus stelt het boek “wie zetelt? De gekozen politieke elite in Vlaanderen” onder 
redactie van Stefaan Fiers en Herwig Reynaert voor. Achteraf volgde een debat dat 
gemodereerd werd door Guy Janssens (VRT) met H. De Croo, Kamervoorzitter, L. Tobback 
(SP.a), burgemeester van Leuven, M. Smet (CD&V), Vlaams parlementslid en Ingrid Pira 
(Groen!), Burgemeester van Mortsel. 
 
 

 VRIJDAG 9 JUNI 2006  
 
Kamerleden A. Turtelboom en M. Chevalier (VLD) organiseerden een rondetafel met als titel 
“de Zilveren eeuw: een nieuwe kijk op ouder worden in de 21ste eeuw”. Met bijdragen van 
experts en academici. 
 
 

 DINSDAG 13 JUNI 2006  
 
De Kamer en Standaard Uitgeverij stellen het boek “De geschiedenis van België na 1945” 
van Els Witte en Alain Meynen voor. 
 
 

 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2006 
 
De kamervoorzitter stelt samen met uitgeverij Mols en de auteurs, de heren R. Senelle, E. 
Van de Velde en E. Clement het boek “A l’attention de Sa Majesté le Roi” voor. 
 
 
 
In de Europazaal 
 
 

 DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2005 
 
De Commissie voor de Justitie van de Kamer organiseerde een colloquium met als titel 
“slachtoffers en hun rechten”. 
 
 

 VRIJDAG 7 OKTOBER 2005 
 
Uitgeverij Lannoo en de Kamer stelden het boek “De nieuwe geschiedenis van België – deel 
1” voor. Dit 3-delig werk werd samengesteld met bijdragen van professoren van de 
verschillende Belgische Universiteiten. 
 
 

 VRIJDAG 9 DECEMBER 2005 
 
De Ecolo Kamerleden hielden een colloquium over “De hervorming van de 
brandweerdiensten”. 
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 MAANDAG 22 MEI 2006  
 
Het Adviescomité voor Wetenschappelijke en Technologische vraagstukken van de Kamer 
organiseerde een colloquium over “Alternatieve brandstoffen en duurzame mobiliteit”, met 
bijdragen van experts. 
 
 
 
In zaal 10 
 
 

 WOENSDAG 9 NOVEMBER 2005 
 
Vergadering van Medea met een delegatie uit Soedan. 
 
 
 
In het Voorzitterschap 
 
 

 DINSDAG 8 NOVEMBER 2005 
 
Eedaflegging van de Federale ombudsmannen. 
 

 
 DINSDAG 17 JANUARI 2006  

 
Boekvoorstelling “175 jaar België”, uitgegeven door Grenz Echo. 
 

 
 DINSDAG 16 MEI 2006  

 
De heer E. Toebosch stelt zijn boek “Het parlement anders bekeken” voor. In dit boek vertelt 
hij over de andere kant van de Parlementsleden, hun hobby’s en anekdotes. 
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 7.6. TENTOONSTELLINGEN 
 
 

 
DINSDAG 4 OKTOBER 2005 

 
Opening van een tentoonstelling in de Belgische Ambassade van Berlijn over “Leopold I”. De 
tentoonstelling liep tot 30 november 2005. De Kamer heeft verschillende stukken uit zijn 
patrimonium uitgeleend. 
 
 

 MAANDAG 24 OKTOBER 2005 
 
Vernissage van een affichetentoonstelling naar aanleiding van de 60e verjaardag van de 
Verenigde Naties. 
 
 

 DONDERDAG 19 JANUARI 2006  
 
Vernissage van een fototentoonstelling van Damiaanactie. Tegelijk werd de jaarlijkse 
campagne gelanceerd. De tentoonstelling bestond uit een selectie van 25 foto’s van de hand 
van fotograaf Tim Dirven. De tentoonstelling is 2 weken in het peristilium blijven staan. 
 
 

 DINSDAG 9 MEI 2006  
 
Opening van de fototentoonstelling “De Batwa van Burundi, een vergeten gemeenschap”. De 
tentoonstelling gaat uit van de vzw IRIBA, die ieder jaar enkele weken naar Burundi trekken 
met jongeren uit Europa, Amerika, Canada,… om aan ontwikkelingswerk te doen. De 
tentoonstelling is een neerslag van hun werk ginder, met de bedoeling politici en andere 
jongeren te sensibiliseren. 
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ALFABETISCHE LIJST VAN DE KAMERLEDEN 

(G.Z. 2005-2006) 
 

 
 
Annemans Gerolf Vlaams Belang 
Anthuenis Filip VLD 
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 
Bultinck Koen Vlaams Belang 
Burgeon Colette PS 
Cahay-André Pierrette MR 
Casaer Dylan sp.a-spirit 
Caslo Nancy Vlaams Belang 
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 Belang 
Collard Philippe MR 
Cortois Willy VLD 
Courtois Alain MR 
Creyf Simonne CD&V 
Daems Hendrik VLD 
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 
Delizée Jean-Marc PS 
De Man Filip Vlaams Belang 
De Meyer Magda sp.a-spirit 
Denis Robert MR 
Déom Valérie PS 
De Padt Guido VLD 
De Permentier Corinne MR 
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Depoortere Ortwin Vlaams Belang 
Deseyn Roel CD&V 
Detiège Maya sp.a-spirit 
Devlies Carl CD&V 
D’haeseleer Guy Vlaams Belang 
D’hondt Greta  CD&V 
Dierickx Hilde VLD 
Dieu Camille PS 
Douifi Dalila sp.a-spirit 
Drèze Benoît cdH 
Ducarme Daniel MR 
Ducarme Denis MR 
Fournaux Richard cdH 
Frédéric André PS 
Galant Jacqueline MR 
Geerts David sp.a-spirit 
Genot Zoé ECOLO 
Gerkens Muriel ECOLO 
Germeaux Jacques VLD 
Ghenne Véronique PS 
Giet Thierry PS 
Goris Stef VLD 
Goutry Luc CD&V 
Govaerts Marleen Vlaams Belang 
Goyvaerts Hagen Vlaams Belang 
Gustin Luc MR 
Harmegnies Yvon PS 
Hasquin Hervé MR 
Henry Jean-Pol PS 
Hove Guy VLD 
Jiroflée Karin sp.a-spirit 
Kelchtermans Theo CD&V 
Laeremans Bart Vlaams Belang 
Lahaye-Battheu Sabien VLD 
Lalieux Karine PS 
Lambert Geert sp.a-spirit 
Lambert Marie-Claire PS 
Lanjri Nahima CD&V 
Lano Pierre VLD 
Lavaux David cdH 
Lejeune Josée MR 
Lenssen Georges VLD 
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 
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Monfils Philippe  MR 
Moriau Patrick PS 
Mortelmans Jan Vlaams Belang 
Muls Walter sp.a-spirit 
Muylle Nathalie CD&V 
Nagy Marie ECOLO 
Neel Staf Vlaams Belang 
Nollet Jean-Marc ECOLO 
Pécriaux Sophie PS 
Peeters Jan sp.a-spirit 
Perpète André PS 
Pieters Trees CD&V 
Pinxten Karel VLD 
Roppe Annemie sp.a-spirit 
Saudoyer Annick PS 
Schoofs Bert Vlaams Belang 
Schryvers Katharina CD&V 
Sevenhans Luc Vlaams Belang 
Storms Annelies sp.a-spirit 
Swennen Guy sp.a-spirit 
Taelman Martine VLD 
Tant Paul CD&V 
Tastenhoye Guido Vlaams Belang 
Tilmans Dominique MR 
Tommelein Bart VLD 
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 Broeck Jaak Vlaams Belang 
Van den Eynde Francis Vlaams Belang 
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 
Van Lombeek-Jacobs Danielle PS 
Van Parys Tony CD&V 
Van Rompuy Herman CD&V 
Van Themsche Frieda Vlaams Belang 
Vautmans Hilde VLD 
Verhaegen Mark CD&V 
Verhaert Inga sp.a-spirit 
Verherstraeten Servais CD&V 
Versnick Geert VLD 
Viseur Jean-Jacques cdH 
Wathelet Melchior cdH 
Wiaux Brigitte cdH 
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ADVIESCOMITES 



Bijlage 2 
 



Bijlage 2 
 

SAMENSTELLING VAN DE BUREAU’S VAN DE VASTE COMMISSIES, DE 
BIJZONDERE COMMISSIES, DE ADVIESCOMITES, DE WERKGROEPEN EN HUN 

SUBCOMMISSIES 
 
 
 

GEWONE ZITTING 2005-2006 
 
 
De vaste commissies en hun subcommissies 
 
 
Commissie voor de Sociale Zaken 
 
Voorzitter     Hans Bonte 
1e Ondervoorzitter   Jean-Marc Delizée 
2de Ondervoorzitter   Maggie De Block 
 
 
Commissie voor de Landsverdediging 
 
Voorzitter     Philippe Monfils 
1e Ondervoorzitter   Hilde Vautmans 
2de Ondervoorzitter   Jean-Pol Henry 
 
 
Commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch Recht  
 
Voorzitter     Annemie Roppe 
1e Ondervoorzitter   Anne Barzin 
2de 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   Anne Barzin 
2de Ondervoorzitter   Dalila Douifi 
 
 
Commissie voor de Financiën en de Begroting 
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
1e Ondervoorzitter  Bart Tommelein 
2de Ondervoorzitter   Carl Devlies 
 
 
Subcommissie van de commissie voor de Financiën en de Begroting “Rekenhof” 
 
Voorzitter      Luk Van Biesen 
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Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven 
 
Voorzitter     Francis Van den Eynde 
1e Ondervoorzitter   Karine Lalieux 
2de Ondervoorzitter   Hilde Vautmans 
 
 
Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de algemene Zaken en het openbaar Ambt 
 
Voorzitter     André Frédéric 
1e Ondervoorzitter  Dirk Claes 
2de Ondervoorzitter  Corinne De Permentier 
 
 
Commissie voor de Justitie 
 
Voorzitter     Martine Taelman 
1e Ondervoorzitter  André Perpète 
2de Ondervoorzitter   Tony Van Parys 
 
 
Subcommissie « Familierecht » 
 
Voorzitter      Guy Swennen 
 
 
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen 
 
Voorzitter     Hendrik Daems 
1e Ondervoorzitter   Patrick Moriau 
2de 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 
2de Ondervoorzitter   Servais Verherstraeten 
 
 
Werkgroep belast met het onderzoek van Titel II van de Grondwet  
 
Voorzitter     François-Xavier de Donnea 
 
 
Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de maatschappelijke Hernieuwing  
 
Voorzitter     Yvan Mayeur 
1e Ondervoorzitter   Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter   Dominique Tilmans 
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De bijzondere commissies 
 
 
Parlementaire overlegcommissie 
 
Voorzitter      Herman De Croo 
 
 
Commissie voor de Comptabiliteit 
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke 
partijen 
 
Voorzitters     Herman De Croo en Anne-Marie Lizin (S) 
1e Ondervoorzitter   Francis Delpérée (S) 
2deOndervoorzitter  Philippe De Coene 
 
 
Commissie voor de Naturalisaties 
 
Voorzitter     Guy Hove 
1e Ondervoorzitter  Pierrette Cahay-André 
2de Ondervoorzitter  Liesbeth Van der Auwera 
 
 
Commissie voor de Verzoekschriften 
 
Voorzitter      Jean-Pierre Malmendier 
1e Ondervoorzitter  Luc Goutry 
2de Ondervoorzitter  Alisson De Clercq 
 
 
Commissie voor de Vervolgingen 
 
Voorzitter      Tony Van Parys 
1e Ondervoorzitter  Thierry Giet 
 
 
Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 
werkzaamheden  
 
Voorzitter      Herman De Croo 
1e Ondervoorzitter  André Frédéric 
2de Ondervoorzitter  Paul Tant 
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Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van 
toezicht op de Politiediensten 
 
Voorzitter      Herman De Croo 
1e Ondervoorzitter  Jean-Claude Maene 
2de Ondervoorzitter  Tony Van Parys 
 
 
Commissie « Legeraankopen » 
 
Voorzitter      Robert Denis 
1e Ondervoorzitter  Stef Goris 
2de Ondervoorzitter  Jean-Pol Henry 
 
 
Bijzondere commissie « Globalisatie » 
 
Voorzitter      Dirk Van der Maelen 
1e Ondervoorzitter  Alain Courtois 
2de Ondervoorzitter  Roel Deseyn 
 
 
Adviescomités 
 
 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie  
 
Voorzitter      Colette Burgeon 
1e Ondervoorzitter  Liesbeth Van der Auwera 
2de Ondervoorzitter  Pierrette Cahay-André 
 
 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken  
 
Voorzitter      Simonne Creyf 
1e Ondervoorzitter  François Bellot 
2de Ondervoorzitter  Miguel Chevalier 
 
 
Werkgroepen 
 
 
Werkgroep « Overlevingsfonds » 
 
Voorzitter     Patrick Moriau 
1e Ondervoorzitter  Hilde Vautmans 
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Werkgroep « Informatica » 
 
Voorzitter     Herman De Croo 
 
 
Werkgroep belast met de opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire 
onderzoekscommissie "Sekten" 
 
Voorzitter     André Frédéric 
1e Ondervoorzitter  Tony Van Parys 
 
 
Werkgroep « Het gerechtelijk deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken »  
 
Voorzitter      Alain Courtois 
 
 
Werkgroep « Nucleaire Veiligheid » 
 
Voorzitter      Philippe De Coene 
1e Ondervoorzitter   Jacques Chabot 
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LIJST VAN DE VERSLAGEN, BALANSEN EN REKENINGEN DIE 
KRACHTENS WETGEVENDE BEPALINGEN AAN DE KAMER WERDEN 

OVERGEZONDEN TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2005-2006 
 
 
 
WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Grondwet  
Art. 180 

Verslag van het Rekenhof 
over de 
programmafinanciering 
van niet-gouvernementele 
ontwikkelings-organisaties 

20.10.2005 − Indiening  
ter griffie 

− Commissie 
Financiën 

− Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
15.04.1994 
Art. 26 

Jaarverslag 2004 van het 
Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Contrôle 

27.10.2005 − Indiening 
      ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Gecoördineerde 
wetten 
K.B. 18.07.1966 
Art. 62 

Jaarverslag 2004 van de 
Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht alsmede de 
adviezen uitgebracht in 
2004 
 

24.11.2005 − Indiening 
      ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet  
02.08.1955 
Art. 7 

Verslag betreffende de 
amortisatieverrichtingen 
van de Amortisatiekas in 
2004 

01.12.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet  
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag « het 
Belgische 
mensenhandelbeleid : 
gewikt en gewogen » van 
het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en 
voor racismebestrijding 

01.12.2005 − Indiening 
      ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Samenwerkings-
akkoord  
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag 
betreffende het werkjaar 
2004-2005 van het 
Raadgevend Comité voor 
Bio-ethiek 

01.12.2005 − Indiening 
      ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
− Commissie 

Volksgezondheid 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Samenwerkings-
akkoord  
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag van de 
lokale commissies voor 
ethiek voor de periode 1 
januari 2002 tot 30 april 
2004 

15.12.2005 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
− Commissie 

Volksgezondheid 
    
Grondwet  
Art. 180 

Deel 1 van het 162e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

20.12.2005 − Indiening 
ter griffie 

 
    
Samenwerkings-
akkoord 
Art. 4, §1 

Verslag 2005 “Armoede 
uitbannen – Een bijdrage 
aan politiek debat en 
politieke actie” van het 
Steunpunt tot bestrijding 
van armoede, 
bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting 

12.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezondheid 

    
Wet 08.09.1983 
Art. 2 

Verslag 2004-2005 van het 
Belgisch-Kongolees Fonds 
voor delging en beheer 

19.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Wet 
11.01.1991 
Enig artikel, 11° 

Jaarverslag 2004 van de 
Nationale Instelling voor 
Radioactief Afval en 
Verrijkte Splijtstoffen 
(NIRAS) 

19.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
 

    
Grondwet  
Art. 180 

Verslag van het Rekenhof 
over de doelmatigheid van 
de informaticatoelage in de 
federale openbare 
diensten 

26.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Financiën 

− Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, §3, 2de lid 

Tussentijds verslag over 
de werking van de 
aanvullende kamers en de 
gerechtelijke achterstand 
van het hof van beroep te 
Antwerpen 

26.01.2006 − Indiening  
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, §3, 2de lid 

Tussentijds verslag over 
de werking van de 
aanvullende kamers en de 

26.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

gerechtelijke achterstand 
van het hof van beroep te 
Brussel 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, §3, 2de lid 

Tussentijds verslag over 
de werking van de 
aanvullende kamers en de 
gerechtelijke achterstand 
van het hof van beroep te 
Gent 

26.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, §3, 2de lid 

Tussentijds verslag over 
de werking van de 
aanvullende kamers en de 
gerechtelijke achterstand 
van het hof van beroep te 
Luik 

26.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, §3, 2de lid 

Tussentijds verslag over 
de werking van de 
aanvullende kamers en de 
gerechtelijke achterstand 
van het hof van beroep te 
Bergen 

26.01.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet  
15.01.1990 
Art. 46, 9° 

Activiteitenverslag 
(september 2003 – 
december 2004) van het 
Sectoraal Comité van de 
sociale zekerheid 

02.02.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
27 januari 206 van de 
rechtbank van koophandel 
te Luik 

09.02.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 8 

Federaal rapport inzake 
duurzame ontwikkeling 
2000-2004 “Ontwikkeling 
begrijpen en sturen” 
alsmede de tabel met 
indicatoren van duurzame 
ontwikkeling, opgesteld 
door het Federaal 
Planbureau 

16.02.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezondheid 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 

16.02.2006 − Indiening 
ter griffie 
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WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 340, § 3, laatste 
lid 

proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
19 januari 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Dendermonde 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Charleroi voor het jaar 
2005 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 7 
februari 2006 

23.02.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Grondwet  
Art. 180 

Verslag van het Rekenhof 
over het begroten en 
beheersen van de uitgaven 
voor geneeskundige 
verzorging 

23.02.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Sociale Zaken  
− Commissie 

Volksgezondheid 
    
Grondwet  
Art. 180 

Verslag van het Rekenhof 
over de organisatie en 
werking van de Nationale 
opsporingsdirectie van de 
Administratie van de 
Ondernemings- en 
Inkomensfiscaliteit 

23.02.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
16 februari 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Brugge 

08.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
21 februari 2006 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Verviers en te Eupen 

08.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
24.12.2002 
Art. 35 

Verslag van het Rekenhof 
betreffende de evaluatie 
van de budgettaire 

08.03.2006 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

neutraliteit van de 
hervorming van de 
vennootschapsbelasting 
voor het aanslagjaar 2004, 
op basis van de toestand 
vastgesteld op 30 juni 
2005 

− Commissie 
Financiën 

    
Grondwet  
Art. 180 

Onderzoeksverslag van 
het Rekenhof over de 
nieuwe regels voor de 
financiering van de 
ziekenhuizen 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Sociale Zaken  
− Commissie 

Volksgezondheid 
    
Grondwet  
Art. 180 

Onderzoeksverslag van 
het Rekenhof over de 
leefbaarheid en de 
perspectieven van de 
overzeese sociale 
zekerheid 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Sociale Zaken 
 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005, goedgekeurd 
door de algemene 
vergadering van 6 maart 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Marche-
en-Famenne 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
9 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Tongeren 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
9 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Antwerpen 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Leuven 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 9 
maart 2006 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Hasselt voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 6 
maart 2006 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te 
Namen en te Dinant voor 
het jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 27 
februari 2006 

16.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet  
17.01.2003 
Art. 34, derde lid 

Halfjaarlijks 
activiteitenverslag van het 
Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en 
Telecommunicatie (maart 
2006) 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek  
− Commissie 

Infrastructuur 
 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005, goedgekeurd 
door de algemene 
vergaderingen van 7 en 9 
maart 2006 van de 
rechtbanken van 
koophandel te Aarlen en te 
Neufchâteau 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005, goedgekeurd 
door de algemene 
vergadering van 10 maart 
2006 van de rechtbank van 
koophandel te Hasselt 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 van de 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 340, § 3, laatste 
lid 

rechtbanken van 
koophandel te Verviers en 
Eupen 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
14 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
17 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Oudenaarde 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
6 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te Luik 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
10 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Dendermonde 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
10 maart 2006 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbank van 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Brussel 
(N) 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
10 maart 2006 van de 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

vrederechters en rechters 
in de politierechtbank van 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Gent 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Oudenaarde voor het jaar 
2005 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 13 
maart 2006 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te 
Kortrijk, te Ieper en te 
Veurne voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 15 
maart 2006 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van de 
arbeidsauditoraten te 
Verviers en Eupen voor 
het jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 2 
maart 2006 

23.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
15 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Gent 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Marche-en-Famenne 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
16 maart 2006 van de 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

rechtbank van koophandel 
te Turnhout 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Veurne, 
goedgekeurd door de 
algemene vergadering van 
17 maart 2006 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Neufchâteau 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Dendermonde 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
16 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Charleroi 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
20 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Leuven 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
16 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Tongeren 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
16 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Doornik 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Antwerpen 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 22 
maart 2006 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Eupen voor 
het jaar 2005, 
goedgekeurd door de 
korpsvergadering van 23 
maart 2006 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Veurne 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 21 
maart 2006 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Antwerpen voor het jaar 
2005 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2006 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Brugge voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2006 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Werkingsverslag van het 29.03.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

arbeidsauditoraat te 
Tongeren voor het jaar 
2005 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 20 
maart 2006 

ter griffie 
− Commissie 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Doornik voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2006 

29.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Dinant 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2004 5alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
17 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te Gent 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te Hoei 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
22 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Turnhout 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 februari 2006 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbank van 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te Luik 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Tongeren 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 23 
maart 2006 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Bergen voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 22 
maart 2006 

30.03.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Grondwet  
Art. 180 

Onderzoeksverslag van 
het Rekenhof over de 
aanwending van afgeleide 
producten voor het beheer 
van de rijksschuld 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Grondwet  
Art. 180 

Delen IIIA en IIIB van het 
155e, 156e en 157e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

 

    
Wet  
22.03.1995 
Art. 15 

Jaarverslag 2005 van het 
College van de federale 
ombudsmannen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Verzoek-
schriften 

    
Wet  
25.05.1999 
Art. 5, tweede lid 

Verslag 2005 van de 
Bijzondere Evaluator van 
de Ontwikkelings-
samenwerking, de 
commentaar van de 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

minister voor 
Ontwikkelings-
samenwerking bij het 
verslag en het advies van 
het Opvolgingscomité 

Betrekkingen 

    
Wet  
10.04.1995 
Art. 26 

Verslag 2005 van de 
raming met cijfergegevens 
over de resultaten van de 
wet betreffende de 
herverdeling van de arbeid 
in de openbare sector 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2005 van de 
Dienst ombudsman bij de 
NMBS 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
K.B. 
27.04.1997 
Art. 17 

Jaarverslag 2005 van de 
Ombudsdienst Pensioenen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Antwerpen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Oudenaarde 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 februari 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Brugge 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Werkingsverslag voor het 20.04.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

jaar 2005 van de 
rechtbank van koophandel 
te Brussel 

ter griffie 
− Commissie 

Justitie 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Kortrijk 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
16 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Hoei 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
27 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Mechelen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 januari 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Bergen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
28 februari 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Namen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
14 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Doornik 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
7 april 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Aarlen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Oudenaarde 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
28 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Charleroi 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
24 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Dinant 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Art. 340, § 3, laatste 
lid  

proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Eupen 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Gent 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
31 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
28 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
17 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Bergen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Tongeren 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
9 maart 2006 van de 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

rechtbank van eerste 
aanleg te Ieper 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
28 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Brussel  

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
29 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Mechelen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
21 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Bergen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te Nijvel 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
22 maart 2006 van de 
vrederechters en rechters 
in de politierechtbank van 
het rechtsgebied van het 
hof van beroep te 
Antwerpen 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 van de 
algemene vergadering van 
de vrederechters en 
rechters in de 
politierechtbank van het 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

rechtsgebied van het hof 
van beroep te Brussel (F) 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te 
Oudenaarde voor het jaar 
2005 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 28 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Brugge 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 28 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Kortrijk 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 31 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Dinant voor 
het jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 22 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Gent voor 
het jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 30 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Luik voor 
het jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

korpsvergadering van 23 
maart 2006 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Mechelen 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Marche-en-
Famenne voor het jaar 
2005 alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 3 
april 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Namen 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 29 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Nijvel voor 
het jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 17 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Turnhout 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 27 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur 
des Konings te Ieper voor 
het jaar 2005 alsmede het 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 7 
maart 2006 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Aarlen, Marche-en-
Famenne en Neufchâteau 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 28 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Gent 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 24 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Hoei 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 27 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Luik 
voor het jaar 2005 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Mechelen voor het jaar 
2005 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te Nijvel 
voor het jaar 2005 
alsmede het proces-
verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
maart 2006 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
arbeidsauditoraat te 
Dendermonde voor het 

20.04.2006 − Indiening 
ter griffie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 15 
maart 2006 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
16.07.1973 
Art. 3426 

Jaarverslag 2005 van de 
Vaste Nationale 
Cultuurpactcommissie 

27.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Leuven 

27.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
27 maart 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Luik 

27.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
7 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Kortrijk, te Ieper en te 
Veurne 

27.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbank te 
Hasselt 

27.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
22 maart 2006 van de 
arbeidsrechtbanken te 
Namen en te Dinant 

27.04.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet Derde jaarlijks federaal 04.05.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

04.09.2002 
Art. 2 

verslag over de toepassing 
van het Vedrag inzake de 
rechten van het kind 

ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet  
20.07.2001 
Art. 10 

Eindrapport over de 
evaluatie van het stelsel 
van de dienstencheques 
voor buurtdiensten en –
banen 2005 

04.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Sociale Zaken 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van  de 
algemene vergadering van 
23 maart 2006 van de 
rechtbank van koophandel 
te Charleroi 

04.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 259bis-7, § 3 

Verslag van de Hoge Raad 
voor de Justitie over de 
werking van de rechterlijke 
orde voor de jaren 2002 en 
2003 

11.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Programmawet (I) 
24.12.2002 
Art. 263, § 2 

Jaarverslag 2004-2005 
van het Federaal 
Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg 

11.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezondheid 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 van het hof van 
beroep te Luik 

11.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 april 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Verviers 

11.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 van het hof van 
beroep te Bergen 

18.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk Werkingsverslag voor het 18.05.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
2 mei 2006 van het 
arbeidshof te Gent 

ter griffie 
− Commissie 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
28 april 2006 van het 
arbeidshof te Bergen 

18.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 goedgekeurd 
door de algemene 
vergadering van 30 maart 
2006 van de rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven 

18.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
28 april 2006 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Nijvel 

18.05.2006 − 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 Luik voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 10 
mei 2006 

18.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet  
02.08.2002 
Art. 65 

Jaarverslag 2005 van de 
Commissie voor het bank-, 
financie- en 
assurantiewezen 

24.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet  
27.05.1999 
Art. 2 

Activiteitsverslag van het 
Landbouwfonds voor het 
dienstjaar 2005 

24.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet Jaarverslag 2005 van de 24.05.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

06.08.1999 
Art. 52, 9° 

Controledienst voor de 
ziekenfondsen en de 
landsbonden van 
ziekenfondsen 

ter griffie 
− Bibliotheek 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Jaarverslag 2005 van het 
Hof van Cassatie 

24.05.2006 − 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 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 8 
mei 2006 

24.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Antwerpen 
voor het jaar 2005 

24.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Luik voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 16 
mei 2006 

24.05.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof over het 
humanresourcesbeheer 
van het Belgisch Instituut 
voor Postdiensten en 
Telecommunicatie 

01.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Wet  
21.03.1991 
Art. 27, §3 

Jaarrekening 2005 van 
Belgocontrol evenals het 
beheersverslag en het 
verslag van het college 
van commissarissen 

01.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 2, laatste 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 

01.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

lid algemene vergadering van 
12 mei 2006 van het hof 
van beroep te Gent 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 van de 
rechtbank van eerste 
aanleg te Doornik 

01.06.2006 − 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 2005 

01.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
08.12.1992 
Art. 32, §2, 2de lid 

Verslag over de 
werkzaamheden 2005 van 
de Commissie voor de 
bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
15.02.1993 
Art. 6 

Jaarverslag 2005 van het 
Centrum voor gelijkheid 
van kansen en voor 
racismebestrijding 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Ronddeling 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 19 

Activiteitenrapport 2005 
van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling en de 
rapporten 2005 van de 
leden van de 
Interdepartementale 
Commissie Duurzame 
Ontwikkeling 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
− Commissie 

Volksgezond-
heid 

    
Wet 
05.09.2001 
Art. 41 

Jaarverslag 2005 van het 
Zilverfonds 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Wet 
21.03.1991 
Art. 46 

Jaarverslag 2005 van de 
Ombudsdienst voor 
Telecommunicatie 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 
    
Gerechtelijk Werkingsverslag voor het 08.06.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
19 mei 2006 van het hof 
van beroep te Antwerpen 

ter griffie 
− Commissie 

Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
19 mei 2006 van het hof 
van beroep te Brussel 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
29 mei 2006 van het 
arbeidshof te Antwerpen 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 340, § 3, laatste 
lid 

Werkingsverslag voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
algemene vergadering van 
21 april 2006 van het 
arbeidshof te Brussel 

08.06.2006 − 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 Bergen voor het 
jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 22 
mei 2006 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
auditoraat-generaal bij het 
arbeidshof te Gent voor 
het jaar 2005 alsmede het 
proces-verbaal van de 
korpsvergadering van 31 
mei 2006 

08.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet  
02.08.1955 
Art. 8 

Beheersrekening van de 
Amortisatiekas betreffende 
het jaar 2004 

15.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Gerechtelijk Verslag van de Hoge Raad 15.06.2006 − Indiening 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wetboek 
Art. 259bis-14, § 3 
en 
Art. 259bis-18 

voor de Justitie over het 
algemeen toezicht op en 
de bevordering van de 
aanwending van de 
middelen van interne 
controle binnen de 
rechterlijke orde voor het 
jaar 2004 

ter griffie 
− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Wet  
15.12.1980 
Art. 57/28 

Jaarverslag 2005 van het 
Commissariaat-generaal 
voor de vluchtelingen en 
de staatlozen 

22.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Binnenlandse 
Zaken 

    
Wet 
05.05.1997 
Art. 11, §5 

Jaarverslag 2005 van de 
Federale Raad voor 
Duurzame Ontwikkeling 

22.06.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezond-
heid 

    
Wet 
14.07.1991 
Art. 101 

Jaarverslag 2005 over de 
werking van de 
waarschuwingsprocedure 

05.07.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 346, § 2, 2° 

Werkingsverslag van het 
parket van de procureur-
generaal bij het hof van 
beroep te Brussel voor het 
jaar 2005 goedgekeurd 
door de korpsvergadering 
van 8 juni 2006 

05.07.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Justitie 

    
Grondwet 
Art. 180 

Auditverslag van het 
Rekenhof "Naar een 
doeltreffende controle op 
de restrictieve 
mededingingspraktijken” 

06.07.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
01.07.1999 
Art. 19, §5 

Jaarverslag 2004 van de 
Raad voor de Mededinging 

12.07.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 

18.07.1991 

BEPALINGEN 

Art. 35 

AARD 

Activiteitenverslag 2005 
van het Vast Comité van 
toezicht op de 
inlichtingendiensten 

DATUM VAN 
DE 

10.10.2006 

LAATSTE 

− Indiening 

MEDEDELING 

ter griffie 

INDIENING 

− Bibliotheek 

VERWIJZING 

− Commissie 
parlementaire 

    
Wet 
11.04.2003 
Art. 8, §1 

Jaarverslag 2004-2005 
van het opvolgingscomité 
voor de mechanismen 
verbonden met de 
voorzieningen voor de 
ontmanteling en voor het 
beheer van bestraalde 
splijtstoffen 

12.07.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 

    
Grondwet 
Art. 180 

Onderzoeksverslag van 
het Rekenhof over de 
verkoop van vastgoed door 
de Regie der Gebouwen 

10.10.2006 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Financiën 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 155e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

 
    
Grondwet 
Art. 180 

Deel IIB van het 156e boek 
van opmerkingen van het 
Rekenhof 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

 
    
Gerechtelijk 
Wetboek 
Art. 259bis-7 

Jaarverslag 2005 van de 
Hoge Raad voor de Justitie 

10.10.2006 − Indiening  
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 

      begeleiding 
      Comité P & I 

    
Wet 
18.07.1991 
Art. 9 

Algemeen overzicht van de 
beslissingen genomen 
door het Vast Comité van 
toezicht op de 
politiediensten inzake het 
beheer van klachten en 
aangiften tijdens de eerste 
zes maanden van 2006 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

parlementaire 
      begeleiding 
      Comité P & I 

    
Wet 
15.04.1994 
Art. 26 

Jaarverslag 2005 van het 
Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

− Commissie 
Binnenlandse 
Zaken 

    
Samenwerkings-
akkoord 
15.01.1993 
Art. 17, 2de lid 

Activiteitenverslag 2005-
2006 van het Raadgevend 
Comité voor Bio-ethiek 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Volksgezond-
heid 

− Commissie 
Justitie 

    
Wet 
07.05.1999 
Art. 16 

Jaarverslag 2005 van de 
Kansspelcommissie 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 
    
Wet 
13.08.1990 
Art. 1 

Verslag (1 januari 2004 – 
31 december 2005) van de 
Nationale 
Evaluatiecommissie 
vrijwillige 
zwangerschapsafbreking 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Ronddeling 
(Stuk nr. 
2690/1) 

    
Wet 
01.07.1999 
Art. 19, § 5 

Jaarverslag 2005 van de 
Raad voor de Mededinging 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Bedrijfsleven 
    
Wet 
21.12.1998 
Art. 30, § 3, 1er & 5 
lid 

Beleidsverslag 2005 van 
de Belgische Technische 
Coöperatie, verslag van 
het College van 
commissarissen over het 
boekjaar afgesloten op 31 
december 2005 en de 
jaarrekeningen 2005 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
05.08.1991 
Art. 17 

Verslag (1 januari 2003 tot 
31 augustus 2003) 
betreffende de in-, uit- en 
doorvoer van wapens, 
munitie en speciaal voor 
militair gebruik dienstig 
materieel en daaraan 
verbonden technologie 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    



Bijlage 3 
 

WETGEVENDE 
BEPALINGEN 

AARD DATUM VAN 
DE 
LAATSTE 
MEDEDELING 

INDIENING 
VERWIJZING 

Wet 
05.08.1991 
Art. 17 

Verslag (1 september 2003 
tot 31 december 2005) 
betreffende de in-, uit- en 
doorvoer van wapens, 
munitie en speciaal voor 
militair gebruik dienstig 
materieel en daaraan 
verbonden technologie 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Commissie 
Buitenlandse 
Betrekkingen 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, 
geconsolideerde 
jaarrekening en verslag 
van het college van 
commissarissen van de 
naamloze vennootschap 
van publiek recht Infrabel 
over het dienstjaar 2005 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Wetboek 
Strafvordering 
Art. 90decies 

Evaluatierapport 2005 van 
de wet van 30 juni 1994 ter 
bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer 
tegen het afluisteren, 
kennisnemen en opnemen 
van privécommunicatie en 
telecommunicatie 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Justitie 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, 
geconsolideerde 
jaarrekening en verslag 
van het college van 
commissarissen van de 
naamloze vennootschap 
van publiek recht NMBS 
over het dienstjaar 2005 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

    
Wet 
21.03.1991 
Art. 27, § 3 

Jaarverslag, 
geconsolideerde 
jaarrekening en verslag 
van het college van 
commissarissen van de 
naamloze vennootschap 
van publiek recht NMBS 
Holding over het dienstjaar 
2005 

10.10.2006 − Indiening 
ter griffie 

− Bibliotheek 
− Commissie 

Infrastructuur 

 



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 





 
 

MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER   -   BESTELBON 
 
 
 
 

 
TITEL EURO AANTAL TOT. PRIJS 

Wetgeving 
De Belgische Grondwet (april 2002) 

   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 (januari 2006) 
 De parlementaire onschendbaarheid (november 2000) 
 Het Arbitragehof: bevoegdheid, inrichting en werking (oktober 2003)
 De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het 

parlementaire werk (november 2001) 
 De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen (oktober 2001)

 
2,50 
2,50 
2,50 

 
2,50 
2,50 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
------ 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

Parlementaire informatie 
 Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers  - politieke 

 samenstelling -taalgroepen -commissies samenstelling  -
 statistieken van de parlementaire werkzaamheden 

 Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003 
 Jaarverslag 2004-2005 
 Reglement van de Kamer (oktober 2005) 
 De geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
 Het faillissement van Sabena (rapport + bijlagen) 

 
2,50 

 
 

2,50 
2,50 
2,50 

15,00 
5,00 

 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

 
------ 

 
 

------ 
 

------ 
------ 
------ 

Parlementaire info-steekkaarten 
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale 
Parlement:    N     F     D     E 

 
1,20 

 
------ 

 
------- 

Parlementum Belgicum 
Fotoboek 

 
4,00 

 
------ 

 
------- 

Videofilm of DVD : "Het Federaal Parlement van België" 
 N  F  D  E           video     DVD 

(video N en F uitgeput) 

6,20 ------ ------- 

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” ingelijst 
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” niet ingelijst 
Iconografie van het Parlementsgebouw 
“Het Paleis der Natie” – (W. Van Den Steene) 
De Volksvertegenwoordigers 1894-1969 (facsimile)  
Brochure “Spotprenten” 

5 
 

70,00 
10,00 

2,50 
30.00 

2,50 
2,00 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 

------- 
 

------- 
------- 
------- 
------- 
------- 
------- 

Varia 
Folder "Het Federale Parlement van België" 

   N     F     D     E 
Folder "Het Halfrond – Kamer van volksvertegenwoordigers" 

   N     F     D     E 
Pin met logo van de Kamer 
 

 
gratis 

 
gratis 

 
1,20 

 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

 

 
------- 

 
------- 

 
------- 

 
BESTELBON   -   MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER 

Terug te sturen naar: Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken - 1008  BRUSSEL 
  
NAAM   

ADRES   
   
 
Gelieve het verschuldigde bedrag te willen storten op postrekening nr. 000-0019220-14 van de  
Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel (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 
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