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3.

I. Plenaire vergadering
a) Aantal plenaire vergaderingen
Tijdens de zittingsperiode 2003-2007 werden 217 plenaire vergaderingen
gehouden, die in totaal 758 uren hebben geduurd.
b) Wetgevend werk
Deze werkzaamheden resulteerden in de aanneming van :
- 342
- 163
- 73

wetsontwerpen (klassieke bicamerale procedure),
wetsontwerpen (evocatieprocedure);
voorstellen van wet ingediend door senatoren waaronder 2
voorstellen van bijzondere wet;

- 13

voorstellen tot herziening van de Grondwet, waaronder 9 ingediend
door senatoren. 12 werden bekrachtigd en afgekondigd;
voorstellen van resolutie;
wijzigingen van het reglement.

- 60
- 3

Evocatieprocedure
De Kamer heeft 402 teksten overgezonden die voor evocatie in aanmerking
kwamen. Tijdens de voorbije zittingsperiode heeft de Senaat zijn evocatierecht
165 maal uitgeoefend. De tekst is geamendeerd en teruggezonden naar de
Kamer van volksvertegenwoordigers in 25 gevallen.
23 keer heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers de tekst van de Senaat
volledig aangenomen. De Kamer heeft 2 maal tegengeamendeerd.
c) Parlementaire controle
Tijdens dezelfde zittingsperiode heeft de Senaat 2198 vragen om uitleg en
1516 mondelinge vragen aanhoord.
Bovendien werden er 7923 schriftelijke vragen gesteld.
d) Actualiteitsdebatten
De Senaat heeft in plenaire vergadering actualiteitsdebatten gehouden over de
volgende onderwerpen :
- De klacht die de curatoren van Sabena hebben ingediend bij het openbaar
ministerie van het kanton Zürich
- De palliatieve zorg
- Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog
- De hulp van België aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azië
- De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie
- Problemen rond de mogelijke splitsing van het kiesarrondissement BrusselHalle-Vilvoorde
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-

De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra
Het autorijden met de lichten aan overdag
De hongersnood in Niger
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese
luchthavens
Het vervolgingsbeleid inzake drugs
Het huiselijk geweld
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst
De situatie in Darfoer

e) Maatschappelijke of themadebatten
De Senaat heeft tevens in plenaire vergadering maatschappelijke debatten
gehouden over de volgende onderwerpen :
Het veiligheidsbeleid
De situatie in Congo
De betrekkingen van België met Centraal-Afrika : Rwanda, Burundi en
de Democratische Republiek Congo
Een incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht
Het energiebeleid in België
f) Belangenconflict
De Grondwet bepaalt dat, wanneer tussen twee wetgevende vergaderingen een
belangenconflict ontstaat en zij er niet in slagen dat op te lossen, de Senaat een
gemotiveerd advies over het conflict uitbrengt bij het Overlegcomité.
Tijdens de zittingsperiode 2003-2007 bracht de Senaat 2 gemotiveerde
adviezen uit over belangconflicten :
- tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers
naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een
egalisatiebijdrage voor pensioenen - Omzetting van de inhouding op het
vakantiegeld in een persoonlijke bijdrage bestemd hetzij voor het globaal
beheer van de sociale zekerheid wat betreft de contractuelen, hetzij voor
het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels wat betreft de
statutairen
- tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals
Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het
Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse
Wooncode - Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders
van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te
leren
*
*
*
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II.

Commissies, adviescomités en werkgroepen

De commissies van de Senaat hebben gedurende de legislatuur 2003-2007 in totaal
1653 vergaderingen gehouden met een totale duurtijd van 2873 uren en 10 minuten.
Werkzaamheden van de diverse commissies tijdens het zittingsjaar 2006-2007 :
1.

Institutionele Aangelegenheden

Voorzitter : mevrouw Anne-Marie Lizin.
a.

Wetgeving
1.

Aangenomen ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet
- Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet; nr. 3-2377/1.Toe te voegen aan het dossier :
− Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om
nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind
(van mevrouw Sabine de Bethune); nr. 3-155/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet,
om het op te heffen (van de heer Wim Verreycken c.s.); nr. 3-340/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24
november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie
Oranje-Nassau van enige macht in België (van de heer Frank
Creyelman c.s.); nr. 3-342/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste
volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen (van de heer
Jacques Germeaux c.s.); nr. 3-830/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet,
teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de
gewone rechtsgang (van de heer Wim Verreycken); nr. 3-858/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet
(van de heer Wim Verreycken); nr. 3-1045/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet
(van de heer Michel Delacroix); nr. 3-1156/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel
in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te
brengen (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.); nr. 3-1372/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid,
en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen
betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (van mevrouw
Sabine de Bethune); nr. 3-1416/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet,
om de bescherming der talen uit te breiden (van de heren Joris Van
Hauthem en Karim Van Overmeire); nr. 3-1560/1;
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− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid,
van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een
cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs
(van mevrouw Amina Derbaki Sbaï c.s.); nr. 3-1608/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk I, van de
Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de
verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen
(van de heer Francis Delpérée); nr. 3-1640/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet,
teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren
(van mevrouw Amina Derbaki Sbaï c.s.); nr. 3-2112/1 ;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet,
ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te
nemen (van de heer François Roelants du Vivier); nr. 3-2134/1;
− Voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet (van de
heer Joris Van Hauthem c.s.); nrs. 3-2140/1 tot en met 3-2341/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van
de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd
boven religieuze akten staat (van mevrouw Christine Defraigne); nr.
3-2379/1;
− Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (van de heer
Luc Van den Brande c.s.); nr. 3-2381/1;
− Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met betrekking
tot de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Duitstalige
Gemeenschap in de federale kamers, de constitutieve autonomie en de
overname van de provinciale bevoegdheden en financiën door de
Duitstalige Gemeenschap (van de heer Berni Collas); nr. 3-2413/1.
2.

Aangenomen wetsontwerpen en -voorstellen
- Wetsontwerp tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de
wetsevaluatie; nr. 3-648/1;
- a) Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de
dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de
benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer; nr. 3-1060/1;
b) Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van
het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten; nr. 3-1061/1;
c) Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende
de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie; nr. 3-1062/1;
d) Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof;
nr. 3-1063/1;
- a) Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de
wetten en koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de
federale overheid (van de heer Berni Collas c.s.); nr. 3-1495/1;
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b) Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de
wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de
federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961
betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken,
bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op
18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming
der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap; nr. 3-1496/1;
- a) Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een
eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ; nr. 3-1964/1 ;
b) Wetsontwerp houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere
toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap ; nr. 3-1965/1 ;
- a) Wetsontwerp 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, wat betreft de gemeentelijke en
provinciale mandatarissen; nr. 3-2367/1;
b) Ontwerp 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, wat
betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen; nr. 3-2368/1.
3.

Belangenconflict
- Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds,
het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over
het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de
Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1);
nr. 3-1853/1.

b.

Debatten – Hoorzittingen
-

Uiteenzetting door de heren Pierre Laffitte en Claude Saunier, Franse
senatoren, over het verslag dat ze op 27 juni 2006 hebben uitgebracht
namens l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques over "Les apports de la science et de la technologie au
développement durable", Tome I : "Changement climatique et transition
énergétique : dépasser la crise".- Gedachtewisseling.

-

Resolutie van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 26 maart
2007 aan de federale regering en het federale Parlement m.b.t. de verklaring
tot herziening van de Grondwet; stuk Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap 97 (2006-2007) Nr. 3.- Gedachtewisseling.

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 (van de heer
Destexhe c.s.); nr. 3-2084/1 :
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- hoorzitting met de heer Claude Moreau de Gerbehaye, departementshoofd
van het Rijksarchief.- Gedachtewisseling.
-

c.

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6
januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof; nr. 31063/1 :
- hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van
het Arbitragehof.- Gedachtewisseling.

Persconferentie
Voorstelling van het eindverslag van het onderzoek uitgevoerd door het Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in
opdracht van de federale regering en op vraag van de Belgische Senaat :
“Gewillig België : Overheid en Jodenvervolging in België tijdens de Tweede
Wereldoorlog”.
*
*
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2.

Justitie

Voorzitter : de heer Hugo Vandenberghe.
a.

Wetgeving
1.

Aangenomen wetsontwerpen

-

Wetsontwerp houdende diverse
inbeslagneming (nr. 3-1610);

-

Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot
het sociaal strafrecht (nr. 3-1755);

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal
strafrecht (nr. 3-1756);

-

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de
heropening van de rechtspleging in strafzaken (nr. 3-1769);

-

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger
bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieën van personen (nr. 3-1791);

-

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en
de gerechtelijke verklaring van overlijden (nr. 3-1792);

-

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden
(nr. 3-1793);

-

Wetsontwerp betreffende de transseksualiteit (nr. 3-1794):

-

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering
(nr. 3-1824)

-

Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut
voor gerechtelijke opleiding (nr. 3-1889);

-

Ontwerp van programmawet (I) (nr. 3-1986)

-

Ontwerp van programmawet (II) (nr. 3-1987);

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (nr. 3-1988);

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (nr. 3-1989);

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van
economische en individuele activiteiten met wapens (nr. 3-2004);

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke
inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste
aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van
magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft (nr. 3-2006);

-

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met
betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de
griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (nr. 3-2009);

-

Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het
Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en
rechtbanken (nr. 3-2010);
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-

Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende
wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van
29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het
bevorderen van de continuïteit (nr. 3-2015);

-

Wetsontwerp tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van
omkoping (nr. 3-2039);

-

Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (nr. 3-2054);

-

Wetsontwerp met betrekking tot de kosteloze borgtocht (nr. 3-2056)

-

Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (nr. 3-2068);

-

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13
december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het
herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade (nr. 3-2085);

-

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13
december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en financiering van de
ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (nr. 3-2086);

-

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13
december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de inwerkingtreding
van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving
betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (nr. 3-2087);

-

Wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een
geestesstoornis (nr. 3-2094);

-

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het
bestrijden van de gerechtelijke achterstand (nr. 3-2095);

-

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek
(nr. 3-2096);

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (nr. 3-2121);

-

Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur (nr. 3-2122);

-

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op
de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het
gedwongen huwelijk (nr. 3-2129);
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-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van
bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (nr. 3-2362);

-

Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (nr. 32363);

-

Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (nr. 3-2364);

-

Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter
bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of
xenofobie ingegeven daden (nr. 3-2365);

-

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de
erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen (nr. 3-2392);

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting
van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en
houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen
goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (nr. 3-2428);

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (nr. 3-2429);

-

Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de
Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van
het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning
en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en
betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het Verdrag van 'sGravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van
internationale ontvoering van kinderen (nr. 3-2435);

2. Aangenomen wetsvoorstellen
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten
verbonden aan de bijstand van een advocaat (van mevrouw Fauzaya Talhaoui en
de heer Flor Koninckx) (nr. 3-1686);
b.

Jaarverslagen – Debatten – Hoorzittingen
a) 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;
nr. 3-1610/1.b) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de
heling (van de heer François Roelants du Vivier);
nr. 3-39/1.-

Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Ordre des barreaux
francophones et germanophe;
- Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de CFI (Cel voor Financiële
Informatieverwerking).

20.07.2007

12.

Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut
voor gerechtelijke opleiding;
nr. 3-1889/1.-

Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie.

a) Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met
betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de
griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie;
nr. 3-2009/1.b) Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, referendarissen bij
het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en
rechtbanken;
nr. 3-2010/1.- Hoorzitting met vertegenwoordigers van CENEGER, vakorganisaties en
AJUREF.

Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding;
nr. 3-2068/1.Hoorzitting met
- een vertegenwoordiger van
 de Conseil des femmes francophones de Belgique,
 Vie féminine;
 de Femmes Prévoyantes socialistes;
- de Kinderrechtencommissaris.

Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
nr. 3-2138/1.Hoorzitting met
- een vertegenwoordiger van de Ligue des droits de l'Homme;
- een vertegenwoordiger van de Liga voor Mensenrechten;
- een vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies;
- een vertegenwoordiger van de Ordre des barreaux francophones et
germanophone;
- de voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Comité I);
- een assistent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de K.U.Leuven;
- de deken van de onderzoeksrechters (Brussel).
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c.

Gedachtewisseling
De zaak Swift

d.

Subsidiariteitstest
Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening
(EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels
inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken. Test ter controle van de
subsidiariteitsprocedure.

e.

Divers
Ontmoeting met de hoge magistraten.
*
*

20.07.2007

*

14.
3.

Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Voorzitter : de heer François Roelants du Vivier.
a.
1.

Wetgeving
Aangenomen wetsontwerpen
1.1. Wetsontwerpen houdende instemming met internationale akten
-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek
Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming
van investeringen, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005; nr. 31523/1;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de
Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming
van investeringen, ondertekend te Beijing op 6 juni 2005 ; nr. 3-1751/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van
de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en
bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 oktober
2005 ; nr. 3-1752/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het
Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 ; nr.
3-1760/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door
uitwisseling van brieven te Den Haag op 9 juni 2005, tussen de
Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de
Regering van de Republiek Albanië inzake de afschaffing van de
visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten ; nr. 3-1806/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering
van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Oezbekistan
over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te
Tashkent op 1 november 2002; nr. 3-1807/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake
zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds,
en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te
Brussel op 6 december 2002; nr. 3-1818/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek
Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en
bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29
september 2005; nr. 3-1819/1 ;

-

Wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot het Protocol van
1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de
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uitwatering van schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988; nr. 31845/1;
-

Wetsontwerp betreffende de toetreding van België tot het Protocol van
1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging
van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988; nr. 31846/1;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Burgerlijk Verdrag inzake
corruptie, gedaan te Straatsburg op 4 november 1999; nr. 3-1847/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol bij de
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië
inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek
Albanië of de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom
Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven, ondertekend te
Den Haag op 9 juni 2005; nr. 3-1848/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen
het Koninkrijk België en het Europees Defensieagentschap, ondertekend
te Brussel op 22 juni 2005; nr. 3-1852/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de
voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Hof voor het Recht
van de Zee, gedaan te New York op 23 mei 1997; nr. 3-1861/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Aanvullend Protocol,
ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, tot wijziging van de
Overeenkomst tussen België en Italië tot het vermijden van dubbele
belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van
belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en het
Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983; nr. 3-1865/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging
van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999; nr. 3-1866/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over
wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen
de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek
Madagaskar, ondertekend te Brussel op 26 februari 2003; nr. 3-1867/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen,
ondertekend te Brussel op 30 november 2005; nr. 3-1869/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale
Akten:
1° de Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale
Telecommunicatie Unie (Genève, 1992);
2° de Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale
Telecommunicatie Unie (Genève, 1992),
gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002; nr. 3-1884/1 ;

20.07.2007

16.
-

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij
uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het
Koninkrijk België met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de
Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,
de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het
Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de
grensgebieden; nr. 3-1894/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het
Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december
1991, gedaan te München op 29 november 2000; nr. 3-1909/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende
wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering
van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije,
ondertekend te Ankara op 3 november 2003; nr. 3-1924/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst
inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk België
en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en
bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage,
ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002; nr. 3-1925/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over
wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen
de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek
Azerbeidzjan, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004; nr. 3-1926/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over
wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen
de Regering van het Koninkrijk België en het Kabinet van Ministers van
Oekraïne, ondertekend te Brussel op 1 juli 2002; nr. 3-1927/1 ;

-

Wetsontwerp
houdende
instemming
met
de
Algemene
Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België
en de Republiek Rwanda, ondertekend te Kigali op 18 mei 2004; nr.
3-1928/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst
inzake directe bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005; nr.
3-1929/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse
administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk België en
Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 24 november 2003; nr.
3-1946/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering
van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië
inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005; nr.
3-1947/1 ;
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-

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en met de
Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006; nr. 3-2026/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het
Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op
15 mei 2003; nr. 3-2033/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1° Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen
de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten,
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en met de Slotakte,
gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005;
2° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de
Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het
Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures
voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan
te Luxemburg op 10 april 2006;
3° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de
Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van
de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor
2008 - 2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de
toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden
overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van
toepassing zijn, gedaan te Brussel op 17 juli 2006; nr. 3-2034/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het
Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van
dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting
inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21
december 2005; nr. 3-2045/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale
Akten:
1° het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de
Wereldpostvereniging;
2° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3° de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en
4° de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te Boekarest op 5 oktober 2004; nr. 3-2078/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding
van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek
Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek
Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek
Slovenië en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat
van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening
opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede
Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de
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Europese Gemeenschappen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2005; nr.
3-2116/1 ;
-

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende
de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève op 26 juni 1985
door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie;
nr. 3-2117/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende
arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te
Genève op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de
Internationale Arbeidsorganisatie; nr. 3-2118/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van
Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei
2005; nr. 3-2119/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door
de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998,
tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM); nr. 3-2120/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003; nr.
3-2136/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de
Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde
Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend
te Brussel op 27 november 2006, en houdende aanpassing van de
Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van de genoemde
Overeenkomst; nr. 3-2344/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor
ondertekening te Berlijn van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot
wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van een
Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst,
gesloten te Bonn op 6 juni 1955; nr. 3-2376/1 ;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van
2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering
van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de
aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de
vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs de 13de januari 1993; nr.
3-2386/1 ;
1.2. Andere wetsontwerpen

-

Ontwerp van programmawet I; nr. 3-1986/1 ;

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I); nr. 3-1988/1 ;
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2.

3.

-

Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het
actief kader van de Krijgsmacht; nr. 3-2014/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting
van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oudstrijders
en
oorlogsslachtoffers;
nr. 3-2097/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende de
oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders
en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk besluit van 22 juni
1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de
leden van het Expeditiekorps voor Korea, teneinde "27 juli 1953" te
vervangen door "15 september 1954" in het statuut van nationale
erkentelijkheid ten gunste van de leden van het expeditiekorps voor
Korea;
nr. 3-2369/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van
een vrijwillige dienst van collectief nut; nr. 3-2405/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot
vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de
krijgsmacht; nr. 3-2406/1;

Aangenomen wetsvoorstellen
-

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december
2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van
het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging
van verscheidene categorieën oud-strijders en oorlogsslachtoffers (van
mevrouw Anne-Marie Lizin c.s.); nr. 3-1952/1;

-

Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het
Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd (van mevrouw Anne-Marie
Lizin c.s.); nr. 3-1994/1;

Aangenomen voorstellen van resolutie
-

Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van
de minst ontwikkelde landen (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Pierre
Galand);
nr. 3-1507/1 ;

-

Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering (van
mevrouw Sabine de Bethune c.s.). nr. 3-1582/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste
verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging
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van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden (van de heer Luc
Willems); nr. 3-1851/1;

b.

-

Voorstel van resolutie over de arrestatie
mensenrechtenactivist Gao Zhisheng; nr. 3-1876/1;

van

de

Chinese

-

Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de
Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese
Unie en de ACS-landen (van de heer Pierre Galand en mevrouw Joëlle
Kapompolé); nr. 3-1877/1;

-

Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming
van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal
Monetair Fonds (van de heer Pierre Galand en mevrouw Olga Zrihen); nr.
3-1920/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1
januari 2007 tot 31 december 2008 (van de heer Philippe Mahoux c.s.); nr.
3-1969/1;

-

Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van
vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië (van de heer
Alain Destexhe c.s.); nr. 3-2003/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer; nr. 3-2043/1;

Debatten - Hoorzittingen
1. Debatten – hoorzittingen gevolgd door een verslag bevattende aanbevelingen
A. "BRIC" (Brazilië, Rusland, India en China); nr. 3-1517/1;
- Z. Exc. de heer Vadim Loukov, ambassadeur van Rusland;
- mevrouw Nina Bachkatov, onafhankelijke journalist en uitgeefster
van www.russia-eurasia.net;
- mevrouw Aude Merlin, titularis van de cursus "La Chine et la ussie
dans le vingtième siècle", l'ULB;
- Z. Exc. de heer Dipak Chatterjee, ambassadeur van de Republiek
India;
- de heer Wouter Vandenhole, houder Leerstoel "Kinderrechten" aan
de Universiteit Antwerpen;
- de heer Marc Cogen, Professor internationaal recht, Universiteit
Gent;
- de heer Peter Van Wonterghem, onderzoeker aan de Jawaharlal
Nehru (JNU) Universiteit, New Delhi;
- de heer Lars Jacobsen, Senior Advisor Trade Banking, ING Group,
Director and Vice President of the Belgo Indian Chamber of
Commerce and Industry (BICCI);
- Captain Ranell De Wilde, Chairman, AMI India Logistics, Vice
President of the Belgo Indian Chamber of Commerce and Industry
(BICCI);
- de heer Jean-Paul Marthoz, adviseur bij het tijdschrift Enjeux
internationaux;
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- de heer Koen Warmenbol, coördinator
11.11.11./Vlaamse Noord-Zuidbeweging;

Latijns-Amerika,

B. De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006; nr. 31683/1;
- de heer Hans Lammerant, Forum voor Vredesactie;
- de heer Arnaud Ghys, CNAPD (Coordination Nationale d'Action
pour la Paix et la Démocratie);
- de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, en door
de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging;
C. België in de VN-Veiligheidsraad, 2007-2008; nr. 3-1969/1;
- de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken;
- professor P. d'Argent, UCL;
- professor O. Corten, ULB;
- de heer B. Van der Meerschen, secretaris-generaal van de FIDH
(Fédération internationale des ligues des droits de l'homme);
- professor J. Wouters, KUL;
- de heer Antonio Vigilante, directeur, UNDP (United Nations
Development Programme);
- mevrouw Bénédicte Frankinet, directeur, dienst Verenigde Naties,
FOD Buitenlandse Zaken;
- de heer Rudi Brieven, medewerker, dienst Verenigde Naties, FOD
Buitenlandse Zaken;
2. Andere debatten – hoorzittingen
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-

De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo; nr. 3-1814/1;
- de minister van Buitenlandse Zaken, over zijn zending naar de
Democratische Republiek Congo (1-6 februari 2006);
- de heer; Louis Michel, Europees commissaris voor Ontwikkeling en
Humanitaire Hulp;
- de heer Jean-Michel Dumont, gedetacheerde nationale expert,
adviseur "Verkiezingen", delegatie van de Europese Commissie in
DRCongo;
- abbé Apollinaire Malu Malu, voorzitter van de onafhankelijke
verkiezingscommissie (CEI);
- de waarnemers;

-

De Democratische Republiek Congo na de presidents- en
parlementsverkiezingen; nr. 3-2079/1;
- de heer Louis Michel, Europees commissaris voor Ontwikkeling en
humanitaire Hulp.;
- de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken;
- de heer Bernard de Gerlache de Gomery, voorzitter van de Kamer
van
Koophandel,
Nijverheid
en
Landbouw
België-Luxemburg-Afrika-Caraïben- Pacific;

-

De toestand in Centraal-Afrika en in Congo;
- de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging;
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-

Belgische ontwikkelingssamenwerking in de Democratische Republiek
Congo;
- de heer Armand De Decker, minister van
Ontwikkelingssamenwerking;

-

De toekomst van de Belgisch-Congolese betrekkingen.
- de heer Hans Hoebeke, Senior Researcher, Central Africa Program,
Egmontinstitute (Royal Institute for International Relations).

-

De mensenrechten in de wereld;
- mevrouw Montserrat Carreras, Amnesty International Belgique
Francophone;
- de heer Eric Sottas, OMCT (Organisation mondiale contre la
torture);
- mevrouw France Chainaye, dienst Mensenrechten en humanitaire
actie, FOD Buitenlandse Zaken;

-

De parlementaire controle op het Europees veiligheids- en
defensiebeleid;
- Gedachtewisseling met de leden van de Assemblee van de
West-Europese Unie; nr. 3-2378/1;

-

Wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor
2007;
- de heren Jan De Bock, permanent vertegenwoordiger van België bij
de Europese Unie, en Louis Mourau, adjunct permanent
vertegenwoordiger; 3-2958/1;.

-

Het risico van het verdwijnen van sommige Staten ten gevolge van de
opwarming van de aarde.
- Onderhoud met de heer Karl H. Koch, ere-consul in België van
Tuvalu, van de Republiek Naura et de Republiek Kiribati;

-

Prioriteiten van het Duits voorzitterschap van de Europese Unie;
- Z.Exc. Dr. Christoph Jessen, Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland;

3. Briefings en debriefings door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over
de Europese Raden van :
-
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14 en 15 december 2006;
8 en 9 maart 2007;
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4. Onderhouden – Ontmoetingen
-

Ontmoeting met de heer Oural Moukhamedjanov, Voorzitter van de
Kamer van volksvertegenwoordigers van Kazachstan ;

-

Ontmoeting met een delegatie van Iraakse parlementsleden ;
- Dr. Salah M. Mteulk, President Parliamentary Group NDF;
- Dr. Amir Ahmed, National Dialogue Front - NDF;
- Mishan M. Jabar, Vice President NDF;
- Dr. Mustafa M. A. Mohammed Ali, Member of Parliament;
- Dr. Nada M. Ibrahim, Member of Parliament;
- Khalf A. Khalaf, President Parliamentary Group NDC;
- Dr. Fawzi M. Efan, Vice President NDC;
- Dr. Sadoon J.R. Alzubaydi, NDC;
- Dr. Kamal H-Alow, Ex President Bar Association;
- Dr. Salim A. Ahmad, Member of Parliament;
- Kareem A. Mahmwd, Islamic Party of Iraq;
- Dr. Adnan M. Salman Al-Dulemi, President Parliamentary Group;
- Hussein Shukur H. Al Faluji, Member of Parliament;
- Ali. K. Hamed, Member of National Reconciliation Board;
- Kaled Hamdan Brah, Advisor to Deputy Prime Minister;
- Dhafer N.S. Al Ani, Member of Parliament;
- Hussain Abdalqadir Abdallatif Almuaid, Prominent Shiite Clergy;

-

Het statuut van de Westelijke Sahara :
1. Onderhoud met een ministeriële delegatie van het Koninkrijk Marokko
- de heer Chakib Benmoussa, minister van Binnenlandse Zaken;
- de heer Taieb Fassi Fihri, gedelegeerd minister toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken en Cooperatie;
- de heer Fouad Ali El Himma, gedelegeerd minister toegevoegd aan
de minister van Binnenlandse Zaken;
- de heer Mohammed Yassine Mansouri, directeur generaal voor
documentatie en studies van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
2. Ontmoeting met de heer Mohamed Sidati, lid van het leadership van
het Polisariofront ;
3. Ontmoeting met Z.Exc. de heer Abdel Khader Messahel, gedelegeerd
minister van Afrikaanse en Maghrebijnse Zaken toegevoegd aan de
minister van Buitenlandse Zaken, en met Z.Exc. de heer Halim
Benattallah, ambassadeur van Algerije ;
4. Onderhoud met een delegatie van de CORCAS (Royal Advisory
Council for Saharan Affairs);

-

Onderhoud met een Russische parlementaire delegatie, onder leiding van
de heer Vassily Likhatchev, hoofd van de delegatie van de
Samenwerkingsgroep met de parlementen van de Benelux-landen en de
Doema van de Russische Federatie ;
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5. Colloquium
België in de VN-veiligheidsraad 2007-2008
Inleidende uiteenzettingen door :
- mevrouw Anne-Marie Lizin, voorzitter van de Senaat;
- de heer Alex Reyn, ambassadeur, gewezen vertegenwoordiger van België bij
de VN.
Uiteenzettingen door :
- de heer Christian Brotcorne,
- de heer Philippe Mahoux,
- de heer Lionel Vandenberghe, rapporteurs,
over het voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari
2007 tot 31 december 2008.
Thema 1 : Vrede en veiligheid
Uiteenzettingen door :
- de heer Quentin Michel, professor, ULg;
- de heer Michel Liégeois, professor, UCL;
- de heer Bob Kabamba, professor, ULg;
- mevrouw Maggy Poppe, Vrouwenraad.Gedachtewisseling.
Thema 2 : Civiele wederopbouw
Uiteenzettingen door :
- mevrouw Indra Van Gisbergen, Advocaten zonder grenzen;
- de heer. Ludo De Brabandere, vzw Vrede;
- de heer Koen Adam, Desk Officer DRC, FOD Buitenlandse Zaken;
- de heer Rudolf El-Kareh, professor, ULB.Gedachtewisseling.
Conclusies gebracht door professor Jan Wouters, voorzitter van de VVN, en
professor Michel Hermans, voorzitter van de AFINU.

*
*
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4.

Financiën en Economische Aangelegenheden

Voorzitter : de heer Jean-Marie Dedecker.
a.

Législation
1.

Projets de loi adoptés
- Projet de loi établissant un prélèvement visant à lutter contre la nonutilisation d'un site de production d'électricité par un producteur; n° 31944/1;
- Projet de loi organisant une voie de recours contre l'amende administrative
infligée dans le cadre de l'application de la loi du [...] établissant un
prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production
d'électricité par un producteur; n° 3-1945/1;
- Projet de loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; n° 3-1977/1;
- Projet de loi modifiant la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à
l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente
concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de
fournitures et de services; n° 3-1978/1;
- Projet de loi-programme (I); n° 3-1986/1;
- Projet de loi-programme (II); n° 3-1987/1;
- Projet de loi portant des dispositions diverses (I); n° 3-1988/1;
- Projet de loi portant des dispositions diverses (II); n° 3-1989/1;
- Projet de loi relatif à la découverte et à la protection d'épaves; n° 3-2037/1;
- Projet de loi modifiant les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le
Conseil d'Etat; n° 3-2070/1;
- Projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition; n° 3-2071/1;
- Projet de loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative
aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de
la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant
l'article 41 dans la loi du ... relative aux offres publiques d'acquisition; n° 32072/1;
- Projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007
modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral,
la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des
stations-service;
n° 3-2114/1;
- Projet de loi portant des dispositions diverses (IV); n° 3-2121/1;
- Projet de loi modifiant l'article 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la
police de la circulation routière; n° 3-2124/1;
- Projet de loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière afin de sanctionner plus sévèrement la récidive pour les
délits de fuite; n° 3-2125/1;
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- Projet de loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de
droits de propriété intellectuelle; n° 3-2126/1;
- Projet de loi portant modification de la procédure de fixation du taux
maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme; n° 32127/1;
- Projet de loi relatif aux aspects civils de la protection des droits de propriété
intellectuelle; n° 3-2348/1;
- Projet de loi relatif aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits
de propriété intellectuelle; n° 3-2349/1;
- Projet de loi relatif à la publicité des participations importantes dans des
émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et portant des dispositions diverses; n° 3-2371/1;
- Projet de loi portant abrogation de l'article 8 de la loi du 2 mars 1989
relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées
en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, et modifiant
l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers; n° 3-2372/1;
- Projet de loi modifiant l'article 249, § 1er, alinéa 2, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne les droits
liés à un changement de prénom; n° 3-2395/1;
- Projet de loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés; n° 3-2404/1;
- Projet de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l'information et la protection du consommateur; n° 32407/1;
- Projet de loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services
de confiance; n° 3-2409/1;
- Projet de loi relatif à la constitution d'une société commerciale immobilière
par l'Etat; n° 3-2415/1;
- Projet de loi concernant certains services bancaires; n° 3-2416/1;
- Projet de loi relatif à la protection des consommateurs en ce qui concerne
les services de radiotransmission et de radiodistribution; n° 3-2419/1;
- Projet de loi modifiant la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des
ouvrages en métaux précieux; n° 3-2421/1;
- Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut
des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
n° 3-2422/1;
- Projet de loi-programme; n° 3-2427/1;
- Projet de loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer;
n° 3-2434/1;
- Projet de loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période
2007-2008; n° 3-2436/1;

20.07.2007

27.
- Projet de loi modifiant la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en
services bancaires et en services d'investissement et à la distribution
d'instruments financiers; n° 3-2440/1;
- Projet de loi modifiant l'article 190 du Code des droits et taxes divers en ce
qui concerne le montant de la taxe d'affichage ainsi que le paiement de
celle-ci;
n° 3-2441/1;
- Projet de loi modifiant la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la
protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles
prestataires de services; n° 3-2444/1.
2.

Propositions de loi adoptées
- Proposition adoptée interdisant le financement de la fabrication, de
l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions
(de M. Philippe Mahoux); n° 3-1968/1;
- Proposition adoptée instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives
(de M. Bart Martens et consorts); n° 3-2081/1;
- Proposition adoptée modifiant le Code des sociétés en vue d'instaurer la
participation à distance à l'assemblée générale (de Mme Stéphanie
Anseeuw et M. Luc Willems); n° 3-2111/1.

3.

Résolutions adoptées
- Proposition de résolution visant à faire intégrer des normes socialement
responsables dans les politiques d'investissement du gouvernement (de M.
Philippe Mahoux); n° 3-1532/1;
- Proposition de résolution visant à rendre obligatoire l'immatriculation des
cyclomoteurs (de M. Jan Steverlynck); n° 3-1764/1;
- Proposition de résolution sur l'accès indépendant de l'Europe à l'espace (de
M. François Roelants du Vivier et consorts); n° 3-2023/1;
- Proposition de résolution relative à la conclusion du débat thématique sur
"La politique énergétique en Belgique" (de M. Bart Martens et consorts);
n° 3-2354/1.

4.

Projets et propositions de loi en discussion
- Proposition de loi instituant auprès du service public fédéral Économie,
PME, Classes moyennes et Énergie un Conseil de l'investissement
socialement responsable (de M. Philippe Mahoux); n° 3-835/1;
- Proposition de loi visant à instaurer la prise en considération des aspects
environnementaux dans les comptes annuels et rapports de gestion des
sociétés : inscription comptable, évaluation et publication d'informations
(de MM. Philippe Mahoux et Jean Cornil); n° 3-961/1;
- Proposition de loi relative au mécénat (de M. François Roelants du Vivier
et consorts); n° 3-1086/1;
- Proposition de loi relative aux appels à la générosité de la population et
modifiant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992
(de Mme Clotilde Nyssens et consorts); n° 3-1108/1;
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- Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue
de promouvoir le mécénat d'entreprises (de M. Christian Brotcorne); n° 31132/1;
- Proposition de loi modifiant l'article 147 du Code des impôts sur les
revenus 1992 en ce qui concerne la réduction d'impôt sur les pensions (de
M. Jan Steverlynck); n° 3-1189/1;
- Proposition de loi portant scission et démantèlement de l'intégration
verticale de la société Electrabel S.A., portant modification de la loi du 29
avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du
31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de
production industrielle d'électricité, et abrogeant la loi du 11 avril 2003 sur
les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et
pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (de
M. Jean-Marie Dedecker); n° 3-1201/1;
- Proposition de loi modifiant l'article 147 du Code des impôts sur les
revenus 1992 (de M. Berni Collas et Mme Annemie Van de Casteele); n° 31257/1;
- Proposition de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation
du marché de l'électricité, en vue d'abolir les monopoles et de promouvoir
la libre concurrence dans le secteur de la production d'électricité (de
MM. Bart Martens et Luc Willems); n° 3-1272/1;
- Proposition de loi modifiant l'article 157 du Code des impôts sur les
revenus 1992, en vue de permettre le transfert entre conjoints de l'excédent
des versements anticipés (de M. Christian Brotcorne); n° . 3-1391/1;
- Proposition de loi modifiant diverses dispositions en vue de couvrir, en
matière de responsabilité civile familiale, les fautes intentionnelles des
enfants mineurs âgés de moins de seize ans (de Mme Joëlle Kapompolé et
consorts); n° 3-1395/1;
- Proposition de loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les
revenus 1992 et insérant un article 104bis dans le même code, en ce qui
concerne l'obligation de publication relative à l'affectation des fonds
d'organisations qui font appel à des dons (de Mme Annemie Van de
Casteele), n° 3-1397/1;
- Proposition de loi assurant la gratuité de la clôture des comptes à vue
auprès des établissements de crédit (de Mme Joëlle Kapompolé et
Mme Olga
Zrihen);
n° 3-1406/1;
- Proposition de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation
du marché de l'électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisation (de M. Bart Martens et consorts);
n° 3-1554/1;
- Proposition de loi insérant un article 61bis dans la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d'assurance terrestre, en ce qui concerne l'assurance de la
responsabilité civile locative (de Mme Olga Zrihen); n° 3-1561/1;
- Proposition de loi modifiant la loi du 3 décembre 2005 instaurant une
indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs
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indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le
domaine public (de M. Jan Steverlynck); n° 3-1637/1;
- Proposition de loi visant à modifier les taxes fédérales sur l'électricité et le
gaz, à garantir le bon fonctionnement du marché libéralisé de l'énergie en
Belgique, à lutter contre une trop forte concentration des marchés pour la
production d'électricité et de gaz naturel, à assurer l'indépendance des
entreprises de transport d'électricité et de gaz naturel et à sécuriser les
provisions constituées en vue du démantèlement des centrales nucléaires en
Belgique (de M. Bart Martens et Mme Myriam Vanlerberghe); n° 3-1759/1;
- Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, le
Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal du 27 août 1993
d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, visant à encourager le
mécénat (de Mme Olga Zrihen); n° 3-1850/1;
- Proposition de résolution relative à l'entrepreneuriat de la réussite (de Mme
Fauzaya Talhaoui et consorts); n° 3-1932/1.
b.

Rapports annuels – Débats – Auditions
- La politique énergétique en Belgique (de la commission des Finances et des
Affaires économiques); n° 3-2041/1.- Préparation du débat thématique sur la
politique énergétique;
- Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007.- Exposé de M. Guy Verhofstadt,
premier ministre, sur les résultats du Sommet européen des 8 et 9 mars 2007;
- Proposition de loi visant à instaurer la prise en considération des aspects
environnementaux dans les comptes annuels et rapports de gestion des sociétés :
inscription comptable, évaluation et publication d'informations (de M. Philippe
Mahoux et Jean Cornil); n° 3-961/1 et 2.- Audition de :
- M. Bernard Bayot, directeur Réseau Financement Alternatif;
- Mme Cindy Laurys, conseillère Service d’étude UNIZO;
- a)

Projet de loi portant diverses mesures en matière de recèlement (de M. Eric
Massin et consorts); n° 3-1610/1-3.-

b) Proposition de loi modifiant l'article 505 du Code pénal en ce qui concerne
le recel (de M. François Roelants du Vivier); n° 3-39/1 et 2.- Audition de :
- M. Michel Vermaerke, administrateur délégué de Febelfin;
- Proposition de loi modifiant la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité
compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants
victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public (de
M. Jan Steverlynck); n° 3-1637/1.- Audition de :
- M. Frédéric Lernoux, Senior Manager Stratégie et Communication, et de
Mme Sabine Smeets, Senior Manager HR et Administration, du Fonds de
Participation;
- Mme Christine Mattheeuws, Syndicat Neutre des Indépendants;
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- M. Pieter Van Sande, spécialiste économie locale du Vlaamse Vereniging van
Steden en Gemeenten;
- M. Tom De Schutter, directeur du Département Développement territorial de
l’Union des Villes et Communes de Wallonie;
- M. Vincent Ramelot, conseiller à l’Association de la Ville et des Communes
de la Région de Bruxelles-Capitale;
- Mme Clarisse Ramakers de l’Union des Classes Moyennes;
- M. Kris Baetens d’UNIZO ;
- Proposition de résolution relative à l'entrepreneuriat de la réussite (de
Mme Fauzaya Talhaoui et consorts); n° 3-1932/1 et 2.- Audition de :
- M. Marc Langhor et Mme Nathalie Klinkenberg, Existenzgründungsinitative;
- M. Frédéric Lernoux, Senior Manager Stratégie et Communication du Fonds
de Participation;
- Mme Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture;
- M. Peter De Bruyn, président du Vlaamse activiteitencoöperaties;
- M. Xavier Evrard, directeur d’Azimut coopérative d’activités;
- Mme Dorien De Troy, projectcoördinator allochtoon ondernemen, UNIZO;
- Projet de loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives (de M. Bart
Martens et consorts); n° 3-2081/1.- Audition de :
- M. Hans Niessen, ancien ministre de la Communauté germanophone;
- M. Olivier Henz, président de la “Plateforme Maison Passive asbl”;
- M. Christophe Marrecau, coordinateur “Passiefhuis-Platform vzw”.
c.

Divers (voyages, visites, rencontres)
- Préparation du voyage d’étude à Helsinki (du 20 au 23 février 2007) dans le
cadre, d’une part, de la politique de l’énergie et, d’autre part, de la politique
d’innovation (objectifs de Lisbonne) en Finlande.- Rencontre avec S.E. M. Antti
Sierla, ambassadeur de Finlande, et Mme Rae Verkkoranta, First Secretary.

*
*
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5.

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Voorzitter : de heer Ludwig Vandenhove.
a.

Wetgeving
1.

Aangenomen wetsontwerpen

- Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1
juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken; nr. 3-1820/1 en 2;
- Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen; nr.
3-1919/1-7;
- Evocatieprocedure
Ontwerp van programmawet (I); nr. 3-1986/1-9;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I); nr. 3-1988/1-9;
- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II); nr. 3-1989/1-8;
- Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot
de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de
materiële hulp; nr. 3-1939/1-8;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV); nr. 3-2121/1-6;
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de
beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen
van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de
politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk
en de stichtingen; nr. 3-2139/3;
- Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding
van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de
verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het
Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement
van de Duitstalige Gemeenschap; nr. 3-2342/1-5;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de
verkiezing van het Europees parlement, wat betreft de vermelding van
politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten; nr.
3-2343/1-3;
- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 39/20, 39/79, en 39/81 van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
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verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; nr. 3-2346/1 en
2;
- Evocatieprocedure
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; nr. 3-2345/1 en 2;
- Evocatieprocedure
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; nr. 3-2370/1;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de
herverdeling van de arbeid in de openbare sector; nr. 3-2360/1;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid; nr. 3-2403/1;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot
instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van
artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet; nr. 3-2423/1;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen
betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten;
nr. 3-2432/1;
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor
de dreigingsanalyse; nr. 3-2433/1;
- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973; nr. 3-2430/1;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de
informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de
identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comité van het
Rijksregister; nr. 3-2431/1;
- Evocatieprocedure
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de
bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit
ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor wat betreft de
financiering van het Agentschap; nr. 3-2448/1;
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2.

Aangenomen wetsvoorstellen en resoluties

- Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's (van de heer Stefaan Noreilde c.s.); nr. 3-1734/1-7;
- Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter
verdediging van collectieve belangen (van mevrouw Fauzaya Talhaoui c.s.);
nr. 3-1953/1-7;
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (van de heer Jan
Steverlynck c.s.); nr. 3-1956/1-5;
- Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer
(In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen (van de heren
Flor Koninckx en Ludwig Vandenhove); nr. 3-2011/1 en 2;
3.

In bespreking zijnde wetsvoorstellen

- Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet wat betreft de
administratieve sancties (van de heer Ludwig Vandenhove); nr. 3-130;
- Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming, wat betreft de leeftijd van de
minderjarigen (van de heer Ludwig Vandenhove); nr. 1841;
- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de
dringende geneeskundige hulpverlening, met het oog op een betere
verwerking van de oproepen bij de eenvormige oproepcentra (van de heer
Luc Paque); nr. 3-2089/1;
b.

Jaarverslagen – Debatten – Hoorzittingen - Adviezen
- Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's (van de heer Stefaan Noreilde c.s.); nr. 3-1734/1-3
-

Hoorzitting met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer;

- Activiteitenverslag 2005 van de federale politie
-

Uiteenzetting door de heer Herman Fransen, commissaris-generaal van
de federale politie;

- vergaderingen met gesloten deuren
-

2 hoorzittingen met kandidaten voor het ambt van assessor bij de
afdeling Wetgeving bij de Raad van State;

-

Mensenhandel; nr. 3-1038/1
- Hoorzitting
met
de
heer
Fabrice
de
Kerchove,
projektverantwoordelijke van de Koning Boudewijnstichting, en met
professor Gert Vermeulen (Universiteit Gent) over de studie "Het
mensenhandelbeleid in België";
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-

dentiteitsfraude; nr. 3-2076/1
- Hoorzitting met :
- de heer Johan Denolf, directeur van de Directie van de bestrijding
van de economische en financiële criminaliteit (DJF) van de
Federale gerechtelijke politie;
- de heer Alain Boucar, diensthoofd van de Centrale dienst voor de
bestrijding van valsheden (DJF-CDBV) van de Federale
gerechtelijke politie;
- de heer Luc Beirens, diensthoofd van de Federal Computer Crime
Unit (DJF-FCCU) van de Federale gerechtelijke politie;
- de heren J. Lobstein, directeur, en W. Wieggelman,
adjunct-directeur, van het Nederlandse Verificatie Informatie
Systeem (VIS);

-

samen met de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt van de Kamer van volksvertegenwoordigers
- Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid; nr. 2403/1
Hoorzitting met vertegenwoordigers van :
- de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten;
- l'Union des Villes et des Communes de Wallonie;
- de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
- de ABVV-ACOD;
- de ACV-Openbare diensten;
- de ACLVB;
- de CGSLB;
- Beprobel;
- de Brandweervereniging Vlaanderen;
- la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique;
- de Brandweer Brussel.

-

Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de
Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan - Lijst nr. 10; nr.
3-1975/1.

*
*
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35.
6.

Sociale Aangelegenheden

Voorzitter : mevrouw Annemie Van de Casteele.
a.

Wetgeving
1.

Aangenomen wetsontwerpen
-

Wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers
van de
thuisverpleegkundigen
in
de
overeenkomstencommissie
verpleegkundigen- verzekeringsinstellingen (van mevrouw Annemie
Van de Casteele c.s.); nr. 3-336/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende
arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot
wettelijk samenwonenden; nr. 3-916/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en
seks met dieren te verbieden; nr. 3-1146/6;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende
de bescherming en het welzijn der dieren; nr. 3-1147/1;

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid; nr.
3-1812/1;

-

Wetsontwerp houdende oprichting van kamers van eerste aanleg en
kamers van beroep bij de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle
van het RIZIV; nr. 3-1813/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de
voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking
tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet; nr.
3-1943/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de
gerechtelijke procedures betreft; nr. 3-1959/1;

-

Ontwerp van programmawet (I); nr. 3-1986/1;

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I); nr. 3-1988/1;

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II); nr. 3-1989/1;

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie
van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging voor de zelfstandigen; nr. 3-2025/1;

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV); nr. 3-2121/1;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest
met betrekking tot het administratief en financieel beheer van de
provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen; nr.
3-2357/1;
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-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de
preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; nr.
3-2361/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende
arbeidsongeschikheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3
juni 1970; nr. 3-2366/1;

-

Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van
gezondheidszorg; nr. 3-2397/1;

-

Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader
van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van
gezondheidszorg; nr. 3-2398/1;

-

Wetsontwerp tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde
sportbeoefenaar; nr. 3-2400/1;

-

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord
tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige
bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19
februari 2007; nr. 3-2411/1;

-

Ontwerp van programmawet; nr. 3-2427/1;

-

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen; nr. 3-2429/1;

-

Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord
voor de periode 2007-2008; nr. 3-2436/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende
de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de
volksgezondheid; nr. 3-2437/1;

-

Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen; nr. 3-2438/1;

-

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; nr. 3-2439/1;

2.

Aangenomen wetsvoorstellen
-

Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen; nr. 3-373/1;

-

Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers; nr. 3-675/1;

-

Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot
instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden; nr. 3-697/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de
strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling; nr. 3-1146/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap,
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om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten; nr.
3-1473/1;
-

Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de
gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen
voor de oprichting en de werking van de Orden van de
gezondheidszorgberoepen; nr. 3-1519/1;

-

Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten; nr.
3-1777/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de
coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het
koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen
duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de
programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van
Landsverdediging; nr. 3-1864/1;

-

Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77
van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen;
nr. 3-2030/1;

-

Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen
en de Orde van apothekers; nr. 3-2031/1;

3.

Aangenomen resoluties
-

Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker; nr.
3-792/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de
dementerende patiënt; nr. 3-1588/1;

-

Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen; nr. 3-1589/1;

-

Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren
voor duurzame ontwikkeling voor België; nr. 3-1607/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede; nr.
3-1629/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie
voor Belgische kankerpatiënten; nr. 3-1682/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor
dierproeven in het biomedisch onderzoek; nr. 3-1843/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke
beloning van vrouwen en mannen; nr. 3-2047/1;

4.

In bespreking zijnde wetsvoorstellen, -ontwerpen en voorstellen van resolutie
-

Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk Xbis betreffende de
administratieve geldboetes in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren; nr. 3-299/1;

-

Wetsvoorstel betreffende de contraceptieve en therapeutische sterilisatie;
nr. 3-419/1;

20.07.2007

38.
-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk
besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten
voordele van de zelfstandigen, aan de burgerlijke meerderjarigheid op
achttien jaar; nr. 3-679/1;

-

a) Wetsvoorstel
tot
aanvulling
van
artikel
34
van
de
ziekteverzekeringswet van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk
te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en
behandeling van overgewicht en obesitas; nr. 3-831/1;
b) Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak
van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en
zwaarlijvigheid; nr. 3-1602/1;
c) Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire
aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij
volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's; nr. 3-1957/1;
d) Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en
betere preventie inzake obesitas; nr. 3-2052/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende het uitwerken van een federaal
actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu; nr. 3-941/1;

-

Voorstel van resolutie om het sociaal stookoliefonds meer armslag te
geven (van de heer Christian Brotcorne); nr. 3-1056/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 204 van de programmawet van 27
december 2004, met betrekking tot het stookoliefonds; nr. 3-1140/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet wat betreft de aankoop van een gezelschapsdier; nr.
3-1147/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten
en
tot
invoering
van
een
partnerschapsovereenkomst voor senioren; nr. 3-1148/1:

-

Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een
hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis; nr. 3-1181/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende
de bescherming en het welzijn der dieren, inzake de registratie en
identificatie van paarden; nr. 3-1285/1;

-

a) Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken; nr. 31309/1;
b) Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke
weefsels en cellen; nr. 3-1836/1;
c) Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke
weefsels en cellen; nr. 3-2017/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
wat betreft de vaststelling van het kindsdeel bij terugvorderingen; nr.
3-1314/1;
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-

Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met
het oog op een samenhangend en geïntegreerd beleid inzake
milieuziekten; nr. 3-1348/1:

-

Wetsvoorstel betreffende de invoering van kwaliteitsnormen voor de
borstklinieken; nr. 3-1362/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende
de bescherming en het welzijn der dieren; nr. 3-1559/1;

-

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus
1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de
verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten
over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het
volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft; nr.
3-1564/1;

-

Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de
particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij
wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte
die het dier nodig heeft; nr. 3-1565/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het
openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier
in volle eigendom te geven; nr. 3-1566/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende
de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van
alle dierenhuiden in te voeren; nr. 3-1590/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997
houdende de
erkenningsvoorwaarden
voor hondenkwekerijen,
kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor
dieren, en de voorwaarden inzake verhandeling van dieren; nr. 3-1698/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende
de bescherming en het welzijn der dieren; nr. 3-1699/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren; nr. 3-1773/1;

-

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986
betreffende het wegnemen en transplanteren van organen; nr. 3-1995/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het
wegnemen en transplanteren van organen; nr. 3-2050/1;

-

a) Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia; nr. 3-2099/1;
b) Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia; nr. 3-2106/1;

-

Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening
wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel
"Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst
Volksgezondheid; nr. 3-2103/1;
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b.

Debatten – Hoorzittingen – Gedachtewisselingen – Jaarverslagen
- a) Verslag van de Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3
april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus
1990) ten behoeve van het Parlement (1 januari 2002 - 31 december
2003); nr. 3-836/1;
b) Verslag van de Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3
april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus
1990) ten behoeve van het Parlement (1 januari 2004 - 31 december
2005); nr. 3-1849/1;
-

Hoorzitting met mevrouw Trees Dehaene en de heer Jules Messinne,
voorzitters van de Nationale Evaluatiecommissie.- Gedachtewisseling;

De problematiek van de administratieve vereenvoudiging voor artsen; nr.
3-1991/1;
-

Hoorzitting met :
- de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV;
- dr. Marc Moens, voorzitter van de Belgische Vereniging van
Artsensyndicaten;
- dr. Reinier Hueting, lid van de raad van bestuur van het Algemeen
Syndicaat van Geneeskundigen van België;
- dr. Michel Meganck, voorzitter van de Société Scientifique de
Médecine Générale;
- dr. Jos De Smedt, Domus Medica;
- dr. Cools en dr. De Villers, Nationaal Intermutualistisch College ;

-

The Intergovernmental Panel on Climate Change 4th Assessment Report;
-

Hoorzitting met :
- de heer Edwin Zaccai, ULB-IGEAT;
- de heer Jean-Pascal van Ypersele, UCL - Institut d'Astronomie et de
Géophysique Georges Lemaître;
- de heer Patrick Willems, KULeuven;
- de heer Erik Paredis, Ugent ;
- Gedachtewisseling met de heer B. Tobback, minister van Leefmilieu
en minister van Pensioenen ;

-

Het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling;
-

-

Het begeleidingsplan voor werklozen;
-

-

Gedachtewisseling met de heer P. Vanvelthoven, minister van Werk ;

Het beleid inzake de dienstencheques;
-

-

Gedachtewisseling met mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor
Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie ;

Gedachtewisseling met de heer P. Vanvelthoven, minister van Werk;

De problematiek van de herstructureringen en de collectieve ontslagen;
-
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-

De wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch
onderzoek;
-

-

a) Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken; nr.
3-1309/1;
b) Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels
en cellen; nr. 3-1836/1;
c) Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels
en cellen; nr. 3-2017/1;
-

-

Gedachtewisseling met mevrouw G. Mandaila Malamba, staatssecretaris
voor het Gezin en Personen met een handicap;

De Lissabonstrategie;
-

-

Hoorzitting met de heer Wim Distelmans en de heer Marc Englert, leden
van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie ;

Het beleid inzake het gezin en personen met een handicap;
-

-

Gedachtewisseling met de heer P. Vanvelthoven, minister van Werk ;

Tweede verslag aan de wetgevende kamers van de Federale Controle- en
Evaluatiecommissie Euthanasie (2004-2005); nr. 3-1935/1;
-

-

Hoorzitting met :
- de heer Thomas Brégeon, Europese Commissie;
- mevrouw Heidi De Wit, directeur Corporate Affairs Europe,
Genzyme;
- prof. dr. Marc Boogaerts, Leuven Cancer and Stem Cell Institute, UZ
Gasthuisberg;
- de heer René Custers, Regulatory Affairs Manager, VIB;
- de heer Gil Beyen, gedelegeerd bestuurder, TiGenix;
- prof. dr. Yves Beguin, CHU Liège;
- prof. dr. Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder, Rode
Kruis - Vlaanderen;
- prof. dr. Dominique Bron, Institut Jules Bordet;
- prof .dr. Hilde Beele, diensthoofd, Weefselbank UZ Gent;

De problematiek van de herstructureringen en de collectieve ontslagen;
-

-

Hoorzitting met :
- de heer Georges Potelle, voorzitter van de Nationale Vereniging van
Dierenbeschermingen (N.A.V.E.D.);
- de heer Claude Reiss, voorzitter van Antidote Europe;
- de heer Erwin Annys, Sr. advisor Product and Innovation Policy,
Fedichem;
- mevrouw Kirsty Reid, Policy Officer for Research Animals,
Eurogroup for Animals – GAIA;

Uiteenzetting door de heer P. Vanvelthoven, minister van Werk .Gedachtewisseling ;

Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten; nr.
3-1777/1;
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-

-

De resultaten van de 12de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties;
-

-

Gedachtewisseling met mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor
Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie;

De problematiek van de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van
bejaarden in een rusthuis;
-

-

Gedachtewisseling met de heer Bruno Tobback, minister van Leefmilieu
en minister van Pensioenen;

Het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling;
-

-

Hoorzitting met :
- de heer Luc Lemense, voorzitter Kartel, voorzitter UZK;
- de heer Roland Crabs, secretaris-generaal VKV, bestuurder AKB;
- de heer Didier Leva, ondervoorzitter UKFGB, bestuurder AKB;
- de heer Paul Rabau, voorzitter van de Nationale Raad voor de
Kinesitherapie;

Gedachtewisseling;

De problematiek van de daklozen;
-

Gedachtewisseling;

-

Het beleid inzake de strijd tegen de armoede; nr. 3-1306/1;

-

Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de
dementerende patiënt (van mevrouw Christel Geerts c.s.); nr. 3-1588/1;
-

Hoorzitting met :
- professor Peter De Deyn, Universiteit Antwerpen, Dept. Biomedische
wetenschappen;
- mevrouw Bernadette Van den Heuvel, coördinator ouderenzorg van de
groep Gasthuiszusters van Antwerpen.

*
*
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7.

Bijzondere commissie “Globalisering”

Voorzitter : de heer Pierre Galand.
a.

Debatten, hoorzittingen en formulering van aanbevelingen

De commissie heeft, al dan niet in samenwerking met de Bijzondere commissie
« Globalisering » van de Kamer van volksvertegenwoordigers, zeven hoofdthema’s
behandeld : de eerlijke handel (nr. 3-867/1), de schuldproblematiek van de
ontwikkelingslanden (nr. 1432/1), de rol van de internationale financiële instellingen
(IFI’s) in het ontwikkelingsbeleid (nr. 3-1516/1), de Economic Partnership
Agreements (EPA); (nr. 3-1728/1), de evaluatie van de begrotingshulp (nr. 3-1936/1),
de bescherming van de natuurlijke rijkdommen in het zuiden (nr. 3-1990/1) en
Migrant remittances (nr. 3-2022/1) :
- De eerlijke handel; nr. 3-867/1 e.v.- Uitbrengen van een verslag;
- De schuldproblematiek van de ontwikkelingslanden; nr. 3-1432/1.- Uitbrengen
van een verslag;
- De rol van de internationale financiële instellingen (IFI’s) in het
ontwikkelingsbeleid (nr. 3-1516/1).- Uitbrengen van een verslag;
- De Economic Partnership Agreements (EPA);nr. 3-1728/1.- Uitbrengen van
een verslag;
- De evaluatie van de begrotingshulp (nr. 3-1936/1).- Hoorzittingen met :
-

professor Robrecht Renard, Universiteit Antwerpen;

-

dr. A. Geske Dijkstra, Universiteit Rotterdam;

-

de heer Jean-Louis Lacube, Europese Commissie - Europaid, Dienst
Samenwerking;

-

de heer Bernard Lebrun, BTC-Niger;

-

de heer Johan Debar, attaché bij de Directie-Generaal van de
Ontwikkelings-samenwerking;

-

de heer Gérard Karlshausen, voorzitter van het Belgisch Platform
CONCORD, gelast met de Europese kwesties bij de CNCD - 11.11.11;

- De bescherming van de natuurlijke rijkdommen in het zuiden; nr. 3-1990/1.Hoorzittingen en gedachtewisselingen met :
-

de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken;

-

de heer Gino P. Alzetta, executive director van de Wereldbank voor
België.

-

de heer Christophe Lutundula, Eerste ondervoorzitter van de Assemblée
nationale van de la Democratische Republiek Congo;

-

de heer Ward Dockx, onderzoeker bij IPIS (International Peace
Information Service);

-

de heer Marc-Olivier Herman, medewerker van de cel politiek van
Broederlijk Delen en voorzitter van het Centraal-Afrika overleg van
11.11.11;
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- Migrant remittances; nr. 3-2022/1.- Hoorzittingen met :

b.

-

de heer Ali Mansoor, co-auteur van het verslag van de Wereldbank
"Migrations and Remittances in Eastern Europe and the Former Soviet
Union", financieel secretaris bij het ministerie van Financiën en
Economische Ontwikkeling, Mauritius;

-

de heer Vincent Vandrepol en mevrouw Alice Sieredzinski, De Post;

-

mevrouw Helke Soenen, master in de economische wetenschappen en
postgraduate in de sociale en culturele antropologie, KUL;

-

de heer Mark Vernimmen, directeur van Cybro;

-

de heer Johan Wets, projectleider, Hoger Instituut voor de Arbeid
(HIVA), Katholieke Universiteit Leuven (KUL);

-

de heer Tom De Bruyn, senior wetenschappelijk medewerker, Hoger
Instituut voor de Arbeid (HIVA), Katholieke Universiteit Leuven (KUL);

-

mevrouw Tamara Keating, International Organization for Migration
(IOM), Brussel;

-

de heer Guido Prud'homme, senior advisor, European Investment Bank
(EIB);

-

mevrouw Françoise Raoult, coördinator van het programma Migratie en
Ontwikkeling, Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers
(CIRE);

Bezoeken - Ontmoetingen
-

Ontmoeting met de heer Joseph E. Stiglitz, professor, Columbia University,
Nobelprijs voor de Economie 2001, gewezen Senior Vice-President and Chief
Economist van de Wereldbank.- Gedachtewisseling ;

-

Ontmoeting met de heer Paulo Sérgio Pinheiro, expert van de Verenigde
Naties voor de Kinderrechten met rang van adjunct-secretaris-generaal.Gedachtewisseling.
*
*
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8.

Werkgroep “Bio-ethiek”

Voorzitter : de heer Patrik Vankrunkelsven.
a.

Wetgeving
Aangenomen adviezen

b.

-

Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses
voor identificatiedoeleinden inzake afstamming; nr. 3-97/1;

-

Wetsvoorstel betreffende de contraceptieve en therapeutische sterilisatie;
nr. 3-419/1;

-

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986
betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking
tot de anonimiteit van orgaandonatie; nr. 3-1992/1;

-

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986
betreffende het wegnemen en transplanteren van organen; nr. 3-1995/1;

Hoorzittingen
a) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986
betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met
betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie; nr. 3-1992/1;
b) Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni
1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen; nr.
3-1995/1;
-

Hoorzitting met :
- prof. dr. Dirk Ysebaert, Universitair Ziekenhuis Antwerpen;
- dr. Martine Antoine, Dienst Hartchirurgie, Hôpital Erasme;
- prof. dr. Yves Vanrenterghem, Departement Nefrologie, U.Z.
Gasthuisberg.
*
*
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9. Werkgroep “Ruimtevaart”
Voorzitter : de heer François Roelants du Vivier
De Senaat is op 3 februari 2004 overgegaan tot de oprichting van de Werkgroep
“Ruimtevaart”, in opvolging van een eerdere werkgroep die op initiatief van
Voorzitter Armand De Decker op 13 juli 2000 werd opgericht.
De ruimtevaart is een hoogtechnologische en toekomstgerichte sector waarvan de
toepassingen steeds belangrijker worden. België heeft daarenboven een groot aandeel
in de ruimtevaartprogramma’s van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) en
andere samenwerkingsprogramma’s. Tenslotte is ruimtevaart meer en meer een zaak
geworden van groot strategisch nationaal en Europees belang.
De werkgroep hangt formeel af van de commissie voor de Financiën en de
Economische aangelegenheden van de Senaat, maar heeft een grote mate van
autonomie. Dit resulteert in een orgaan waar, naast de leden zelf, ook
vertegenwoordigers van de relevante Europese instellingen, van de federale overheid,
de wetenschap en de industrie bij de activiteiten betrokken worden. Een aantal
Belgische leden van het Europees Parlement nemen eveneens aan de werkzaamheden
deel. De werkgroep past in het kader van de rol van de Senaat als reflectiekamer.
Voorzitter is de heer François Roelants du Vivier, ondervoorzitters zijn de heren
Ludwig Vandenhove en Jan Steverlynck.
De werkgroep wil de aandacht tijdens de legislatuur vestigen op volgende punten:
-

het Europees ruimtevaartbeleid en de samenwerking tussen Europese Commissie
en ESA;

-

het belang van de ruimtevaart voor de Belgische industrie en wetenschap;

-

de berichtgeving in de media betreffende ruimtevaart;

-

de mobilisering van de jeugd rond het ruimtevaartproject (opleiding, latere
carrièremogelijkheden, jeugd motiveren voor een keuze voor exacte
wetenschappen, enz.)

Met het oog op het vergaren van de noodzakelijke informatie over de ontwikkelingen
in deze sector, werden volgende hoorzittingen georganiseerd met :
-

de heer Herbert von Bose (Europese Commissie, DG Industrie, hoofd van de
afdeling ‘ruimtevaartbeleid’), over ruimtevaart, veiligheid en defensie, op 6 juli
2006;

-

mevr. Françoise Bouzitat (Financieel Directeur Arianespace), over het strategisch
belang voor Europa van een autonome toegang tot de ruimte, op 23 november
2006;

-

de heer Marc Verwilghen (Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel
en Wetenschapsbeleid), over de prioriteiten van de Belgische regering in het kader
van de nieuwe Europese ruimtevaartstrategie, op 11 januari 2007;
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-

vertegenwoordigers van de industrie, wetenschap, federale overheid, Europese
instellingen, onderzoeksinstellingen, over de stand van zaken inzake het Belgisch
en Europees ruimtevaartbeleid, op 26 april 2007.

De Belgische leden van het Europees Parlement, de leden van het Adviescomité
voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken van de Kamer van
volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van ESA, de Europese Commissie,
de federale overheid en de wetenschappelijke wereld worden uitgenodigd om aan
deze vergaderingen deel te nemen.
Een ontmoeting werd georganiseerd met een delegatie van de Russische
ruimtevaartsector, in de Senaat, op 24 november 2006.
Volgend op deze contacten, werd een resolutie door de Senaat aangenomen
betreffende de onafhankelijke toegang tot de ruimte, op 1 februari 2007.
Individuele leden vertegenwoordigden
conferenties en evenementen, waaronder:

de

werkgroep

tijdens

verscheidene

-

“Role of Space in Security Operations” – voorstelling van een DVD, Brussel, 6
juni 2006, met bijdrage door de voorzitter van de werkgroep, de heer François
Roelants du Vivier;

-

“Recherche spatiale et innovation: comment décrocher la lune”, conferentie door
mevr. Claudie Haignéré, astronaute, en de h. Philippe Busquin, lid van het
Europees Parlement, Euro Space Center, Redu, 26 juni 2006;

-

Lucht- en ruimtevaartdag, Euro Space Center, Redu, 23 juli 2006;

-

Sterrennacht “Wanneer de hemel zilveren tranen laat”, Euro Space Center, 10
augustus 2006;

-

Receptie ter gelegenheid van de wedstrijd “Met je leerlingen in ZERO G”,
georganiseerd door de POD Federaal Wetenschapsbeleid in samenwerking met
ESA, het ministerie van defensie en de Euro Space Society, Melsbroek, 5
september 2006;

-

Symposium “Sense or Nonsense of Private Investments in Space Industry”,
georganiseerd ter gelegenheid van de 4de Vlaamse Ruimtevaartdagen, Oostende,
17 november 2006;

-

Opening van de tentoonstelling “Russian Technology for Space Conquest – 21st
Century”, Innova 2006, Brussel, 23 november 2006;

-

Opening van de tentoonstelling “l’Art et l’Univers” in aanwezigheid van de h.
Dirk Frimout, Ukkel, 30 november 2006;

-

Lancering van het netwerk tussen de Europese regio’s die gebruik maken van
ruimtevaarttechnologie, Comité van de Regio’s (Brussel), 5 december 2006;

-

Opening van de tentoonstelling “Prague for Galileo: the seat of the Galileo
supervisory authority”, Brussel, Europees Parlement, 18 december 2006;

-

BNSC / ESA Space Exploration Workshop, Edinburgh, 8 – 9 januari 2007, met
bijdragen namens de Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie;
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-

Conferentie inzake “KEO, l’oiseau archéologique du futur”, Euro Space Center,
Redu, 6 april 2007;

-

Colloquium betreffende “Experiments in Space and beyond”, ULB Brussel, 12 –
13 april 2007;

-

Hoorzitting inzake de rol van ruimtevaart in het Europees veiligheids- en
defensiebeleid, Brussel, Europees Parlement – Subcommissie voor veiligheid en
defensie, 2 mei 2007, met bijdrage door de voorzitter van de werkgroep, de heer
François Roelants du Vivier;

-

“Second European Security Round Table”, Brussel, Vertegenwoordiging van
Baden – Wuerttemberg bij de EU, 14 mei 2007, met bijdrage door de voorzitter
van de werkgroep, de heer François Roelants du Vivier.

De volgende bezoeken werden georganiseerd:
-

Bezoek aan het “Centre spatial guyanais” en bijwoning van de lancering van de
satellieten Thaicom 5 en Satmex 6, Kourou (Frans-Guyana), 23 – 28 mei 2006;

-

Bezoek aan Eumetsat, Darmstadt (Duitsland), 7 – 8 december 2006;

-

Bezoek aan het Studiecentrum voor Kernenergie, Mol, 15 januari 2007.

Het initiatief voor de Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie
(E.I.R.C.) past in het kader van een Europees samenwerkingsverband waarin de
parlementaire ruimtevaartgroepen van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje,
Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd zijn. Opgericht in 1999,
komen deze groepen halfjaarlijks samen om het Europees ruimtevaartbeleid te
bespreken.
In 2006 zat de Werkgroep “Ruimtevaart” van de Senaat de Europese
interparlementaire ruimtevaartconferentie voor. In dit kader werden drie evenementen
georganiseerd:
-

Op woensdag 26 april 2006 organiseerde het Belgisch voorzitterschap van de
E.I.R.C. in samenwerking met de Belgische Dienst voor Federaal
Wetenschapsbeleid en de universiteit van Leuven (KUL) een colloquium inzake
ruimterecht in de Belgische Senaat, onder de titel "Naar een wettelijk kader voor
ruimtevaartactiviteiten en -toepassingen: Belgische, vergelijkende en Europese
perspectieven". In de voormiddag werd aandacht besteed aan de studie van de
verschillende nationale wetgevingen inzake ruimtevaart en aan het onderzoek naar
mogelijke Europese initiatieven. De namiddagsessie bestond uit het definiëren van
de juridische gevolgen van het gebruik van ruimtevaarttoepassingen inzake
transport-, leefmilieu- en veiligheidsbeleid.

-

De 8ste Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie is doorgegaan onder
Belgisch voorzitterschap van maandag 12 juni tot woensdag 14 juni 2006 in het
Belgisch parlement. Delegaties van de nationale parlementen van de ESA- en EUlidstaten en van de belangrijkste ruimtevaartlanden, evenals vertegenwoordigers
van de verschillende bevoegde internationale organen, de wetenschappelijke
wereld en de industrie, namen aan de werkzaamheden deel. Een nieuw charter
voor de E.I.R.C. en de eindconclusies die de inhoud van de debatten
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weerspiegelen, werden aangenomen. De behandelde thema’s waren de grote
Europese ruimtevaartprojecten (Galileo, GMES), de Europese ruimtevaartpolitiek
en de internationale industriële samenwerking, de ruimtevaarttoepassingen en de
bemande vluchten, en de relatie tussen ruimtevaart en onderwijs.
-

Van maandag 18 tot vrijdag 22 september 2006 organiseerde het Belgisch
voorzitterschap van de E.I.R.C. in samenwerking met de Assemblee van de WestEuropese Unie en met de steun van Arianespace, ESA en CNES, een seminarie
inzake ruimtevaart, defensie en veiligheid. Dit seminarie vond plaats in Kourou,
Frans-Guyana.

Op 2 oktober 2006 werd in München een vergadering georganiseerd van de
zogenaamde ‘Troïka + 1”, bestaande uit de vorige voorzitters (Frankrijk en
Duitsland), de voorzitter 2006 (België) en de voorzitter 2007 (Italië) van de E.I.R.C.
Het betrof een informeel overleg tussen de belangrijkste ruimtevaartlanden in ESA en
de EU over de toekomst van de E.I.R.C. en het Europees ruimtevaartbeleid.
Het Italiaans parlement is in 2007 voorzitter van de E.I.R.C. Volgende vergaderingen
zullen worden georganiseerd:
-

21 mei 2007, Rome: Seminarie over de toekomst van Galileo,

-

24–26 juni 2007, Frascati, Seminarie inzake GMES en aardobservatie,

-

7– 9 oktober 2007, Rome: 9de Europese interparlementaire

Op 18 februari 2005 organiseerde het Prins Filipfonds een eerste
rondetafelconferentie rond het thema “Ruimtevaart en onderwijs”. Onder
voorzitterschap van de hh. Philippe Busquin en Frank De Winne werd nader ingegaan
op de rol van ruimtevaart in onderwijs en het dreigend gebrek aan gekwalificeerde
jonge mensen om het explosief groeiend aantal arbeidsplaatsen in de
ruimtevaartsector in Europa op te vangen. Beslist werd om een Forum op te richten
dat via een aantal werkgroepen voorstellen moet doen om dit probleem aan te pakken.
Het Forum ging over tot de oprichting van 5 werkgroepen (Toolkit onderwijs,
Projectoproep, ESA-onderwijs, Acties voor het grote publiek, Wedstrijd
basisonderwijs).
Op 10 mei 2006 werd een informatievergadering georganiseerd waarin de
projectoproep in het kader van dit Forum aan de scholen werd toegelicht.
Op 21 september 2006 werd een symposium georganiseerd over “Ruimtevaart en
onderwijs” in Technopolis te Mechelen, in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip.
Op 27 april 2007 vond een afsluitende vergadering plaats van het Forum in het
Planetarium waarin de toekomst van dit project werd besproken. Tevens werd het
ESERO – bureau van ESA in België (Bureau dat instaat voor de ondersteuning van
educatieve projecten in België) plechtig geopend.
De leden en de secretaris van de werkgroep hebben aan deze werkzaamheden
deelgenomen.
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De Odissea-prijs wordt door de Senaat sinds 2005 toegekend aan een student(e)
uit het Hoger Onderwijs (universitair of niet-universitair) als bekroning voor een
thesis met betrekking tot het thema “ruimtevaart” in de ruimste betekenis van het
woord.
De prijs bedraagt 8.000 euro en is bestemd om de kosten te dekken voor een
verblijf in het buitenland in een Europese of Russische ruimtevaartorganisatie of –
onderneming. Hiermee wenst de Senaat de jongeren te motiveren om aandacht te
besteden aan wetenschap in het algemeen en ruimtevaart in het bijzonder.
“Odissea” verwijst naar de missie van november 2002 van het internationale
ruimtevaartstation ISS, waaraan onze ESA-astronaut Frank De Winne deelnam.
In 2006 werd de Odissea-prijs uitgereikt door de Senaat en met steun van de
Hoge Vertegenwoordiger voor het Belgische ruimtevaartbeleid aan de h. Charles
Hanot, student aan de Universiteit van Luik met zijn thesis “Investigation of a down
scoped version of the Darwin Mission”. De prijs werd uitgereikt op dinsdag 19
december 2006.
In 2007 zal opnieuw een Odissea-prijs worden uitgereikt.

*
*
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10. Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2006)
Voorzitter : mevrouw Fatma Pehlivan.
a.

Adviezen en aanbevelingen betreffende

-

De Plechtige verklaring waarmee de Kamer van volksvertegenwoordigers en de
Senaat zich aansluiten bij de parlementaire dimensie van de pan-Europese
campagne van de Raad van Europa om het geweld tegen de vrouwen te bestrijden,
het huiselijk geweld inbegrepen; nr. 3-1907/1;

-

het voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en
mannen, nr. 3-1180/1;

-

het voorstel van resolutie teneinde in België de doelstellingen te bereiken die in
Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen, nr.
3-1347/1;

-

het wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
op de arbeidsmarkt, nr. 3-1439/1;

-

het voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van
vrouwen en mannen, nr. 3-1633/1;

-

het voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten
voordele van de Europese vrouw, nr. 3-2035/1;

-

het voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar
aanleiding van de Internationale Vrouwendag, nr. 3-2091/1;

-

het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en zijn studies over
vrouwen in de politiek, nr. 3-2077/1;

-

Het activiteitenverslag 2003-2007 van het Adviescomité voor gelijke kansen voor
vrouwen en mannen, nr. 3-1891/1.

b.

Hoorzittingen en gedachtewisselingen

Over het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen:
-

met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut,
met mevrouw Vera Claes, voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Instituut

Over vrouwen in de politiek:
-

met mevrouw Petra Meier, docente Universiteit Antwerpen, Departement
Politieke wetenschappen;

-

met de heer Stefaan Fiers, docent KULeuven, Faculteit Sociale
wetenschappen
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Over de invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese
vrouw:
-

met de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken,
Maatschappelijk integratie, grootstedenbeleid en Gelijke Kansen;
met de heer Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken;
met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen

Over de gelijke kansen op het werk:
-

met de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk.

c.

Varia (conferenties, bezoeken, ontmoetingen)

Internationale vrouwendag 8 maart 2007:
-

Colloquium “Moederlevens redden – een sleutel tot ontwikkeling”;

-

Debat “De gezondheid van de vrouwen in een ziekenhuisomgeving”.

Een delegatie van het Adviescomité heeft op 31 oktober en 1 november 2006
deelgenomen aan de bijeenkomst van de parlementaire commissies bevoegd voor
gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in
het Europees parlement (CCEC-NCEO). Deze bijeenkomst werd door het Finse
voorzitterschap in Helsinki georganiseerd.
Van 4 tot 6 december 2006 heeft een delegatie van het Adviescomité in Genève
deelgenomen aan het eerste seminarie van de Interparlementaire Unie voor leden van
parlementaire instanties die zich bezighouden met de status van de vrouw en de
gendergelijkheid.

*
*
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11. Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden
Voorzitter van de delegatie van de Senaat : de h. Philippe Mahoux.
a.

Opvolging van de Europese aangelegenheden
- Gedachtewisselingen met de eerste minister voor en na elke vergadering van
de Europese Raad.
- Gedachtewisseling met de leden van de Assemblee van de West-Europese
Unie over de parlementaire controle op het Europees veiligheids- en
defensiebeleid.
- Gedachtewisseling met de heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese
Zaken toegevoegd aan de minister voor Buitenlandse Zaken, over de stand van
de omzetting van Europese richtlijnen in België.
- Gedachtewisseling met de heren Jan De Bock, Permanent vertegenwoordiger
van België bij de Europese Unie en Louis Mourau, Adjunct permanent
vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, in aanwezigheid van een
parlementaire delegatie van Kosovo, over het wetgevings- en werkprogramma
van de Europese Commissie voor 2007.
- Gedachtewisseling met de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk, over
de Lissabonstrategie.
- Gedachtewisseling met Z.Exc. Dr. Christoph JESSEN, Buitengewoon en
gevolmachtigd Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland, over het
Duitse voorzitterschap van de Europese Unie.
- Gedachtewisseling met Lord Grenfell, Voorzitter van de Commissie Europese
Zaken van de “House of Lords”, betreffende de visie van het Verenigd
Koninkrijk over Europa in het algemeen en het Ontwerp van de Europese
grondwet en andere kwesties van Europese politiek in het bijzonder.
- Gedachtewisseling met de heer Christian Dupont, minister van
Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke
Kansen, de heer Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken, en een
vertegenwoordiger van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen, over het voorstel van resolutie tot invoering van een
meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (van de heer
Philippe Mahoux c.s.); nr. 3-2035/1.

b.

Bezoeken, ontmoetingen en deelnames aan interparlementaire vergaderingen
- Deelname aan de halfjaarlijkse Conferentie van de Commissies voor de
Europese Aangelegenheden van de Parlementen van de Europese Unie,
COSAC (zie punt VI.5).
- Leden van het Adviescomité namen regelmatig deel aan interparlementaire
conferenties, parlementaire ontmoetingen en gezamenlijke commissievergaderingen in het Europees Parlement.
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c.

Subsidiariteits- en proportionaliteitscontrole

Sinds 1 september 2006 stuurt de Europese Commissie haar wetgevende en
niet-wetgevende documenten door naar de nationale parlementen van de Europese
Unie. Vanaf januari 2007 wordt in de dienst Europese Aangelegenheden en
Interparlementaire Betrekkingen een databank van deze documenten bijgehouden.
Sindsdien heeft de Senaat 278 documenten ontvangen die kunnen worden herleid tot
190 dossiers. Een “dossier” bestaat uit een hoofddocument (een “COM-document”)
of basistekst en een werkdocument of bijlage (een “SEC-document”). De
hoofddocumenten kunnen ofwel wetgevend (groenboeken, witboeken, verordeningen,
richtlijnen) of niet-wetgevend (mededelingen, (jaar)verslagen) zijn.
De niet-wetgevende documenten vallen onder de bepalingen van het Verdrag van
Amsterdam en onder de uitdrukkelijke oproep van de Europese Commissie, bevestigd
door de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006, om binnen een redelijke termijn
eventuele opmerkingen over de inhoud van het document aan haar over te maken.
De wetgevende documenten vallen onder de bepalingen die voorzien zijn in het
Ontwerp van Europese Grondwet betreffende de subsidiariteitscontrole.
Een eventueel advies betreffende de subsidiariteit en de proportionaliteit dient te
worden goedgekeurd door de Senaat in plenaire vergadering binnen een termijn van
6 weken na ontvangst van alle taalversies van de officiële talen van België.
Naast het advies over de subsidiariteit en de proportionaliteit kan ook een
eventueel advies betreffende de inhoud van het voorstel binnen een redelijke termijn
worden gegeven (cfr. niet-wetgevende documenten).
De procedure van ontvangst tot afhandeling van het dossier in de Senaat gaat als
volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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doorsturen door de Senaat naar de Kamer van volksvertegenwoordigers en
de Regionale Parlementen;
invoeren van het document in databank in Excel;
screening van het document : classificatie naar aard (wetgevend of niet) en
naar onderwerp;
selectie met het oog op het doorsturen naar de bevoegde commissie(s) op
basis van volgende criteria : bevoegdheid, actualiteit, relevantie;
opstellen van een infofiche door de dienst Europese Aangelegenheden en
Interparlementaire Betrekkingen en van een juridisch advies door de
Juridische Dienst van de Senaat voor de geselecteerde wetgevende
documenten;
doorsturen van de geselecteerde documenten naar de effectieve leden en de
secretaris van de bevoegde commissie(s);
het agenderen van het dossier in de bevoegde commissie(s) (het verzoek
van 1 effectief lid van de commissie volstaat);
behandeling en onderzoek met betrekking tot subsidiariteit en
proportionaliteit binnen een termijn van 6 weken of met betrekking tot de
inhoud binnen een redelijke termijn;

55.

9.

a) indien er geen opmerkingen worden gemaakt, wordt het dossier hier
afgesloten; indien de commissie opmerkingen heeft, stelt zij hierover een
advies op;
b) het advies van de commissie wordt ter goedkeuring aan de plenaire
vergadering voorgelegd;
c) indien de plenaire vergadering het advies van de commissie bevestigt,
wordt het als advies van de Senaat doorgestuurd naar het Secretariaat
van de Conferentie van de Voorzitters van de Zeven Parlementaire
Assemblees; dit secretariaat stuurt het op zijn beurt naar de Europese
Commissie;
het advies wordt door de IPEX-correspondent van de Senaat op de IPEXwebsite gezet; tijdens de gehele onderzoeksprocedure wordt de stand van
zaken van het dossier regelmatig geactualiseerd op deze website.

Opmerking bij punt 1 : de Europese Commissie houdt geen rekening met het
specifieke parlementair stelsel van België en stuurde daarom tot voor kort enkel de
documenten door naar Kamer en Senaat. De Senaat, in zijn hoedanigheid van
ontmoetingsplaats voor Gemeenschappen en Gewesten, stuurde deze documenten
voorheen al door naar de regionale parlementen. Recent werd echter besloten dat de
EU-documenten naar één enkel adres voor het volledig Belgisch parlementair systeem
zouden worden gestuurd. Vanuit dit adres worden de documenten verder naar de 7
Assemblees doorgezonden. De Senaat neemt sinds 14 april 2007 deze taak op zich.
Tot het einde van de legislatuur behandelde dossiers – stand van zaken
Van de 190 dossiers (ontvangen tussen 1 januari en 30 april 2007) werden er 62
geselecteerd en doorgestuurd naar de bevoegde commissies. Slechts 1 dossier werd
geagendeerd : COM (2007) 027 : Groenboek – Op weg naar een rookvrij Europa :
beleidsopties op EU-niveau. Het groenboek werd geagendeerd in de commissie voor
de Sociale Aangelegenheden, maar er werden geen opmerkingen geformuleerd.
In het najaar van 2006 werden er door de COSAC (Conference of Community
and European Affaires Committees of Parliaments of the European Union) in alle
lidstaten reeds 2 testen georganiseerd die bestemd waren om de onderzoeksprocedure
op punt te stellen. Twee dossiers werden aldus aan de volledige onderzoeksprocedure
onderworpen, namelijk :
• COM (2006) 399 : Voorstel voor een verordening van de Raad houdende
wijziging van verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en
tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken. Dit
dossier werd in de commissie voor de Justitie behandeld. Er werden
opmerkingen geformuleerd, zie Stuk Senaat, nr. 3-1892/2). De conclusies van
deze commissie werden besproken en vervolgens goedgekeurd tijdens de
plenaire vergadering van 9 november 2006.
• COM (2006) 594 : Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige
voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap. Dit
dossier werd in de commissie voor de Financiën en voor de Economische
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Aangelegenheden geagendeerd. Er werden opmerkingen geformuleerd, zie
Stuk Senaat, nr. 3-1954/2). De conclusies van deze commissie werden
besproken en vervolgens goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 7
december 2006.
In beide gevallen werden de conclusies overgezonden naar de andere Belgische
parlementaire assemblees, naar de Europese commissie en naar de COSAC.

d.

IPEX

Ipex, of het “Interparliamentary EU Information Exchange”, is in 2000 opgericht
door de Conferentie van de Voorzitters van de nationale parlementen van de Europese
Unie. Het is een echt werkinstrument voor senatoren en personeel. Deze website is
van een statisch systeem overgegaan naar een dynamisch gebeuren. Alle documenten
die door de Europese Commissie aan de nationale parlementen worden doorgegeven,
zijn eveneens op IPEX beschikbaar. Bij elk document wordt een dossier gecreëerd dat
het mogelijk maakt om de parlementaire controle van het document in de andere
lidstaten op te volgen.
IPEX werd met succes gebruikt door de Senaat tijdens de twee COSAC-testen.
De adviezen werden geupload en de adviezen van de andere Europese parlementen
werden geconsulteerd.
Sinds 1 februari 2007 wordt elk document door de Senaat voorzien van een
aangepaste status op de IPEX-website. Aangezien de website vrij toegankelijk is,
heeft iedereen de mogelijkheid te zien hoe de parlementaire controle van de Europese
documenten in de Senaat evolueert.
IPEX is ook een communicatiemiddel met de regionale parlementen. Op de
website wordt aangegeven of de Senaat zich wel of niet bevoegd acht voor de materie.
Logischerwijs worden documenten die buiten de bevoegdheid van de Senaat vallen
niet behandeld door de Senaat.
IPEX is vragende partij om ook de documenten van de Raad van Ministers in de
site op te nemen. De Conferentie van de Voorzitters van de nationale parlementen van
de Europese Unie steunt deze vraag.

e.

Vertegenwoordiger van de Senaat bij het Europees Parlement
Sinds 2006 is een ambtenaar van de Senaat aangeduid om als
vertegenwoordiger op ambtelijk vlak op te treden in het Europees Parlement.
Bedoeling is om alle voor de Senaat relevante informatie over de
werkzaamheden van de Europese instellingen te verzamelen en door te
sturen.

*
*
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12. Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Voorzitter : mevrouw Anne-Marie Lizin.
Vergaderingen met gesloten deuren
Diverse toezichtsonderzoeken van het Vast Comité van toezicht op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
-

Toezichtsonderzoek, op gezamenlijk verzoek van de parlementaire
begeleidingscommissies van de Comités P en I, naar de wijze van uitvoering door
de Veiligheid van de Staat en de politiediensten van het toezicht op mevrouw
Fehriye ERDAL, lid van de DHKPC, binnen de wettelijke bepalingen die voor
hen van toepassing zijn en gelet op de administratieve situatie van de betrokkene.

-

De inlichtingen ingewonnen, behandeld en verspreid door de Belgische
inlichtingendiensten betreffende een eventueel gebruik door de CIA van de
Belgische luchthavens voor chartervluchten, bedoeld om gevangenen te
vervoeren die verdacht worden banden te hebben met het islamitisch terrorisme.

-

Toezichtsonderzoek inzake de mededeling van internationale financiële
transacties door de firma SWIFT.

-

Hoorzitting met de heer Alain Wynants, administrateur-generaal van de
Veiligheid van de Staat.

-

Verslag naar het onderzoek betreffende de opvolging van het radicale islamisme
door de inlichtingendiensten.

Samen met de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het
Vast Comité van toezicht op de politiediensten van de Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vergaderingen met gesloten deuren
-

Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten;
nr. 3-1974/1.

-

Activiteitenverslag 2006 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten.

Reizen, bezoeken, ontmoetingen, …
-

17-18 oktober 2006 - Boekarest
3e internationale conferentie over het parlementair toezicht op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten van de lidstaten van Europese Unie.

-

27-28 november 2006 – Senaat
Derde internationale parlementaire conferentie in de strijd tegen het terrorisme.
Gezamenlijk georganiseerd door de Belgische Senaat en de Raad van de
Federatie van de Federale Assemblée van de Federatie van Rusland.
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-

20 december 2006 - Parijs
Haut Comité Français pour la Défense Civile :
Colloque “Renseignement et défense civile”.

-

21-24 januari 2007
Commissiereis naar Syrië.

-

18 april 2007 – Senaat
Studiedag over de bescherming van het wetenschappelijk en economisch
potentieel.

*
*
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13. Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding
van de politieke partijen
Voorzitters : de heer Herman De Croo en mevrouw Anne-Marie Lizin.
De opdrachten en de bevoegdheden van de Controlecommissie zijn :
1.

controle op de naleving door de politieke partijen en de kandidaten van de
wettelijke bepalingen inzake beperking van de verkiezingsuitgaven en herkomst
van de geldmiddelen voor de verkiezingen van de federale Kamers en het
Europees Parlement;

2.

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;

3.

toezicht op de officiële mededelingen van de federale overheid;

4.

onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke
partijen en hun componenten.

De Controlecommissie heeft :
1.
-

-

met betrekking tot haar eerste opdracht, ter voorbereiding op de federale
wetgevende verkiezingen van 10 juni 2007 :
een werkgroep belast met de voorbereiding van een ontwerp van wetsvoorstel
tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle
van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. Dit ontwerp is
uitgemond in de wet van 23 maart 2007 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de
verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding
van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen;
een protocolakkoord goedgekeurd dat werd afgesloten op initiatief van de
Conferentie van de zeven parlementsvoorzitters met het oog op de controle door
de federale Controlecommissie en de controlecommissies van de
gemeenschappen en de gewesten, tijdens de referentieperiode voorafgaand aan
de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers in 2007, 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.
Dit akkoord werd op 26 maart 2007 ondertekend door de zeven
parlementsvoorzitters. De voorzitters van de Assemblée de la Commission
communautaire française en van de Vergadering van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie hebben op 26 maart 2007 een bijlage bij dit
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-

-

2.
-

protocolakkoord ondertekend waarbij ze zich akkoord verklaren om de
bepalingen van dit akkoord eveneens toe te passen (zie stuk Senaat, nr. 32449/1);
een vademecum opgesteld met commentaar en aanbevelingen met betrekking
tot de interpretatie van de bepalingen inzake verkiezingsuitgaven van de wet
van 4 juli 1989 (zie stuk Senaat, nr. 3-2449/1);
een nota besproken betreffende de organisatie van extraparlementaire
activiteiten in Kamer en Senaat tijdens de sperperiode en hun eventuele
kwalificatie als verkiezingspropaganda;
met betrekking tot haar tweede opdracht :
een nota besproken over de wenselijkheid van een specifieke wettelijke regeling
inzake sponsoring;
een syntheseverslag uitgebracht betreffende de controle van de geregistreerde
giften van 125 euro en meer die tijdens de jaren 1999 tot 2005 werden gedaan
door natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten,
kandidaten en politieke mandatarissen, met een overzicht van de regelgeving en
de beslissingen van de Controlecommissie (zie stuk Senaat, nr. 3-2450/1);

3.
-

met betrekking tot haar derde opdracht :
32 adviezen uitgebracht na onderzoek van de synthesenota’s ingediend met
toepassing van artikel 4bis van de wet van 4 juli 1989;

4.
-

met betrekking tot haar vierde opdracht :
het verslag goedgekeurd betreffende het onderzoek en de goedkeuring van de
elf financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun
componenten voor het boekjaar 2005 (zie stukken Senaat, nrs. 3-1676/1, 2 en
3). De Controlecommissie heeft haar beslissing tot goedkeuring van het
financieel verslag van één partij later herzien en het voormelde verslag,
overeenkomstig de artikelen 24, derde lid, 25, tweede lid, en 25bis van de wet
van 4 juli 1989, onder voorbehoud goedgekeurd, hetgeen automatisch de
preventieve opschorting tot gevolg had van een twaalfde van de jaarlijkse
dotatie van de betrokken politieke partij (zie het aanvullend verslag : stuk
Senaat, nr. 3-1676/4).

*
*
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III. Parlementaire overlegcommissie
Voorzitters : de heer Herman De Croo en mevrouw Anne-Marie Lizin.
Deze commissie, die paritair samengesteld
volksvertegenwoordigers, heeft 11 maal vergaderd.

is

uit

senatoren

en

Die vergaderingen waren vooral gewijd aan het bepalen of verlengen van
evocatie- en onderzoekstermijnen, overeenkomstig de artikelen 80 tot 82 van de
Grondwet en 2, 1° tot 4°, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de
parlementaire overlegcommissie.
De commissie werd 58 maal aangezocht, de evocatietermijn en de
onderzoekstermijn voor de Senaat te bepalen, nadat de regering bij de indiening van
een ontwerp de spoedbehandeling had gevraagd.1 Daarnaast werden haar 21
verzoeken voorgelegd tot verlenging van de onderzoekstermijn voor ontwerpen die
aanhangig waren in de Senaat (10) of in de Kamer van volksvertegenwoordigers
(11)2.
De commissie werd één maal gevat voor de regeling van een formeel
bevoegdheidsconflict3. Daarnaast werd twee maal overleg gepleegd over de te volgen
wetgevingsprocedure, hetgeen één maal aanleiding gaf tot een gedeeltelijke
herkwalificatie4
Ten slotte was de commissie het uitgelezen forum voor Kamer en Senaat om
elkaar op de hoogte te houden over voorgenomen initiatieven in de
wetgevingsprocedure en afspraken te maken over de parlementaire kalender.

*
*

1

*

In één geval werd het verzoek om spoedbehandeling ingetrokken. In drie gevallen werd bij gebrek
aan overeenstemming binnen de commissie, de evocatietermijn verminderd tot 7 dagen en de
onderzoekstermijn tot 30 dagen (toepassing artikel 80, tweede lid, van de Grondwet).
2
In 9 van die 11 gevallen diende de commissie strikt genomen een nieuwe onderzoekstermijn te
bepalen, nadat de Kamer de oorspronkelijke termijn van 60 dagen had laten verstrijken.
3
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de
federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nr. 3-1060.
4
Wetgeving i.v.m. de bestrijding van racisme, xenofobie en discriminatie (Wetsontwerp tot wijziging
van de wet 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, nr. 32362; wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, nr. 3-2363;
wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, nr. 3-2364; wetsontwerp tot
aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot
bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, nr. 3-2365) en wetsontwerp
betreffende de transseksualiteit, nr. 3-1794.
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IV. Internationale vergaderingen
1.

Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad bestaat uit 21 Belgische, 27
Nederlandse en 7 Luxemburgse parlementsleden. Tijdens de voorbije zittingsperiode
werd de afvaardiging van de Senaat in de Beneluxraad gevormd door de senatoren
Happart, Willems en Talhaoui. Senator Van den Brande maakte eveneens deel uit van
de Beneluxraad, maar dan in zijn hoedanigheid van lid van het Vlaams parlement.
De Beneluxraad vergadert afwisselend in Brussel, Den Haag en Luxemburg. In
2005 en 2006 vergaderde de Raad in Den Haag. In 2007 en 2008 zal hij in
Luxemburg vergaderen.
Het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie werd gesloten op
3 februari 1958 en is in werking getreden op 1 november 1960. Het verdrag gold voor
een termijn van vijftig jaar en blijft vervolgens van kracht voor opeenvolgende
termijnen van tien jaar, tenzij een van de partijen niet instemt met de verlenging.
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, die het parlementaire orgaan is
van de Benelux Economische Unie, is daarom tijdens het voorbije werkjaar in een
specifieke werkgroep, in zijn vaste commissies en in plenaire vergadering, een
grondige reflectie gestart over de toekomst van de Benelux als internationaal
samenwerkingsverband en over de werking van de verschillende organen van de
Benelux.
De Raad gaat er daarbij van uit dat een stilzwijgende verlenging van het verdrag
niet aan de orde is, gelet op de institutionele evolutie in België sedert het sluiten van
het verdrag en op de voortschrijdende Europese integratie. Er moet immers rekening
worden gehouden met de eigen bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen,
met inbegrip van de internationale bevoegdheden voor hun bevoegdheidsdomeinen.
Tevens dienen de domeinen waarin de Beneluxsamenwerking een meerwaarde kan
betekenen, te worden herijkt in het licht van de voortschrijdende Europese integratie
en om rekening te houden met nieuwe aandachtspunten zoals bijvoorbeeld het
probleem van de energiebevoorrading- en veiligheid, die niet of nog niet afdoend
worden geregeld op het Europese niveau.
In dat kader moet ook de werking en de mogelijke heroriëntering van de
Beneluxorganen worden bekeken.
Voor de inhoud en het voorlopig resultaat van deze reflectie, die ook tijdens het
werkjaar 2007-2008 wordt voortgezet, wordt verwezen naar de gedrukte stukken
743/2 tot 743/4 van de Raad.
Naast deze reflectie heeft de Beneluxraad uiteraard zijn gewone werkzaamheden
voortgezet. De interparlementaire samenwerking in de Benelux heeft voornamelijk
betrekking op de volgende punten : de politieke samenwerking en het overleg tussen
de drie Beneluxlanden over Europese en buitenlandse aangelegenheden, de werking
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van de Benelux Economische Unie, de grensoverschrijdende samenwerking, de
culturele samenwerking en de samenwerking inzake onderwijs.
Inzake Europese aangelegenheden en buitenlands beleid streeft de Beneluxraad
naar permanent overleg tussen de Beneluxregeringen en naar het innemen van
gemeenschappelijke standpunten op het internationale toneel.
De Beneluxraad heeft het voorbije jaar uiteraard van dichtbij de ontwikkelingen
gevolgd op het gebied van de institutionele hervorming van de Europese Unie en van
de uitbreiding van de Unie. Er werd ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van
het Europees veiligheids- en defensiebeleid.
Wat de interne samenwerking in de Benelux betreft, hadden de Raad en zijn vaste
commissies belangstelling voor persoonsgebonden aangelegenheden, voor ruimtelijke
samenwerking en voor de werking van de interne markt en de economische
samenwerking.
Zo besprak de Raad ondermeer de problematiek van de mobiliteit van studenten
en werknemers en de wederzijdse erkenning van diploma’s, de mogelijke
gezamenlijke organisatie van de Wereldbeker Voetbal 2018, een aantal problemen
met betrekking tot het statuut van de grensarbeiders, de problematiek van de
verwijdering van illegale vreemdelingen, de drugsproblematiek, de veiligheid van de
luchthavens, enz.
Wat de ruimtelijke samenwerking en de economische aangelegenheden betreft,
besprak de Raad onder andere de aangelegenheid van het grensoverschrijdend
ondernemen en het dossier van het autowegenvignet. Daarnaast blijft de Raad van
nabij de evolutie volgen van grote grensoverschrijdende infrastructuurdossiers, zoals
dat van de Westerschelde, de kanaalzone Gent-Terneuzen, de modernisering van de
spoorverbinding Brussel-Luxemburg, enz.
De Beneluxraad heeft ook het voorbije parlementaire jaar zijn bevoorrechte
contacten met andere vergelijkbare regionale samenwerkingsstructuren tussen landen,
meer bepaald met de Baltische Assemblee en met de Noordse Raad, in stand
gehouden. Dat gebeurde onder meer door het bijwonen van elkaars plenaire
vergaderingen en de organisatie van gemeenschappelijke studiedagen, seminaries en
conferenties. Er kan onder andere worden verwezen naar de vorig jaar in Luik
georganiseerde drugsconferentie en naar de in de lente van dit jaar in Clervaux
georganiseerde conferentie over plattelandstoerisme.

2. Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
De senatoren die als vaste afgevaardigden deel uitmaken van de delegatie zijn de
heer J.-M. Happart (die mevrouw M.-J. Laloy vervangt sedert 22 januari 2007), de
heer L. Van den Brande en de heer P. Wille.
De senatoren die als plaatsvervangend afgevaardigden deel uitmaken van de
delegatie zijn mevrouw M. Bousakla, mevrouw C. Defraigne, mevrouw F. Pehlivan
en de heer K. Van Overmeire.
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De Belgische delegatie wordt voorgezeten door volksvertegenwoordiger J.-P.
Henry. Senator L. Van den Brande is vice-voorzitter van de delegatie. Hij bekleedt
ook de functie van voorzitter van de politieke fractie EVP/CD (Europese
Volkspartij/Christendemocraten) bij de Parlementaire Vergadering.
Sedert september jl. heeft de assemblee vier gewone vergaderingen gehouden in
Straatsburg, namelijk in oktober 2006, in januari, april en juni 2007. Daar komen nog
drie vergaderingen bij van de Permanente Commissie, die in naam van de
Vergadering handelt tijdens de periode tussen de plenaire zittingen.
Tijdens deze vergaderingen zijn grote onderwerpen behandeld, met name in het
bijzondere debat dat de Vergadering heeft gewijd aan de situatie van de
mensenrechten en de democratie in Europa. Aangezien de verdediging van de
mensenrechten en het uitdragen van democratie behoren tot de kern van de taak van
de Raad van Europa, is de Vergadering van plan jaarlijks over te gaan tot een
grondige algemene beoordeling van de balans van Europa op deze gebieden. Het
bijzonder debat was verbonden met een debat over de follow-up van resultaten
geboekt door de Staten: evolutie van de follow-up-procedure van de Vergadering.
Momenteel zorgt de follow-up-Commissie van de Vergadering nog steeds voor de
controle van de weg naar democratie van 13 Lidstaten, zoals Albanië, Armenië,
Azerbeidzjan, Oekraïne of de Russische federatie (voor dit land is senator L. Van den
Brande mederapporteur). Vorig jaar heeft de Commissie het initiatief genomen om
ook de democratische evolutie van 33 andere Lidstaten te volgen. Ook is voor een
eerste groep van 11 landen, waaronder België een grondige analyse gevoerd. Na deze
procedure heeft de Vergadering ons land uitgenodigd om een aantal verdragen van de
Raad van Europa, zoals Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag voor de rechten van
de mens of de kaderovereenkomst voor de bescherming van nationale minderheden te
ondertekenen of te ratificeren.
Tijdens de vergadering van oktober 2006 heeft de Vergadering een aanbeveling
aangenomen inzake de ratificering van de kaderovereenkomst voor de bescherming
van nationale minderheden door de Lidstaten van de Raad van Europa. België maakt
deel uit van acht landen die de kaderovereenkomst nog niet hebben ondertekend of
geratificeerd, evenals Andorra, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Luxemburg, Monaco
en Turkije. In dit verslag analyseert de Vergadering de obstakels voor de ratificering
van de kaderovereenkomst door deze landen, om hun bezwaren beter te begrijpen en
beter in te schatten wat er op het spel staat. In haar aanbeveling vraagt de Vergadering
aan het Comité van Ministers om zich te blijven inspannen voor de ondertekening en
ratificering van de kaderovereenkomst door deze acht landen. De Vergadering beveelt
het Comité van Ministers eveneens aan de kaderovereenkomst zelf te herbekijken in
het licht van de ervaring bij de toepassing ervan.
Tijdens de zitting van de herfst van 2006 is er een actualiteitendebat gevoerd over
de begroting 2007 van de Raad van Europa, georganiseerd op initiatief van senator
Paul Wille, rapporteur terzake voor de Commissie voor Economische Zaken en
Ontwikkeling. In zijn toespraak heeft de senator de moeilijke situatie aangekaart in
verband met de begroting van de Raad van Europa. Krachtens het principe van een
budgettaire nulgroei in reële termen, heeft de Raad al maar meer problemen om
bijkomende kosten te boven te komen, zoals de uitgaven voor het Europees Hof voor
de rechten van de mens. Tijdens de vergadering van de Permanente Commissie eind

20.07.2007

65.
mei 2007 heeft senator P. Wille voor de Commissie van Economische Zaken de
verslagen uiteengezet over de begrotingen van de Raad van Europa voor het boekjaar
2008 en over de begrotingen van de Vergadering voor het boekjaar 2008.
Tijdens de vergadering van de Permanente Commissie in november 2006 heeft
senatrice F. Pehlivan een advies voorgesteld voor de Commissie Sociale Zaken inzake
het verslag over de Turkse aanwezigheid in Europa: migrantenwerknemers en nieuwe
Europese burgers.
Tijdens de zitting van januari 2007 heeft senatrice M. Bousakla een advies
voorgesteld voor de Commissie voor Migratie over landbouw en onregelmatige
tewerkstelling in Europa.
Tijdens de vergadering van de winter 2007 heeft Eerste Minister G. Verhofstadt
de Vergadering toegesproken over de opdracht van de internationale organisaties als
de Raad van Europa, de OVSE en de Europese Unie.
Tijdens de zitting van april 2007 heeft senator L. Van den Brande voor de
politieke commissie een verslag voorgesteld over een “Code of conduct voor politieke
partijen”, waarin hij voorstelt de opstelling van deze Code over te laten aan de
Europese Commissie voor de democratie via het recht (de “Commissie van Venetië”).
Deze Code moet onder meer de volgende domeinen bestrijken: de
verkiezingsprocedure, de versterking van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de
deelname van jongeren aan het politieke proces en de deelname van nationale
minderheden.
In het kader van de campagne van de verenigde parlementen tegen het huiselijk
geweld, namelijk het parlementaire onderdeel van de Pan-Europese campagne van de
Raad van Europa, heeft de Senaat op 23 november 2006 een bijzonder debat over dit
thema gehouden.
Ten slotte wijzen wij er nog op dat de Vergadering een positief advies heeft
gegeven over de vraag tot toetreding van de Republiek Montenegro, ingediend bij de
Raad van Europa op 6 juni 2006, dus drie dagen na de onafhankelijkheidsverklaring
door het Parlement. Op 11 mei 2007 is de Republiek Montenegro toegetreden tot de
Raad van Europa als 47e Lidstaat.
3.

Assemblee van de West-Europese Unie

De Assemblee van de West-Europese Unie (WEU), officieel de Europese
interparlementaire assemblee voor veiligheid en defensie, werd in 1954 opgericht bij
het gewijzigd Verdrag van Brussel. Dit verdrag bevat een onvoorwaardelijke
wederzijdse defensieclausule (artikel V) en koppelt de veiligheid van de lidstaten van
de WEU aan de NAVO (artikel IV). Tevens werd de Assemblee opgericht, die thans
bestaat uit parlementsleden uit 40 Europese landen, waaronder alle EU-lidstaten, de
Europese lidstaten van de NAVO, Rusland, Oekraïne en de Balkanstaten. De
Assemblee onderzoekt en steunt Europese intergouvernementele activiteiten inzake
veiligheid en defensie. Dit houdt onder andere ook samenwerking op het vlak van
wapensystemen in. Na de overdracht van de operationele activiteiten van de WEU
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naar de EU, speelt de Assemblee thans ook een belangrijke rol als interparlementair
platform voor het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB).
De afvaardiging van de Senaat voor de Assemblee van de WEU, die dezelfde is als
die van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, is samengesteld als
volgt:
- vaste leden: de heren Jean-Marie Happart (die sinds 22 januari 2007 mevrouw
Marie-José Laloy vervangt) Luc Van Den Brande en Paul Wille;
- plaatsvervangende leden: de dames Mimount Bousakla, Christine Defraigne en
Fatma Pehlivan, de heer Karim Van Overmeire.
Samen met de 7 afgevaardigden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, telt
de Belgische delegatie in totaal 14 leden die deelnemen aan de werkzaamheden van
de Assemblee. Voorzitter van de delegatie is de heer Stef Goris,
volksvertegenwoordiger.
De delegatie nam deel aan de plenaire vergaderingen van de Assemblee in Parijs
(18-20 december 2006 en 4-6 juni 2007) en aan de vergaderingen van de
verschillende commissies van de Assemblee.
België heeft van 1 juli tot 31 december 2006 het voorzitterschap van de
Assemblee van de WEU waargenomen. Tijdens dat voorzitterschap werden van 11 tot
13 oktober 2006 vergaderingen van de voornaamste commissies van de Assemblee
gehouden in Brussel, gevolgd door een bezoek aan de basis van Florennes. Tevens in
het raam van het voorzitterschap heeft de heer Flahaut, minister van Defensie, tijdens
de plenaire vergadering van december 2006 een toespraak gehouden voor de
Assemblee.
De Belgische delegatie heeft ook deelgenomen aan de volgende door de
Assemblee georganiseerde seminaries en conferenties :
- Berlijn (Duitsland), 6-7 februari 2007 : Conference on European Security and
Defence Policy ;
- Svalbard (Noorwegen), 7-9 mei 2007 : Security in the High North ;
- Rome (Italië), 21 mei 2007 : Seminar on the Galileo Programme.
De halfjaarlijkse vergaderingen van de leden van de Assemblee met de Raad van
de WEU / Politiek en Veiligheidscomité (PVC) van de Europese Unie) hebben
plaatsgevonden in Brussel op 12 oktober 2006 en 29 maart 2007. Dit Comité, dat
bestaat uit hoge vertegenwoordigers van alle regeringen van de EU-lidstaten, is het
centrale orgaan van de EU voor de besluitvorming inzake het Gemeenschappelijk
Europees Veiligheidsbeleid en vooral het EVDB.
4.

Parlementaire Assemblee van de
Samenwerking in Europa (OVSE)

Organisatie

voor

Veiligheid

en

De senatoren Anne – Marie Lizin, Margriet Hermans en Lionel Vandenberghe
hebben deelgenomen aan het Herfstforum dat door de Parlementaire Assemblee van
de OVSE op Malta werd georganiseerd en gewijd was aan “Immigratie, integratie en
interculturele dialoog : de rol van de OVSE” (17 en 18 november 2006), alsook aan
mediterrane samenwerking (19 november 2006).
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Als hoofd van de Belgische delegatie bij de Parlementaire Assemblee van de
OVSE en als Voorzitter van de Commission générale pour la Dimension humaine,
ging mevrouw Lizin op 22 en 23 augustus 2006 naar Kosovo. Tijdens dat bezoek kon
mevrouw Lizin praten met de heer Ismet Beqiri, burgemeester van Pristina, met de
heer Fatmir Sejdiu, president van Kosovo, alsook met verscheidene burgemeesters
van Kosovo, met de heer Kole Berisha, voorzitter van de Kosovaarse Assemblee en
met ambassadeur Joachim Ruecker, bijzonder gezant van de Secretaris-generaal van
de Verenigde Naties en met de plaatselijke pers.
Tevens bracht mevrouw Lizin op 20 en 21 februari 2007 een officieel bezoek aan
Slovakije. Naar aanleiding van haar bezoek kon de Voorzitter praten met de heer
Pavol Paska, Voorzitter van de Nationale Raad van de Slovaakse Republiek, de heer
Caplovic, vice-eerste minister, de heer Petrek, burgemeester van de stad Bratislava, de
heer Gasarovic, President van de republiek en met de heer Zala, Voorzitter van de
Commissie voor Buitenlandse Zaken.
Mevrouw Lizin leidde de delegatie van het federale parlement op de zesde
winterzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE, die in Wenen plaatsvond
op 22 en 23 februari 2007. Ook de senatoren Lionel Vandenberghe en Margriet
Hermans namen aan de zitting deel, als afgevaardigden. Mevrouw Lizin was
voorzitter van de Commissie voor de Democratie, de mensenrechten en de
humanitaire problemen en nam als delegatiehoofd deel aan de Vaste Commissie.
5

Conferentie van de commissies voor de communautaire en Europese
Aangelegenheden van de Parlementen van de Europese Unie (“COSAC”)

COSAC is een vorm van interparlementaire samenwerking die een forum biedt
aan leden van de commissies bevoegd voor de Europese aangelegenheden van de
nationale parlementen van de Europese Unie en van de bevoegde commissie van het
Europees Parlement. Ook de parlementen van de kandidaat-lidstaten nemen deel aan
deze conferenties. De vergaderingen worden tweemaal per jaar georganiseerd door
het parlement van de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad van de EU
waarneemt.
Tijdens de 36ste COSAC, die plaatshad in Helsinki op 20 en 21 november 2006
(nr. 3-1951) en waaraan de senatoren Mahoux, de T’ Serclaes en Talhaoui deelnamen,
kwamen de volgende punten aan bod:
- Controle van subsidiariteit en proportionaliteit door de nationale
parlementen
-

“Mid-term review” van het Haags programma

-

Noordelijke dimensie en Rusland

Op de 37ste COSAC, die doorging op 14 en 15 mei 2007 te Berlijn en waaraan
senator Mahoux deelnam, werden de volgende thema’s besproken:
- Controleprocedure i.v.m. subsidiariteit en proportionaliteit
-

Klimaatverandering en –bescherming en de rol van de EU

-

De toekomst van Europa
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-

De rechtstreekse overzending van de documenten van de Commissie aan
de nationale parlementen

-

De Europese Unie en haar buren in het Oosten – Rusland, Oost-Europa
en Centraal-Azië

-

De Jaarlijkse beleidsstrategie voor 2008 van de Europese Commissie.

Interparlementaire Unie

De Interparlementaire Unie is de wereldorganisatie van de nationale parlementen
en bestaat sinds 1889. Er zijn thans 147 parlementen lid van. België is een van de
negen stichtende lidstaten.
De volgende senatoren maken deel uit van het Bureau van de Belgische IPUGroep, dat uit 14 leden bestaat en wordt voorgezeten door volksvertegenwoordiger
de Donnea :
- gewone leden: mevr. Pehlivan (ondervoorzitster van de Groep), de heer Destexhe
en mevr. Leduc;
- plaatsvervangende leden: mevr. de Bethune (sinds 6 februari 2007, ter vervanging
van mevr. Thijs), dhr. Willems en dhr. Mahoux (sinds 6 februari 2007, ter
vervanging van mevr. Laloy).
De Voorzitter van de Senaat wordt ambtshalve op de vergaderingen van het
Bureau van de IPU-groep uitgenodigd.
Het Bureau van de Groep vergaderde op 24 oktober 2006 en op 6 februari 2007.
De jaarlijkse Algemene Vergadering van de Groep had plaats op 6 februari 2007.
Statutaire zittingen van de Assemblee van de IPU
Er namen geen senatoren deel aan de 115de Assemblee (Genève, 15-18 oktober
2006) en de 116de Assemblee van de IPU (Nusa Dua, Indonesië, 27 april – 4 mei
2007).
Mevr. Laloy, die sinds september 2003 plaatsvervangend lid was van het comité
voor de Mensenrechten van parlementsleden van de IPU, werd tijdens de
115de Assemblee wel verkozen tot gewoon lid van dat comité, dat concrete gevallen
van schendingen van de mensenrechten onderzoekt waar parlementsleden tijdens de
uitoefening van hun mandaat het slachtoffer van zijn. Haar lidmaatschap van het
comité kwam echter ten einde toen zij begin januari 2007 het parlement verliet.
Tijdens de 116de Assemblee werd dhr. Mahoux verkozen als haar opvolger in het
comité (mandaat van vijf jaar). De eerstvolgende zitting van het comité heeft plaats
van 23 tot 27 juli 2007 in Genève.
Andere conferenties van de IPU
-

Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Conferentie over de WTO
(Wereldhandelsorganisatie), Genève, 1-2 december 2006: dhr. Wille en mevr.
Zrihen namen deel aan deze vergadering. De Belgische delegatie (waar ook vier
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volksvertegenwoordigers deel van uitmaakten) vergaderde op 16 en 29 november
2006 om de conferentie voor te bereiden.
Seminarie voor de parlementaire commissies bevoegd voor gendergelijkheid,
Genève, 4-6 december 2006: de Voorzitter van de Senaat hield als eregast de
openingstoespraak van het seminarie. Mevr. Pehlivan, die aan het seminarie
deelnam als voorzitster van het adviescomité voor Gelijke kansen voor mannen en
vrouwen van de Senaat en als lid van de commissie voor Gelijke kansen voor
mannen en vrouwen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa,
maakte deel uit van het sprekerspanel voor de zitting over het thema “De rol van de
parlementaire commissies voor gendergelijkheid in de strijd tegen het geweld op
vrouwen”.
Parlementaire vergadering ter gelegenheid van de 51e zitting van de VNcommissie voor de Status van de vrouw, New York, 1 maart 2007: mevr. Hermans
nam deel aan die vergadering, die gewijd was aan het thema “De parlementaire
dimensie van de strijd tegen discriminatie en geweld tegenover jonge meisjes”.
Derde vergadering van de vrouwelijke parlementsvoorzitters, naar aanleiding van
de 51e zitting van de VN-commissie voor de Status van de vrouw, New York, 2
maart 2007: de Voorzitter van de Senaat nam aan die vergadering deel. Samen met
de voorzitster van de Oostenrijkse Nationalrat deed zij in het kader van de
vergadering een oproep aan alle parlementen om in te stappen in de internationale
campagne voor een verbod op clusterbommen. De twee parlementsvoorzitsters
stuurden daarover nadien een gezamenlijke brief aan alle parlementsvoorzitters in
de wereld.
Bilaterale contacten van de Belgische IPU-Groep
Binnen de Belgische IPU-Groep bestaan er 86 bilaterale secties, alsook een
werkgroep Balkan en een werkgroep Palestina. Zij zijn ingedeeld in acht regionale
groepen (West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Eurazië, MiddenOosten/Noord-Afrika, Afrika, Azië/Oceanië en Amerika). Van die secties en
werkgroepen, waar de leden van het Federale Parlement op eigen initiatief bij
aansluiten, worden er 44 voorgezeten door senatoren.
Een delegatie van de sectie België-Roemenië onder leiding van mevr. Durant,
voorzitster van de sectie, bracht van 15 tot 18 november 2006 een bezoek aan
Roemenië. Mevr. Thijs nam eveneens deel aan die zending.
Een delegatie van de sectie België-Angola bracht een bezoek aan Angola van
28 januari tot 1 februari 2007. Dhr. Galand 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:
Angola, Bulgarije, Canada, Cuba, Indonesië, Irak, Japan, Kazakstan, Kosovo,
Libanon, Palestina, Peru, Rusland, Thailand en Venezuela.
7

Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee (EPA)

Mevrouw Fatma Pehlivan nam deel aan de ad hoc Commissie over
vrouwenrechten in de euromediterrane zone, die plaatsvond in Cairo op 20 en 21
november 2006. Ze informeerde haar collega’s over de resolutie die werd
20.07.2007

70.
aangenomen door het Adviescomité voor gelijke kansen van mannen en vrouwen van
de Belgische Senaat over het imago van vrouwen in de reclame. In het debat over de
toegang van vrouwen tot de gezondheidszorg, wees mevrouw Pehlivan erop dat het
belangrijk is de gezondheidsproblemen van de vrouwen te differentiëren naargelang
van hun leeftijd. Ze stelde voor in het verslag melding te maken van de toegang tot
geneeskundige zorg voor oudere vrouwen, wier aantal voortdurend stijgt.
De heer Paul Wille nam deel aan de derde zitting van de Euro-mediterrane
Parlementaire Assemblee die van 15 tot 27 november 2007 plaatsvond in Tunis. Hij
had er zitting in de Commissie ter bevordering van de levenskwaliteit, de menselijke
uitwisseling en de cultuur. Er werd lang gedebatteerd over de toekenning van het
stemrecht aan migranten. De heer Paul WILLE nam het woord om het standpunt van
België mee te delen. Hij legde uit dat immigranten in België stemrecht bij locale
verkiezingen hadden gekregen in het raam van een politiek akkoord dat er ook in
voorzag dat in het buitenland verblijvende Belgen makkelijker konden stemmen. Hij
verklaarde dat hij er persoonlijk geen voorstander van was en dat hij heeft vastgesteld
dat de immigranten weinig van het nieuw recht gebruik hebben gemaakt, maar dat het
toekennen van het stemrecht aan de immigranten een opflakkering van de stemmen
voor uiterst rechts in België heeft veroorzaakt. De heer Wille heeft ook uitgelegd dat
in strijd met wat sommige collega’s van de Euro-mediterrane Parlementaire
Assemblee hebben verklaard, een wijziging van de kieswet niet noodzakelijk betekent
dat de grondwet moet worden herzien. In België wordt de kieswet gewijzigd in een
stemming bij meerderheid, zonder grondwetsherziening. De heer Wille legde uit dat
hij de snelle toekenning van de nationaliteit verkoos boven de toekenning van
stemrecht aan buitenlandse immigranten. Bij de stemming in de commissie heeft hij
zich evenwel onthouden, omdat zijn persoonlijk standpunt niet samenviel met de
beslissing die België heeft genomen.
De heer Wille nam ook deel aan de werkzaamheden van de ad hoc Commissie
voor vrouwenrechten in het euromediterrane gebied op 30 en 31 mei 2007 in
Warschau, die over de toestand van vrouwelijke migranten in de Europese Unie
gingen.
*
*

20.07.2007

*

71.

V. Internationale relaties
1)

2)

Officiële buitenlandse bezoeken van de Voorzitter van de Senaat
- 4-6/12/2006
- 2-4/02/2007

USA – Washington D.C.– Crawford lecture - CGIAR
Democratische Republiek Congo: installatie van de pas verkozen
Senaat
Samenstelling van de delegatie :
- Mevrouw Anne-Marie Lizin, Senaatsvoorzitter
- Mevrouw Sabine de Bethune, Fractievoorzitter van de CD&Vfractie van de Senaat
- Mevrouw Christine Defraigne, Fractievoorzitter van de MRfractie van de Senaat
- De heer Georges Brion, adjunct-secretaris-generaal van de Senaat

- 2021/02/2007

Officiële zending naar Bratislava op uitnodiging van de Voorzitter
van het Slovaakse Parlement

Deze buitenlandse vooraanstaande personen en hun gevolg werden door de
Voorzitter of door de Ondervoorzitters van de Senaat ontvangen:
- 16/10/2006

Bezoek van de heer Thorbjørn Jagland – Voorzitter van het
Storting (Noorwegen)
- Mevrouw Berit Brørby – Voorzitter van het Odelsting
- De heer Olav Gunnar Ballo – Ondervoorzitter van het Odelsting
- De heer Christian Syse – Afdeling Internationale Betrekkingen,
het Storting
- De heer Eric Christensen – Afdeling Internationale Betrekkingen,
het Storting
- Mevrouw Anne Myrjord – Zaakgelastigde a.i., Koninklijke
Noorse Ambassade in Brussel

- 17/10/2006

Bezoek van de heer Boni Yayi – President van de Republiek
Benin
- Mevrouw Mariam Aladji Boni-Diallo, Minister van Buitenlandse
Zaken
- De heer Pascal Irénée Koupaki, Minister van Ontwikkeling,
Economie en Financiën
- De heer Richard Senou, Opdrachthouder voor de President van de
Republiek
- de heer Euloge Hinvi, Ambassadeur van Benin bij de Benelux

- 19/10/2006

Bezoek van de heer Ural Mukhamedzhanov, Voorzitter van
het Mazhilis (Kazachstan)
- De heer Konstantin Zhigalov, Ambassadeur van Kazachstan in
België
- De heer Sergei Bojarkin, lid van het Mazhilis, lid van de
Commissie voor Juridische Aangelegenheden en Justitie, lid van
de parlementaire samenwerkingsgroep “Kazachstan-België”
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-

-

-

-

-

De heer Amzebek Zholshibekov, lid van het Mazhilis, lid van de
Commissie voor Internationale Aangelegenheden, Defensie en
Veiligheid, lid van de parlementaire samenwerkingsgroep
“Kazachstan-België”
Mevrouw Bagilya Baimagambetova, lid van het Mazhilis,
secretaris
van
de
Commissie
voor
Internationale
Aangelegenheden, Defensie en Veiligheid
De heer Valeriy Kotovich, lid van het Mazhilis, lid van de
Commissie voor sociale en culturele ontwikkeling
De heer Serik Ospanov, lid van het Mazhilis, lid van de
Commissie voor Financiën en Begroting, lid van de parlementaire
samenwerkingsgroep “Kazachstan-België”
De heer Amangeldi Aitaly, lid van het Mazhilis, lid van de
Commissie voor Landbouwaangelegenheden
De heer Shaimerden Urazalinov, lid van het Mazhilis, lid van de
Commissie voor Economische Hervorming en Regionale
Ontwikkeling
De heer Baibol Utepbayev, lid van het Mazhilis

- 24/10/2006

Bezoek van mevrouw Maryam Rajavi, Verkozen Voorzitter van
de Nationale Raad van het Iraans Verzet

- 25/10/2006

Bezoek van de heer Gàbor Vilagosi, Vice-Voorzitter van de
Nationale Assemblee van de Republiek Hongarije
- De heer Istvàn Hotto, Persoonlijke assistent van mevrouw Katalin
Szili
- De heer Ferenc Robak, Ambassadeur

- 7/11/2006

Bezoek van de heer Ilham Aliyev, President van de Republiek
Azerbeidzjan
- De heer Elmar Mammadyarov, Minister van Buitenlandse Zaken
- De heer Araz Azimov, Vice-minister van Buitenlandse Zaken
- De heer Arif Mammadov, Ambassadeur

- 8/11/2006

Bezoek van de heer Donald Tsang, Chief Executive van Hong
Kong

- 16/11/2006

Bezoek van Zijne Hoogheid Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani,
Emir van de Staat Qatar

- 17/11/2006

Bezoek van de heer Aristides Gomes, Eerste Minister van
Guinee-Bissau
- De heer Isaac Monteiro, Minister van Buitenlandse Zaken
- De heer Henrique Da Silva, Ambassadeur

- 17/11/2006

Bezoek van Kolonel Ely Ould Mohamed Vall, Voorzitter van het
Militair Comité voor Justitie en Democratie, Staatshoofd van
Mauretanië
- De heer Ahmed Ould Sid’Ahmed, Minister van Buitenlandse
Zaken en van Samenwerking
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-

De heer Sidi Ould Mohamed Laghdaf, Zaakgelastigde

- 23/11/2006

Toespraak van de heer Fatmir Sejdiu, President van Kosovo, in
het halfrond
- De heer Gani Azemi, Vertegenwoordiger in Brussel van President
Sejdiu

- 27/11/2006

Bezoek van H.E. mevrouw Jozefina Topalli, Voorzitter van het
Parlement van de Republiek Albanië
- De heer Arthur Kuko, Ambassadeur van de Republiek Albanië

- 28/11/2006

Bezoek van de heer Sergueï Mironov, Voorzitter van de Raad van
de Federatie van de Federale Assemblee van de Federatie van
Rusland
- De heer Vladimir Koulakov, Voorzitter van de Commissie voor
de follow-up van de diensten van de Raad van de Federatie
- De heer Victor Ozerov, Voorzitter van het Comité voor de
defensie en de veiligheid van de Raad van de Federatie
- De heer Valentin Mezhevitch, Eerste vice-voorzitter van de
Commissie voor de natuurlijke monopolies van de Raad van de
Federatie
- De heer Alexey Alexandrov, Vice-voorzitter van het Comité voor
de defensie en de veiligheid van de Raad van de Federatie
- De heer Vassili Likhachev, Vice-voorzitter van het Comité voor
de internationale betrekkingen van de Raad van de Federatie
- De heer Anatoly Lyskov, Vice-voorzitter van het Comité voor de
gerechtelijke zaken van de Raad van de Federatie
- De heer Alexey Chickhov, Lid van het Comité voor de defensie
en de veiligheid van de Raad van de Federatie

- 07/12/2006

Toespraak van de heer Christian Poncelet, Voorzitter van de
Senaat van de Franse Republiek, in het halfrond
- De heer Christian Cointat, Senator voor de Fransen in het
buitenland, Voorzitter van de Groep Frankrijk-België
- De heer Hubert Haenel, Senator voor de Haut-Rhin, Voorzitter
van de Delegatie voor de Europese Unie
- De heer Yvan Renar, Senator voor de Nord
- De heer Charles Revet, Senator voor de Seine-maritime
- Mevrouw Bernadette Dupont, Senator voor Yvelines
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- 14/12/2006

Officieel bezoek van de heer Muhammad Yunus Qanoni,
President van de Nationale Assemblee van de islamitische
Republiek Afghanistan
- De heer Sardar Mohammad Rahman Oghli, Secretaris van de
Nationale Assemblee van de islamitische Republiek Afghanistan
- De heer Sayed Mustafa Kazimi, Lid van de Nationale Assemblee
van de islamitische Republiek Afghanistan
- De heer Sayed Mohammad Gulabzoy, Lid van de Nationale
Assemblee van de islamitische Republiek Afghanistan
- De heer Sayed Mustafa Kazimi, Lid van de Nationale Assemblee
van de islamitische Republiek Afghanistan
- Mevrouw Nagila Dehqan Nejad, Lid van de Nationale Assemblee
van de islamitische Republiek Afghanistan
- De heer Humayun Tandar, Ambassadeur van de islamitische
Republiek Afghanistan

- 08/01/2007

Bezoek van een delegatie van Tunesische Vrouwen, onder leiding
van mevrouw Nassima Ghannouchi, Volksvertegenwoordiger

- 16/01/2007

Ontmoeting met een delegatie parlementsleden uit Kosovo
- De heer Fatmir Sejdiu, President van Kosovo
- De heer Sabri Hamiti, Voorzitter van de Commissie voor
internationale samenwerking en integratie binnen de EU
- De heer Bajram Rexhepi, Eerste Vice-Voorzitter van de
Commissie voor internationale samenwerking en integratie
binnen de EU
- De heer Dzezair Murati, 2e Vice-Voorzitter van de Commissie
voor internationale samenwerking en integratie binnen de EU
- De heer Alush A. Gashi, lid van de Commissie
- De heer Xhavit Haliti, lid van de Commissie
- Mevrouw Teuta Sahtqija, lid van de Commissie

- 29/01/2007

Bezoek van de heer Georgi Pirinski, Voorzitter van de Nationale
Assemblee van de Republiek Bulgarije
- De heer Christo Gueorguiev, Ambassadeur van de Republiek
Bulgarije bij het Koninkrijk België

- 31/01/2007

Bezoek van de heer Ricardo Ehrlich, Burgemeester van de stad
Montevideo

- 01/02/2007

Bezoek van de heer Pablo Mandeville, Bestuurder van het
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties voor
Uruguay

- 01/02/2007
en
20/03/2007

Bezoek van de heer Gervais Rufyikiri, Voorzitter van de Senaat
van de Republiek Burundi
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- 12/02/2007

Bezoek van doctor Mohamed El-Baradei, Directeur-generaal van
het Internationaal Atoomagentschap

- 13/02/2007

Bezoek van de heer Arthur Baghdasaryan, Lid van het
Parlement van Armenië, Partijvoorzitter “Respect de la Loi”,
voormalig voorzitter van het Parlement van Armenië
- De heer Mher Shahgeldyan, parlementslid
- Mevrouw Heghine Bisharyan, parlementslid

- 15/02/2007

Toespraak van de heer Enrique Iglesias, secretaris-generaal van
de Ibero-Amerikaanse Conferentie

- 28/02/2007

Ontmoeting met
parlementsleden

- 15/03/2007

Bezoek van mevrouw Ellen Johnson Sirleaf, President van
Liberia
- De heer Toga G. McIntosh, Minister van Planning en
Economische Aangelegenheden
- Mevrouw S. Telewoda, Ambassadeur van Liberia

- 15/03/2007

Ontmoeting met mevrouw Mijiro, Adjunct-Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties

- 15/03/2007

Bezoek van de heer Frank Wisner, Bijzonder vertegenwoordiger
van de staatsecretaris van de Verenigde Staten voor Kosovo

- 15/03/2007

Toespraak van Dr Ismail Serageldin, Directeur van de
Bibliotheek van Alexandrië

- 16/03/2007

Ontmoeting met Z.K.H. Prins El Hassan Bin Tallal van Jordanië

- 28/03/2007

Ontmoeting met de heer Abdelkader Messahel, Gedelegeerd
minister bij de minister van Staat, Minister van Buitenlandse
Zaken, bevoegd voor Afrikaanse aangelegenheden, van de
Democratische Volksrepubliek Algerije
- De heer Halim Benattallah, Ambassadeur van Algerije

- 16/04/2007

Ontmoeting met een delegatie Russische parlementsleden onder
leiding van de heer Vassily Likhatchev, Vice-voorzitter van het
Comité voor de internationale betrekkingen van de Raad van de
Federatie
- De heer Alexandre Lotorev, Vice-voorzitter van het Comité voor
de internationale betrekkingen van de Raad van de Federatie
- De heer Ataille Aliev, Vice-voorzitter van het Comité voor de
internationale betrekkingen van de Raad van de Federatie
- Mevrouw Nathalia Dementieva, Vice-voorzitter van het Comité
voor de internationale betrekkingen van de Raad van de Federatie
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3)

- 17/04/2007

De heer Habib Ben Yahia, secretaris –generaal van de “Union du
Maghreb arabe”

- 26/04/2007

Ontmoeting met een delegatie Chinese vrouwen onder leiding
mevrouw Mo Wenxiu, Vice-voorzitter en lid van het secretariaat
van de Nationale Federatie van Chinese vrouwen
- Mevrouw Long Jiangwen, Adjunct Algemeen Directeur
- Mevrouw Jiang Jing, Adjunct-directeur
- Mevrouw Liu Yandong
- Mevrouw Yanqing Qian
- Mevrouw Yu Jinsong

- 9/05/2007

Bezoek van de heer Leonel Gonzales, Vertegenwoordiger van de
Nationale Assemblee van de Macht van het Volk van de
Republiek Cuba

- 30/05/2007

Bezoek van de heer Amer Loutfi, Minister van Economie en
Handel in Syrië

- 06/06/2007

Bezoek van mevrouw Simone Ehivet Gbagbo, first lady van de
Republiek Ivoorkust

- 06/06/2007

Bezoek van mevrouw Katalin Szili, Voorzitter van het Parlement
van de Republiek Hongarije

De ambassadeurs op post in Brussel ontvangen door de Voorzitter van de Senaat:
- 10/10/2006

Mevrouw Salome Samadashvili, Ambassadeur van de Republiek
Georgië

- 16/10/2006

De heer Elio Rodriguez Perdomo, Ambassadeur van de Republiek
Cuba

- 21/12/2006

De heer Abdulazeez Al-Sharikh, Ambassadeur van de Staat
Koeweït

- 18/01/2007

De heer Rudolf Bekink, Ambassadeur van het Koninkrijk der
Nederlanden

- 06/03/2007

De heer Jadjib Riphat, Ambassadeur van de Republiek Indonesië

- 03/04/2007

De heer Hristo Georgiev, Ambassadeur van Bulgarije

- 04/05/2007

Mevrouw Joëlle Bourgois, Ambassadeur van de Franse Republiek
+ Meerdere ontmoetingen met de heer Tom Korologos,
Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika
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5)

De volgende parlementaire delegaties werden ontvangen in de Senaat
- 13/10/2006

Bezoek van een parlementaire delegatie uit de Balkan in het kader
van het Stabiliteitspact

- 30/01/2007

Bezoek van een Iraakse parlementaire delegatie

- 26-29/03/2007

Studiebezoek van een Iraakse parlementaire delegatie

- 27-28/03/2007

Werkbezoek van een delegatie Franse senatoren

Diversen
1. Educatieve projecten
- 21/10/2006

Place aux Enfants

- 11/11/2006

Ontmoeting tussen jongeren en oudstrijders

- 23/03/2007

Colloquium « Troubled Waters » in aanwezigheid van Z.K.H.
Prins Laurent

- 27 + 30/4/2007 Talenfeest, met de ondertekening van het Charter over
meertaligheid
- 4/05/207

Slotzitting van het « Scholierenparlement »

- 8/05/2007

Herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog: na de
plechtigheid bij de Congreskolom, ontmoeting van de leerlingen
van de derde graad middelbaar met oudstrijders + debat over het
thema Engagement

2. Andere activiteiten
-

20/10/2006

Lunch ter ere van de territoriale vertegenwoordigers van de Staat

-

24/10/2006

Voorstelling van het verslag « Les apports de la science et de la
technologie au développement durable », Tome 1 : « Changement
climatique et transition énergétique : dépasser la crise » - van de
Franse senatoren Pierre Laffitte en Claude Saunier

-

25/10/2006

Herdenking van de 50e verjaardag van de Hongaarse revolutie

-

15/11/2006

Tentoonstelling “De Grondwet - 175 - De Monarchie” ter
gelegenheid van het Koningsfeest
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-

2728/11/2006

Colloquium over “Actuele problemen in de strijd tegen het
terrorisme, energieveiligheid en internationaal recht – Derde
internationale parlementaire conferentie in de strijd tegen het
terrorisme”

-

0508/12/2006

Studiemissie van ambtenaren van de Nationale Assemblee van de
Republiek Armenië in het kader van een opleidingsprogramma
georganiseerd door de parlementaire assemblee van de OVSE

-

12/12/2006

Voorstelling van het Kunstboek van de Senaat in aanwezigheid
van Koningin Paola

-

19/12/2006

Prijs Odissea : verdediging van de kandidaten, proclamatie van de
laureaten en prijsuitreiking

-

19/12/2006

Conferentie « België in de Veiligheidsraad van de VN 20072008 »

-

06/02/2007

Werklunch met de provinciegouverneur over de hervorming van
de brandweerdiensten

-

12/02/2007

Receptie ter gelegenheid van het vrouwenforum

-

27/02/2007

52 diplomaten in opleiding (FOD Buitenlandse Zaken)

-

28/02/2007

Vernissage van de tentoonstelling « Gezondheid is een recht voor
iedereen», georganiseerd door de Senaat samen met Iriba

-

01/03/2007

Lunch ter ere van professor Joseph E. Stiglitz, Nobelprijs voor de
Economie 2001

-

08/03/2007

Colloquium « Moederlevens redden – een sleutel tot
ontwikkeling» (Internationale vrouwendag)

-

08/03/2007

Debat « Gezondheid van vrouwen in de ziekenhuizen »
(Internationale vrouwendag)

-

09/03/2007

Conferentie over de digitale kloof in aanwezigheid van Prinses
Astrid

-

16/03/2007

Prijsuitreiking van de fotowedstrijd bij de 50e verjaardag van de
Verdragen van Rome,
- De heer Jacques Delors, Gewezen voorzitter van de Europese
Commissie
- De heer Leo Tindemans, Minister van Staat
- De heer Karel Van Miert, Minister van Staat
- Mevrouw Annemie Neyts, Minister van Staat

20.07.2007

79.
-

16/03/2007

Toespraak van de heer Jacques Delors en debat over de toekomst
van de Europese Unie met de burgers

-

19/3/2007

Voorstelling van het verslag "Gewillig België: Overheid en
jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog" door
het SOMA

-

20/03/2007

Vernissage van de tentoonstelling « Troubled Waters » van
fotograaf Dieter Telemans, georganiseerd door de Senaat,
GREENBelgium en Protos

-

28/03/2007

Colloquium over de rechten van de patiënt, met de vzw Europa
Donna Belgium

-

18/04/2007

Studiedag over de beveiliging van het economisch en
wetenschappelijk potentieel, Comité I

-

19/04/2007

Colloquium « De gezondheid van vrouwen in België»

-

24/04/2007

Vernissage van de fototentoonstelling 'De honderd dagen van de
genocide op de Tutsi's, 1994', samengesteld door de vzw Ibuka.

3.

Namens de Senaat hebben senatoren deelgenomen aan de volgende
conferenties, seminaries, colloquia en ministeriële reizen :
-

-

-

-

20.07.2007

Van 16 tot 17.10.2006 : Jaarlijkse EPTA-conferentie (European
Parliamentary Technology Assessment) in Oslo (de heer Luc Willems)
Van 1 tot 2.12.2006: Jaarlijkse zitting van de Parlementaire Conferentie
over de WTO (Wereldhandelsorganisatie) in Genève (de heer Paul Wille
en mevr. Olga Zrihen)
Van 15 tot 16.2.2007: Conferentie over de parlementaire dimensie van
verkiezingswaarnemingen (georganiseerd door de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa) in Straatsburg (de heer Wouter
Beke)
Op 22.2.2007: OESO-seminarie voor parlementsleden over “Internationale
migratie: uitdagingen en vooruitzichten” in Parijs (de heer Jean Cornil)
Van 26 tot 28.2.2007: Parlementaire conferentie over vrede, veiligheid,
democratie en ontwikkeling in de regio van de Afrikaanse Grote Meren
(georganiseerd door AWEPA) in Kinshasa (de heer Alain Destexhe)
Van 27.2 tot 1.3.2006 : 51e zitting van de Commissie voor de Status van
de Vrouw van de VN in New York (mevr. Margriet Hermans)
Van 13 tot 14.3.2007: Vergadering van vrouwelijke parlementsleden over
“Gezondheid en overleving van moeders en pasgeborenen” (georganiseerd
door de Wereldgezondheidsorganisatie-WHO) in Londen (mevr. Stephanie
Anseeuw)

80.
-

4.

Van 15 tot 17.3.2007: Jaarvergadering van het Parlementair Netwerk voor
de Wereldbank in Kaapstad (dhr. Alain Destexhe)

Senatoren werden uitgezonden als verkiezingswaarnemers :
-

op 29.10.2006 :

-

op 21.1.2007

in Congo (de heer Stefaan Noreilde, mevr.
Sabine de Bethune en mevr. Marie-José Laloy)
in Servië (de heer Lionel Vandenberghe)

*
*
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VI. Communicatie
1. Relaties met de media
a. Nieuwsflashes
Elke dag bezorgt de dienst Communicatie aan specifieke categorieën van
journalisten gerichte elektronische nieuwsflashes met een bondige maar nauwkeurige
commentaar over de plenaire vergadering, de commissievergaderingen, de colloquia,
enz., die in de Senaat plaatsvinden. Van 1 januari 2007 tot aan het begin van de
sperperiode werden meer dan 100 e-mailberichten, telkens in minstens twee talen
gesteld, naar de pers gezonden. Sinds dit jaar kan de dienst trouwens rekenen op
geavanceerde ICT-software om de pers efficiënter in te lichten.
Om de info flashes te ontvangen :
Inge De Buck : tel. 02/501.79.75 - idb@senate.be
Naast die proactieve aanpak heeft de dienst Communicatie tal van vragen van
journalisten telefonisch of via e-mail beantwoord.
Informatie :
Patrick Peremans - 02/501.73.37 of 0477/79.79.01 - pp@senate.be
Thibaut Cardon - 02/501.74.24 of 0473/47.48.58 - tcdl@senate.be
Peter Vercammen - 02/501.78.52 of 0473/47.49.07 - pv@senate.be
b. Ontmoetingen met de pers
In 2007 hebben de voorzitter van de Senaat en de commissievoorzitters talrijke
persconferenties georganiseerd, persvoorstellingen, perslunches, colloquia,
evenementen die in hoge mate de aandacht van de pers hebben genoten.
Er werden in die periode verschillende evenementen georganiseerd, waaronder
een persvoorstelling van het nieuwe cahier van de Senaat over de Grondwet, de
voorstelling van het SOMA-rapport over de jodenvervolging en -deportatie in België,
een fototentoonstelling over Burundi en een over de genocide van 1994 in Rwanda,
een colloquium over de digitale kloof in samenwerking met de Interparlementaire
werkgroep vierde wereld, 2 colloquia ter gelegenheid van de Internationale
Vrouwendag, een colloquium rond patiëntenrechten, een studiedag over de
beveiliging van het economisch en wetenschappelijk potentieel. Grote publieks- en
jongerentrekkers waren in 2007 de herdenking van 50 jaar Europa met een boeiend
Europa-debat in het halfrond van de Senaat in aanwezigheid van voormalig Europees
Commissievoorzitter Jacques Delors, het jaarlijkse talenfeest met 2000 leerlingen en
de honderden jongeren die over de waterproblematiek zijn komen debatteren in het
Jongeren Water Forum in de Senaat. Daarrond werd ook in de Senaat een
tentoonstelling georganiseerd rond het belang van water. Bij de herdenking van 50
jaar Europa paste eveneens een fotowedstrijd waaraan burgers konden deelnemen. Als
afsluiter voor deze legislatuur organiseerde de Senaat op de symbolische datum 8 mei
2007 een debat tussen jongeren, oud-strijders en rechtvaardigen rond engagement,
inzet en solidariteit.
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De pers heeft ook aandacht besteed aan de ontmoetingen met belangrijke
politieke leiders die in de Senaat te gast waren. We vermelden Kosovaars President
Fatmir Sejdiu, Mohammed El-Baradei (Internationaal Atoomagentschap), Enrique
Iglesias (Ibero-Amerikaanse Conferentie), Ellen Johnson Sirleaf, Presidente van
Liberia. Niet onopgemerkt was ook het bezoek van de Amerikaan Joseph Stiglitz,
Nobelprijs economie 2001.
c. Camera’s
De dienst Communicatie stelt sinds 5 jaar gratis professionele audiovisuele
opnames van de plenaire zittingen en van bepaalde commissievergaderingen ter
beschikking.
Op de nieuwe website van de Senaat kunnen alle plenaire zittingen sinds januari
2006 opnieuw worden bekeken.
Bestellingen van cassettes :
Guy Goossens - 02/501.79.16 of 0473/47.40.11 - ggo@senate.be
d. Foto’s
De digitale foto’s van de fotografen van de Senaat staan eveneens ter beschikking
van de geschreven pers. Verscheidene foto’s die door onze dienst werden genomen,
zijn verschenen in La Libre Belgique, de VUM-kranten, Metro, La Dernière Heure,
Grenz Echo en Het Laatste Nieuws.
Heel wat foto’s van de dienst Communicatie van de Senaat worden ten slotte
gebruikt als illustratie op talrijke websites die niet van de Senaat zijn (persoonlijke
webstekken
/ blogs van senatoren, NGO’s, verenigingen, internationale
organisaties…).
Bestellingen :
Guy Goossens - 02/501.79.16 of 0473/47.40.11 - ggo@senate.be

2. Public relations
a. E-mail van het publiek
Van 1 januari 2007 tot 18 juni 2007 heeft de communicatiedienst een 150-tal
vragen van burgers (per mail / telefonisch) beantwoord.
b. Website (Communicatiedienst en ICT-dienst)
Sinds enige tijd kan men reeds de dag na de plenaire zitting de video-opname
bekijken (namiddag). Het volstaat op de naam van de spreker te klikken om zijn
interventie te bekijken. Daarnaast wordt binnenkort nog sneller een bruto versie
zonder enige indeling op de website geplaatst.
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c. Tijdschrift van de Senaat
Het tijdschrift van de Senaat verschijnt halfjaarlijks. Het nummer 14 bevatte een
uitgebreide inlas over het Belgische voorzitterschap van de OVSE. In een volgend
nummer "Het spel / De spelers" geven de nieuwe fractie- en commissievoorzitters hun
visie over hun mandaat. De tijdschriften worden kosteloos toegezonden aan scholen,
bibliotheken, aan actoren van het maatschappelijk middenveld en aan geïnteresseerde
burgers.
Het fotoalbum, de (geactualiseerde) folder, en de DVD-film over het Federaal
Parlement (kosteloos te downloaden op www.senaat.be of te bestellen tegen de prijs
van 2 €) zijn nog steeds bij de dienst Communicatie te verkrijgen.
Bestellingen :
Monique Schaeck - tel. 02/501.78.49 - ms@senate.be
d. Bezoeken
Tijdens de zitting 2006-2007 hebben meer dan 40.000 personen de Kamer van
volksvertegenwoordigers en de Senaat bezocht in het raam van een groepsbezoek, een
open dag of naar aanleiding van een debat dat ze bijwoonden.
Reserveringen :
Léon Tombal - 02/501.73.55 of 02/501.73.69 - lt@senate.be
Op 21 juli vindt er in het Federaal Parlement een open dag plaats naar aanleiding
van de Nationale Feestdag.
e. Evenementen zie VI .1 .b) Ontmoetingen met de pers
3. Platform Democratie en Burgerzin.
Het Platform Democratie en Burgerzin van de Senaat wil alle Belgische
initiatieven rond democratie en burgerzin samenbrengen in een portaalsite. De
bedoeling is alle personen en organisaties die zich met vorming in brede zin
bezighouden (jongeren, leerkrachten, socioculturele verenigingen,…) een portaalsite
aan te bieden om hen te informeren, te antwoorden op hun vragen en hen door te
verwijzen naar de meest geschikte initiatieven en via interactie de verschillende
initiatieven met elkaar in contact te brengen.
Daarnaast wil het Platform Democratie en Burgerzin ruimte bieden voor
herinneringseducatie, met name rond het thema van de Tweede Wereldoorlog. Via de
website en evenementen wordt gebouwd aan een actieve dialoog tussen
oorlogsgetuigen en jongeren voor een beter burgerschap, meer solidariteit, vrede en
democratie.
Het Platform Democratie en Burgerzin werd in 2007 begeleid door een
commissie die was samengesteld uit de volgende personen: Anne-Marie Lizin,
voorzitter van de Senaat, de senatoren Jeannine Leduc, Sabine de Bethune, Christine
Defraigne, Marie-Hélène Crombé-Berton, Philippe Mahoux, Staf Nimmegeers en
Francis Delpérée en de deskundigen Prof. Dr. Frank Fleerackers (K.U.B.) en Claire
Pahaut (Démocratie ou barbarie).
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