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* 
I 

D agelijks kan men in de Belgische pers heel 
wat heftige ja zelfs bittere kritiek lezen op onze 
parlementaire instellingen en haar werkmethodes. 
Grosso modo kan men, naargelang van de her
komst van deze kritiek, deze indelen in drie cate
gorieën : 

1 ° de kritiek van degenen, die voorstander zijn 
van meer autoritaire staatsstelsels, omdat zij ten 
onrechte menen, dat hierdoor meer « orde » in 
de maatschappij zou heersen, waarbij zij vergeten 
dat indien anarchie tot dictatuur leidt, dictatuur 
de opperste vorm van wanorde is of juister een 
schijnorde is , vermits de harmonische werking en 
ontwikkeling van de maatschappij in die staatsvorm 
steeds weer doorkruist en verstoord worden door 
de subjectieve wil, ja zelfs de gril van een macht
hebber; 

2° de kritiek van de verstokte aartsconservatie
ven, die de huidige werking van onze staatsinstel
lingen beknibbelen omdat zij natuurlijk enigszins 
afwijkt van die van het verleden : het zijn de 
eeuwige aanbidders van het verleden ; 

3° de kritiek van degenen, die precieze fouten 
aanwijzen en bekampen. 

D e eerste twee vormen van kritiek hebben iets 
gemeens, namelijk zij gaan uit van mensen, die 
ten slotte niet echt wensen dat het beter zou gaan . 
De derde vorm van kritiek is de meest positieve ; 
zij is te wijten of wellicht te danken aan de rucht
baarheid, die gegeven wordt aan vele feiten en 
toestanden in verband met het politieke leven in 
ons land. Die ruchtbaarheid is één van de waar
borgen, die de Grondwetgever van 1831 aan de 

burgers heeft willen geven : artikel 33 van de 
Belgische Grondwet schrijft inderdaad voor, dat 
de vergaderingen van de Kamers openbaar moeten 
zijn . D eze openbaarheid wordt door artikel 108 
uitgebreid tot de vergaderingen van de provinciale 
raden en van de gemeenteraden en door arti
kel 96 zelfs tot de terechtzitt ingen van de recht
banken. De openbaarheid van de werkzaamheid 
van de vertegenw oordigende en beraadslagende 
lichamen op nationaal, gewestelijk en plaatselijk 
vlak is dus wel een basisprincipe van ons staats
recht (1) . 

Voegen wij hier nog aan toe, dat deze open
baarheid, wat de werking van het parlement 
betreft, ook in de werkelijkheid tot haar recht komt 
door de officiële publikatie van de beknopte versla
gen en de parlementaire handelingen over de 
openbare vergaderingen van beide Kamers en van 
de parlementaire stukken, die het uitgangspunt 
vormen van de· besprekingen in Kamer en Senaat 
(wetsontwerpen, wetsvoorstellen, begrotingen, die 
wel naar de vorm maar niet naar de inhoud wetten 
zijn , verslagen, amendementen, subamendemen
ten) . Daar deze documenten ter beschikking van 
het publiek staan, kan elke burger ( of elke kiezer) 
er kennis van nemen, of nog elke groep burgers 
( verenigingen van de meest uiteenlopende aard : 
filmclubs, sportverenigingen, cultuurkringen, ge
leerde genootschappen, vakbonden , belangengroe
peringen , godsdienstige verenigingen) . Vermelden 
w e ook nog in verband met de mededeling aan 
het publiek zowel van de feit en in verband met de 
werking van de parlementaire instellingen als van 

(1) In de drie gevallen zijn er beperkingen gesteld, die 
echter geen afbreuk doen aan het principe der openbaarheid. 
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de kritiek erop, dat artikel 18 van de Belgische 
Grondwet in de vrijheid van drukpers voorziet. 
Vermits de persmensen de gelegenheid krijgen 
vrij de Kamervergaderingen bij te wonen, vindt 
dit grondwetsartikel een werkelijke toepassing ter 
zake. 

De openbaarheid of ruchtbaarheid, die gegeven 
wordt aan vrijwel alles wat verband houdt met 
de parlementaire bedrijvigheid, stelt deze laatste 

reeds bloot aan een ( ten dele) gegronde kritiek. 
Niets is volmaakt : derhalve is de openbaarheid 
van de werking van om het even welke instelling 
ook de openbaarheid van haar gebreken of tekort

komingen. Wij denken in dit verband ook aan 
wrijvingen, personentwisten met of zonder alge
mene strekking als achtergrond, enz., die in om het 

even welk staatsstelsel voorkomen, maar in België 
in het volle daglicht komen te staan ten gevolge 
van de persvrijheid. 

Ten slotte moeten wij even wijzen op de rol 
van de oppositie met betrekking tot de kritiek, die 
door het publiek tegen de parlementaire instellin

gen of althans tegen sommige aspecten ervan wordt 
uitgebracht. Hierbij moeten wij een onderscheid 
maken tussen de verschillende staatkundige par
tij en, die tot de oppositie behoren. 

Naar het voorbeeld van de Franse jurist en poli
toloog professor Georges Burdeau van de Facul
teit der Rechtsgeleerdheid te Parijs , onderscheiden 

wij de « klassieke » oppositie, dit is de regerings
partij , die voorlopig niet mederegeert, en de 
« ideologische » oppositie, die om principiële rede
nen uit de parlementaire meerderheid en derhalve 
uit de regering wordt geweerd ( 2). Sinds het 
einde van de jongste naoorlog, zegge sinds 1947, 
bestaan er in België slechts drie regeringspartijen 
( de Christelijke Volkspartij. de Belgische Socia
listische Partij en de Partij voor Vrijheid en Voor
uitgang) . met andere woorden politieke partijen 
die om de beurt regeren of controleren. Hun kri
tiek op het staatsgezag loopt in feite niet over de 
vorm van dit gezag , alleen over de wijze waarop 
dit wordt uitgeoefend door beide andere partijen. 
De kritiek van de andere staatkundige partij en is 
meer principieel : zij wensen grondige verande

ringen in het staatsbestel door politieke structuur
veranderingen (Vlaamse Volksunie) of in de 
maatschappelijke ordening, meer bepaald op eco
nomisch vlak ( Belgische Communistische Partij) . 
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Voor het publiek werkt de kritiek uitgebracht 
door beide minderheden vaak verwarrend : de 
« klassieke » oppositiepartij kritiseert de concrete 
regering en de concrete werking van het parle
ment : de fouten , die zij berispt, kunnen verholpen 
worden door veranderingen in het politiek per
soneel. Trouwens dit is precies het doel an de 
klassieke oppositie : het kiezerskorps ervan over
tuigen andere mensen naar hetzelfde parle ent te 
sturen. Maar hoe licht wordt d it niet anders 
begrepen, bijvoorbeeld door een ontevreden belas
tingplichtige of een andere misnoegde burger I D e 
kritiek op de persoon van de bewindslieden word t 
lich t opgevat als een kritiek op de bewindsvorm. 
Dit is ongetwijfeld niet het doel. dat nagestreefd 
wordt door de klassieke oppositiepartij, maar 
ongeacht welke regeringspartij in de oppositie is, 
zij verstrekt argumenten vooral aan de hoger sub 
l O vermelde personen. 

Kortom , een tweeledig staatsstelsel w aarvan de 
polen meerderheid en oppositie zijn, versch f t aan 
zijn tegenstanders wapens : reden te meer om de 
gezonde kritiek te ondervangen door de dagelijkse 
werking van de staatsinrichting te verbeteren. 

II 

De verbeteringen, die wij hieronder zullen voor
stellen, strekken er alle toe de feitelijke erking 
van de parlementaire instelling vlotter te maken, 
de feitelijke werking dit is de huidige, zonder de 
minste poging om ze in andere banen te leiden en 
dus ook niet in haar vroegere banen , door bij 
voorbeeld, zoals soms wordt voorgesteld , aan de 
Wetgevende Kamers hun vroegere zelfstandigheid 
weer te geven en de rol van de regering in te 
dijken. Wij zullen in deze bijdrage uitgaan van 
de huidige werkelijkheid en onze suggesties zullen 
derhalve van overwegend technische aard zijn . 

Het is dan ook noodzakelijk na te gaan w elke 
thans de rol is van het Parlement in onze staats
inrichting : eerst en vooral. zoals oud-minister 
professor dr . W .J. Ganshof van der M eersch het 
uitdrukt, heeft het parlement tot taak als de 
meest rechtstreekse tolk van de wil van de bevol
king of althans van de wil van de meerderheid 

(2) Georges BURDEAU : La démocratie. Essai synthétique. 
Brusse l-Neuchàtel. 1956, pag ina 95. 
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van de bevolking ( 3) de regering de mogelijkheid 
te geven haar bewindstaak uit te voeren, wij 
zouden haast zeggen haar de investituur te ver
lenen. Nadat de meerderheidsfracties de regering 
in het zadel hebben geholpen, moeten zij haar ver
der blijven steunen en volgen tijdens de ganse 
wetgevingsperiode tot bij de volgende algemene 
parlementsverkiezingen, door principieel de rege
ringsontwerpen (begrotingen, wetten, amendemen
ten) goed te keuren volgens een door de regering 
bepaald tijdsschema. Deze principiële positieve 
houding vanwege de parlementaire meerderheid of 
juister de regeringsmeerderheid tegenover alles wat 
de bewindsploeg doet, sluit geenszins een dosis 
waakzaamheid uit en aldus wordt een permanente 
controle op de ministers uitgeoefend door hun 
eigen meerderheid. Dit gebeurt vooral in de be
sloten vergaderingen van de Kamer- en Senaats
fracties. Deze controle is ruim en slaat zowel op 
de inhoud van de regeringsontwerpen op wet
gevingsgebied als bijvoorbeeld op de benoemingen 
die afhangen van de uitvoerende macht. Deze con
troletaak wordt noodzakelijkerwijze waargenomen 
door de meerderheid , daar de minderheid ( of min
derheden) machteloos zijn. 

Daar juist ligt de derde taak van het parlement, 
de minderheid in het land een gelegenheid geven 
om aan het woord te komen en kritiek uit te bren
gen op de regeringsploeg. Deze kritiek heeft 
meestal geen gevolg. althans niet op korte termijn. 
vermits zij uitgaat van parlementsleden of parle
mentsfracties die het bestaan van de regering niet 
in het gedrang kunnen brengen zolang de meer
derheid haar regering trouw blijft. Toch zullen de 
partijen die samen de politieke meerderheid in het 
land hebben gevormd om dit te besturen, vaak 
rekening houden met de uitgebrachte opmerkingen 
( of aanvallen 1) met het oog op de toekomstige 
parlementsverkiezingen - of zelfs op de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen, daar het dezelfde per
sonen en dezelfde partijen zijn die in beide een 
rol spelen. 

De voorstellen tot verbeteringen zullen dus, 
zoals hoger gezegd, gebeuren in het raam van deze 
drievoudige taak, die in ons land waargenomen 
wordt door de Kamer van Volksvertegenwoor
digers en de Senaat ( 4) : aanduiding van en steun 
aan de regering door de meerderheidspartijen, 
controle van de regering door de meerderheids
partij en, kritiek door de regeringsoppositie ( of 

klassieke minderheid) en door de ideologische 
oppositie. 

Wij zullen dus geenszins streven naar een be
knotting van de macht van het parlement, dat thans 
als concrete vertegenwoordiger van de ganse 
bevolking ( zes miljoen kiezers op negen miljoen 
mensen) veelal almachtig in de praktijk kan op
treden ondanks de door de grondwetgever gestelde 
perken ( 5). Eerder zullen wij voorstellen, dat de 
beraadslagende lichamen door regelmatiger en 
rationeler te werken zouden vermijden, dat op het 
einde van het zittingsjaar en vooral van de wet
gevingsperiode de meerderheid tegenover de taak 
zou worden geplaats tientallen wetsontwerpen over
haastig te moeten goedkeuren, waarbij dan som
mige niet goedgestemd worden eenvoudigweg om 
materieel-technische redenen ( zoals het feit dat de 
drukkerij niet kan « volgen » bij het afleveren van 
de voor de stemmingen nodige documenten) . 

Men zal in de navolgende bladzijden kunnen 
constateren, dat vrijwel al onze bemerkingen be
trekking hebben op de aktiviteit van de parlemen
taire commissies : dit is normaal vermits dit de 
eigenlijke werkorganen van beide Wetgevende 
Kamers zijn. Anderzijds hebben wij als uitgangs
punt van onze redeneringen de wetgevingsperiode 
1961-1965 genomen. Wij menen niet, dat de poli
tieke ontwikkeling sinds de jongste verkiezingen 
van die aard is dat onze voorstellen aan waarde 
erdoor hebben ingeboet. 

111 

Hoger wezen wij erop, dat de parlementaire 
commissie de eigenlijke werkorganen van de 
nationale vertegenwoordigende vergaderingen zijn. 
Derhalve is het wenselijk : 

1 ° dat hun aantal leden niet te groot zou zijn ; 

2° dat elk parlementslid zich speciaal zou kun
nen wijden aan zijn taak van commissaris in een 
van de permanente commissies ( 6) . 

(3) W.J. GANSHOF van d er MEERSCH: D e Z'influence d e 
la Constitut ion dans la vie po1Wque et sociale en Belgique . 
Brussel, 1954, pagina 14. 

(4) Robert SENELLE: P readvies omtrent parl ement en rege
r ing, Zwolle, 1962, pag ina 's 8 en 13. 

(6) André MAST : Les pays du Benelux, 1960, pagina 175 . 
(6) D e vaste commissies beantwoorden in bevoegdheid en 

benaming aan de ministeriële departementen (artikel 12 van 
het Kamerreglement). 

347 

Dit artikel uit Res Publica is gepubliceerd door Boom bestuurskunde en is bestemd voor anonieme bezoeker



Nu is de toestand in de praktijk als volgt : in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers bestaan 
er 16 vaste commissies van 23 leden, één commis

sie voor de Europese zaken ( 23 leden) en drie 
bijzondere commissies van respectievelijk 11 , 9 en 
11 leden, zegge in totaal 422 mandaten van com

missaris. D eze moeten waargenomen worden door 
212 volksvertegenwoordigers. Nu werden de zgn. 
onafhankelijke kamerleden ( drie} alsmede de leden 
van de ideologische oppositie ( tien} uit de commis

sies geweerd. Dertien kamerleden maakten deel 
uit van de regeringsploeg en namen slechts deel 
aan de werkzaamheden van de commissies in hun 
hoedanigheid van minister. De 422 mandaten moes

t en dus worden waargenomen door 186 volksverte
genwoordigers, zegge circa 2.3 mandaten voor elke 
volksvertegenwoordiger. Elke volksvertegenwoor
diger zou dus gemiddeld zich moeten toeleggen 

op twee of drie bevoegdheidssferen. Dit is onge
twijfeld te veel. Daarbij komt nog , dat er in de 
commissies nog plaatsvervangende leden zijn ; het 
aantal mandaten van plaatsvervangend commissa
ris bedraagt iets meer dan 50 % van het aantal 
mandaten van vast commissielid, zodat elk kamer
lid ook nog een of twee mandaten van plaats
vervanger zou hebben moeten uitoefenen. Ten 
slotte eisen de afvaardigingen naar de interna
tionale vertegenwoordigende vergaderingen ( meer 
bepaald naar de raadgevende vergadering van de 
Raad van Europa, naar de vergadering van de 
W est-Europese Unie, naar het Europees parle
ment en naar de Raadgevende interparlementaire 
Beneluxraad) ook een aantal uren van de tijd van 

de volksvertegenwoordiger en wij hebben dan nog 
niet gesproken over de voltallige vergaderingen 
van de Kamer, de fractievergaderingen, enz. 

In de Senaat staan de zaken niet zo erg ver
schillend: er zijn 15 vaste commissies van 22 leden, 
3 bijzondere commissies van 22 leden, een bijzon

dere commissie van 20 leden en één van tien, 
zegge in totaal 426 mandaten van commissaris . Er 
bestaan geen plaatsvervangende commissieleden. 
De Hoge Vergadering telde 176 leden. Namen 
echter geen deel aan het commissiewerk : de sena
tor van rechtwege ( de Prins van Luik) , de sena
toren die lid waren van de regering (zeven), de 
senatoren van de ideologische oppositie (drie), 
zegge 11 leden. Dus moesten de 426 mandaten 
vancommissaris uitgeoefend worden door165 sena
toren, zegge één senator voor circa 2,6 mandaten. 
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Hier ook moeten wij gewag maken van de afvaar
digingen naar internationale beraadslagende ver
gaderingen, de bijeenkomsten van de fracties, de 
openbare vergaderingen, enz. Ten slotte hebben 
wij nog niets gezegd van de tijdelijke bijzondere 
commissie, die belast werd met de behandeling 
van de ontwerpen en voorstellen in verband met 
de herziening van de G rondwet (27 leden in de 
Kamercommissie en 21 leden in de Senaa scom
missie}. 

E en beperking van het aantal leden van de 
vaste en bijzondere commissies zou deze in staat 
stellen op te treden als werkelijke werkgroepen , 
die zouden bestaan uit leden voor wie het com
missiewerk de hoofdtaak van hun parlementair 
mandaat zou zijn. Bovendien zou de behandeling 
in de commissies hierdoor sneller vooruitgaan , 
want wij mogen niet vergeten dat het aanslepen 
van de parlementaire bespreking door de pers en 
door het publiek vaak slecht wordt opgenomen. 

Een tweede voorstel heeft betrekking op e con
ferentie van voorzitters, die in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers reeds bestaat maar nog 
niet in de Senaat ( 7) . Zij bestaat uit de voorzitter 
en de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen 
voorzitters van de Kamer plus de voorzitter en 
een lid van iedere politieke fractie. De voorzitters 
van de vaste commissies en van de . bijzondere 
commissies kunnen ( dus moeten niet) worden 
gehoord. Deze conferentie regelt, in overleg met 
de regering, de werkzaamheden van de Kamer. 
Deze regeling moet door de Kamer nog worden 
goedgekeurd, maar normaliter zal deze goedkeu
ring automatisch gebeuren gelet op de vertegen
woordigende wijze waarop de conferentie is samen
gesteld. Wij menen, dat het wenselijk zou zijn 
deze conferentie aan te vullen met de commissie
voorzitters , waardoor dezen dan beter de commis
siearbeid zouden kunnen af stemmen op de nood
wendigheden en mogelijkheden van de plenaire 
vergaderingen. Anderzijds vragen wij ons a f. 
waarom iedere fractie door twee personen moet 
worden vertegenwoordigd. Normaal schijnt ons 
één spreekbuis per fractie voldoende. 

In de Senaat zou het wenselijk zijn een gelijk
aardige conferentie op te richten ( 8) . Deze zou 

(7) Artikels 22 en 23 van het Kamerreglement. 
(8) De in de Senaat bestaande commissie voor de parlemen

taire arbeid bli jkt niet aan haar benaming te bean twoorden , 
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dan de werkzaamheid zowel in de commissies als 
in de voltallige vergadering kunnen « plannen », 
wat de regelmatigheid en derhalve ook de snelheid 
zou ten goede komen. 

Een woordje nu over de verslagen van de com
missies , meer bepaald over hun lengte. Sommige 
verslagen tellen circa honderd bladzijden en dit 
over één enkel der 22 begrotingen (9) . Geen par
lementslid of ook niet het belangstellende publiek 
is in staat dit te lezen. Een bondiger verslag zou 
meer kans hebben werkelijk te worden bekeken 
en door de algemene of door de gespecialiseerde 
pers te worden aangehaald en besproken. Ander
zijds dient aangestipt, dat de verslaggever benevens 
een analyse van de beraadslaging en van de 
commissie, gemotiveerde conclusies bevatten die 
strekken hetzij tot aanneming van het ontwerp of 
het voorstel van wet, hetzij tot niet-aanneming 
ervan , hetzij nog tot aanneming van de amende
menten, waarvan zij de tekst opgeven ( 10). Zij 
vertolken dus uiteraard het standpunt van de meer
derheid, des te meer daar vele verslagen - niet 
allemaal - geheel of gedeeltelijk opgesteld wor
den door de ambtenaren van het departement of 
van het kabinet van de ter zake bevoegde minister. 
De minderheid, dit is de regeringsoppositie, zou 
normaal bij dit verslag telkens een (bondige) min
derheidsnota moeten voeg en als bijlage van het 
verslag. Vermits wij een tweeledig staatsbestel 
(meerderheid en oppositie) in ons land kennen, 
schijnt het ons noodzakelijk dat het publiek de 
beide standpunten zou kunnen kennen over elk 
beleidsprobleem : de oplossing die voorgedragen 
is door de regeringsmeerderheid en de vervan
gingsoplossing, die door de oppositie is voorge
steld. 

Onze vierde bemerking heeft betrekking op 
enkele uitstekende bepalingen van de respectieve 
reglementen van de Kamer van Volksvertegen
woordigers en van de Senaat, die echter maar al 
te weinig worden nagekomen. 

Zo zegt artikel 17 van het Kamerreglement dat 
de commissieverslagen over de wetsontwerpen en 
-voorstellen gedrukt en rondgedeeld moeten wor
den ten minste drie dagen vóór de algemene be
spreking in de openbare vergadering, tenzij de 
Kamer zich voor de spoedbehandeling heeft uit
gesproken ( 11) . Wat de Senaat betreft, artikel 56 
van het reglement bepaalt dat de verslagen in dier 
voege gedrukt en rondgedeeld worden, dat de 

senatoren ze uiterlijk twee dagen vóór de alge
mene bespreking ontvangen ( 12). 

In feite wordt van deze regels zodanig dikwijls 
afgeweken, dat bijna gezegd kan worden, dat zij 
in onbruik zijn geraakt. Zo is het herhaaldelijk 
gebeurd, dat de parlementsleden een verslag ont
vingen enkele minuten vóór de aanvang van de 
bespreking van het wetsontwerp waarover het ver
slag liep. Dit is te betreuren, want het betrokken 
kamerlid ( of de betrokken senator) heeft dan geen 
tijd meer om van het verslag kennis te nemen ; 
zijn recht om amendementen in te dienen ver
schrompelt vermits hij de keuze heeft tussen het 
indienen van overhaastig opgestelde amendemen
ten of het helemaal niet indienen van amende
menten. Ook de publieke opinie heeft geen kennis 
van wat er omgaat en de bij de zaak betrokken 
bevolkingsgroepen kunnen hun standpunt niet 
laten kennen en verdedigen. 

Ter zake zou het dus volstaan de besproken 
reglementsartikelen weer werkelijk toe te passen. 
Twee of drie dagen schijnt ons echter nog een 
te korte termijn. Een volle week zou het meest 
aangewezen zijn. Wij begrijpen best , dat afwij 
kingen mogelijk moeten kunnen zijn in spoedei
sende gevallen, maar zij moeten uitzonderingen 
blijven, opdat de regel niet ontkracht wordt. Tel
kens zou de voorzitter van de Kamer of van de 
Senaat dan een plechtige verklaring moeten afleg-

. gen om de redenen toe te lichten waarom de spoed
procedure wordt gevolgd. 

Ons laatste voorstelt strekt ertoe de nadelen van 
het Belgische tweekamerstelsel enigszins te onder
vangen, namelijk door de behandeling van be
paalde meer technische wetsontwerpen aan ge
mengde commissies van volksvertegenwoordigers 
en senatoren toe te vertrouwen. Ter zake is er 
reeds een precedent : de zgn. gerechtelijke her
vorming ( 13). Van deze procedure zou o.i . een 

wellicht omdat de fracties a ls zodanig er niet in vertegen
woordigd zijn. 

(9) vVij w illen geen voorbeeld geven (al kunnen er gemak
ke lijk verschillende worden weergevonden) om geen blaam 
toe te die nen aan de t e ijverige verslaggever. 

(10) Artikel 17 van het K amerregle ment en artikel 56 va n 
het Senaatsreglement. 

(11) Door artikels 66 (in verband met d e behandeling van 
de begrotingson twerpen) en 57 (betreffende zaken die zonder 
vers lag worden afgedaan) wor dt er in uitzonderingen voorzien . 

(12) Ook hier zijn er uitzonderingen (artikel 59 van het r e
g lement). 

(1:!) Ontwerp va n wet houdende het gerechtelijk Wetboek . 
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veel ruimer gebruik moeten worden gemaakt, name
lijk voor alle wetsontwerpen waarover geen partij
politieke twisten lopen. Wij denken in dit verband 
onder meer ook aan de wetsontwerpen tot goed
keuring van internationale verdragen. 

IV 

De bovenstaande voorstellen kunnen wij als 
volgt in enkele woorden samenvatten : 

1 ° de parlementaire commissies tot waarachtige 
werkorganen omvormen door het ledenaantal te 
beperken, wat specialisatie mogelijk maakt : 

2° een planning laten doorvoeren van de par
lementaire arbeid door een conferentie van voor
zitters ; 

3° de verslagen inkorten en aanvullen met min
derheidsnota's ; 

4° een vaste termijn bepalen en naleven tussen 
het onderzoek in de bevoegde commissie en in de 
voltallige vergadering ; 

5° behandeling in gemengde Kamer- en Senaats
commissies van de technische ontwerpen. 

De voorstellen sub 1 °, 2° en 5° zullen de duur 
van de parlementaire behandeling der wetsontwer
pen aanzienlijk verkorten, wat tegemoet komt aan 
de wensen van elke regering . ongeacht haar samen
stelling, zonder de controlemacht van haar meer
derheid in het parlement ook maar enigszins te 
beknotten. Het voorstel sub 3° verruimt het kri
tiekrecht van de regeringsoppositie zonder de 
macht van de meerderheid in het gedrang te bren
gen. 

Wij wensen wat nader in te gaan op ons voor
stel sub 4° : dit zou de procedure enigszins ver
lengen, doch wij menen dat dit ruimschoots word t 
goedgemaakt door de tijdsbesparing. die tot stand 
zou komen dank zij de doorvoering van onze 
andere voorstellen. 

In het begin van deze bijdrage hebben wij be
toogd, dat de openbaarheid een grondbeginsel is 
van ons staatsbestel : het spreekt dan ook van zelf 
dat deze openbaarheid gevaar loopt haar vrucht
baarheid te verliezen, indien de tijdsspanne tussen 
de publicatie van het verslag over een belangrijk 
wetsontwerp en de behandeling en goedkeuring 
ervan te kort is. 
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Door de ruime verspreiding van de parlemen
taire documenten ( ongeacht of het de wetsontwer
pen zijn dan wel de commissieverslagen) zou de 
ganse bevolking betrokken kunnen worden bij het 
opstellen van de nieuwe wetteksten, wat een ver
dere democratisering van onze maatschappij moge
lijk maakt. Wij wezen er reeds op, dat hed en 
ten dage dank zij het algemeen kiesrecht de par
lementsleden op minder abstracte wijze dan in de 
neg entiende eeuw 's lands bevolking vertegenwoor

digen. Dit moet o.i. parallel lopen met een ont
voogding van het publiek door een betere politieke 
voorlichting en in de mate van het mogelijke met 
een deelneming van de bevolking aan 's lands 
bestuur. 

E en tweede verschil met verleden eeuw is het 
feit , dat de bevolking beter en veelzijdiger ge
organiseerd is : de staatkundige partij en, d ie hon
derd jaar geleden nauwelijks meer waren dan 

plaatselijke of gewestelijke kiesverenigingen, zijn 
thans op nationaal niveau ingerichte machten met 
eigen studiebureaus. structuren, persorganen, enz. 
Terwijl vroeger als « pressure groups » alleen de 
kerkgemeenschappen ( en dan in ons land slechts 
één enkele, namelijk de Rooms-Katholiek kerk) 
een rol konden spelen, bestaan er thans talloze 

verenigingen op een andere dan een politieke of 
levensbeschouwelijke basis, zoals belangengroe
peringen ( houders van koloniale obligaties, grote 
gezinnen). sociale groepen ( vakbonden der arbei
ders en der werkgevers , middenstandsorganisaties, 
landbouwersverenigingen) . cultuurkringen van alle 

aard . Kunnen eveneens als drukkingsgroepen wor
den aangemerkt de gezamenlijk optredende bekle
ders van officiële betrekkingen of mandaten, zoals 

het professorenkorps van een universiteit, de geza
menlijke leden van een of andere akademie, een 
eenstemmig stadsbestuur, enz. Nu weten ij, dat 

vele wetsvoorstellen, die door senatoren of kamerle
den worden ingediend, of amendementen, die door 
dezelfden worden voorgedragen, in feite uitgaan 

en zelfs opgesteld worden door deze « pressure 
groups ». Opdat de drukkingsgroepen hun rol 
zouden kunnen spelen, moet hun de nodige tijd 
tijdens de parlementaire behandeling van de voor 
hen van belang zijnde wetsontwerpen worden 
gelaten, om deze te bestuderen en amendementen 

op te stellen, die ondertekend zullen worden door 
parlementsleden, waarmee zij bestendig in betrek
king zijn of contact kunnen opnemen. Het is inder-
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daad beter, dat deze veremgmgen en groeperin
gen, vermits zij in de werkelijkheid toch bestaan, 
hun taak in het raam van de bestaande grond
wettelijke instellingen zouden kunnen vervullen 
waardoor de bevolking beter in het staatsbestel 
wordt geïntegreerd ( 14 ). 

Het parlement is inderdaad wezenlijk een ver
tegenwoordigend lichaam : de technische sugges
tie (ruimere en tij dige verspreiding van de parle
mentaire stukken) die wij hier maken, zal ertoe 
bijdragen de kloof tussen staat en maatschappij 
of meer concreet tussen de bevolking en de par
lementaire instelling te overbruggen. De bevolking 
{vooral de bevolking die actief optreedt in de 
maatschappij) zal aldus in de parlementsleden 
beter haar vertegenwoordigers erkennen, wat 
ongetwijfeld ten goede zal komen én aan onze 
grondwettelijke instellingen én aan de belangen 
{ja zelfs het geluk) van de bevolking . 

V 

Vooraleer te eindigen wensen wij een aller
laatste suggestie te maken, maar dan alleen wat 
de Senaat betreft. Wij wensen daarbij nog even 
terug te komen op het reeds tweemaal aangevoerde 
probleem van de openbaarheid. 

De politieke fracties ( 15) . die zo een grote rol 
spelen in het parlementair leven van dit land, 
zowel op functioneel-organisatorisch vlak als op 
dat van de politieke beslissingen, worden door het 
reglement van de Kamer van Volksvertegenwoor
digers wel en door het Senaatsreglement niet 
erkend. Hun officiële erkenning is wenselijk, ja 
zelfs noodzakelijk opdat hun bedrijvigheid niet 
langer in een mistig waas van geheimzinnigheid 
zou omhuld blijven. De enige informatie, die het 
publiek over hun werking, houding en beslissing 
bekomt, is niet alleen uiterst onvolledig maar 

* 

vooral meer dan eens onjuist en in ieder geval 
oncontroleerbaar. Hun institutionalisering zou hen 
betrekken bij de toepassing van artikel 33 van de 
Belgische grondwet. dat de openbaarheid van de 
werking van de parlementaire instelling verzekert. 

* 
* * 

Hierbij zijn wij dan gekomen op het einde van 
deze bijdrage ; de erin vervatte voorstellen strekken 
er alle toe de parlementaire instelling technisch beter 
aan te passen aan de vereisten van ons huidig 
staatkundig leven inzake de uitoefening van het 
opperste gezag en de leiding van de staatszaken 
door de meerderheid, de uitoefening van het recht 
van kritiek door de oppositie ( s) en het betrekken 
van de bevolking bij de dagelijkse werking van 
onze grondwettelijke instellingen. 
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