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TOELICHTING 

 

Dit voorstel moet worden samen gelezen met ons voorstel nr. 5-XXX/1 betreffende de 

herziening van artikel 195 van de Grondwet, waarvan de goedkeuring moet voorafgaan aan de 

stemming van dit voorstel tot herziening van de Grondwet. 

 

Er bestaat in Vlaanderen een vrij brede consensus over de noodzaak tot een grondige 

hervorming van de instellingen van dit land. Eén van de hervormingen waarover ter zake een 

vrij grote eensgezindheid bestaat, is de afschaffing van de Senaat, die immers wordt 

beschouwd als een vrij overbodige instelling. 

Geruime tijd heeft de Belgische Senaat, in het kader van een volwaardig tweekamerstelsel, 

dezelfde bevoegdheden gehad als de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit 

tweekamerstelsel werd door zijn voorstanders gerechtvaardigd met het argument dat ook de 

wetgever enige controle nodig heeft en dat het zodoende past dat de tweede kamer zich 

eventueel nog eens uitspreekt over de door de eerste kamer gestemde wetten. Tegenstanders 

verwijzen naar de hoge kostprijs van dit stelsel, naar de vertragingen op wetgevend vlak en 

naar het feit dat niet bewezen is dat een tweekamerstelsel beter zou functioneren dan een 

eenkamerstelsel. 

Met de staatshervorming en de grondwetsherziening van 1993 is de rol van de Senaat 

grondwettelijk beperkt tot een tweederangskamer, in grote mate ondergeschikt aan de Kamer 

van volksvertegenwoordigers. De grote debatten gebeuren in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers. De regering kan trouwens niet door de Senaat ten val worden 

gebracht. De regering laat dit trouwens zeer duidelijk blijken uit de manier waarop ze de 

Senaat behandelt. Zowel de twee regeringen-Verhofstadt als de regeringen-Leterme stuurden 

bij vragen om uitleg telkens een staatssecretaris van dienst om het antwoord af te lezen. De 

Senaat is ook niet meer bevoegd voor de begroting, wat opnieuw een belangrijke 

minderwaarde voor deze parlementaire assemblee betekent. Bovendien blijkt uit de 

artikelen 77 en 78 van de Grondwet overduidelijk dat de Kamer bij meningsverschillen met 

de Senaat altijd het laatste woord heeft.  

Om de Senaat toch nog enige zin te geven, kreeg hij onder meer een communautaire 

pacificatierol toegemeten. Door zijn samenstelling zou de Senaat bij voorkeur geschikt zijn 

om problemen tussen de verschillende gemeenschappen op te lossen. De Senaat is immers 

voor een deel samengesteld uit volksvertegenwoordigers die verkozen zijn in hun regionaal 

parlement en van daaruit zijn afgevaardigd in de Senaat. In de praktijk is echter gebleken dat 

de Senaat deze pacificerende communautaire rol omzeggens nooit heeft kunnen waarmaken. 

Wanneer adviezen moeten worden gegeven om zogenaamde belangenconflicten tussen 

Vlamingen en Franstaligen op te lossen, dan beperkt de Senaat zich ofwel tot een verwijzing 

naar één of andere nietszeggende tekst, ofwel doodgewoon tot de vaststelling dat hij geen 

advies kan geven bij gebrek aan eensgezindheid tussen Vlaamse en Franstalige senatoren. De 

opdracht om als verzoener op te treden, is dan ook manifest mislukt. 



Een andere opdracht die de Senaat bij de meest recente staatshervorming meekreeg, was die 

van reflectiekamer. Ook wat dit betreft, is de productie erg mager gebleken. Er zijn weliswaar 

in de Senaat debatten geweest die enige weerklank konden vinden, bijvoorbeeld het debat 

over het stemrecht voor niet-Belgen die de Belgische nationaliteit weigeren, het 

euthanasiedebat, en zo meer. Maar al deze debatten werden ook steeds opnieuw overgedaan in 

de Kamer van volksvertegenwoordigers. De maatschappelijke relevantie van de herhaling van 

deze debatten in beide kamers kan ten zeerste worden betwijfeld omdat zij in beide kamers 

volgens dezelfde lijnen verlopen, vermits het vooral de partijen en veel minder de individuele 

parlementsleden van Kamer of Senaat zijn die de vormgeving en de inhoud van de debatten 

bepalen. 

In het huidige België is een tweekamerstelsel dan ook een loutere verspilling van 

overheidsgelden, aangezien zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit aan het wetgevende werk 

en de controleopdracht van de wetgever niets wordt toegevoegd. Het beste is dan ook dat de 

Senaat wordt opgeheven. Zeker in deze tijden van crisis kan dit immers een grote besparing 

opleveren voor de staatsfinanciën, vermits de Senaat de schatkist jaarlijks om en bij de 64 

miljoen euro kost.  

Huidige voorstel beperkt zich zuiver tot een afschaffing van de Senaat. De indieners van dit 

voorstel verhelen weliswaar niet dat zij een aantal van de hier in herziening gestelde artikelen 

van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de Senaat ook op een aantal andere 

punten zouden willen hervormen of zelfs opheffen, en dat zij ook de andere instellingen van 

dit land zouden willen hervormen en/of opheffen, maar hebben ervan afgezien om de 

discussie daarover in dit voorstel te openen omdat daarover minder of geen consensus bestaat 

en dit bijgevolg tot oeverloze discussies en onnodige vertragingen voor wat de afschaffing 

van de Senaat zou leiden. Zodoende kan er, gelet op de brede consensus daarover, alvast al 

snel werk worden gemaakt van de afschaffing van de Senaat. 
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VOORSTEL 

 

Artikel 1 

 

In artikel 4, derde lid, van de Grondwet worden de woorden "elke Kamer" vervangen door de 

woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers".  

 

Art. 2 

 

Artikel 36 van de Grondwet wordt vervangen als volgt: 

 

"De federale wetgevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de Koning en de Kamer 

van volksvertegenwoordigers." 

 

Art. 3 



 

In artikel 42 van de Grondwet worden de woorden "beide Kamers" vervangen door de 

woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 4 

 

In artikel 43 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in paragraaf 1 worden de woorden "elke Kamer" vervangen door de woorden "de Kamer 

van volksvertegenwoordigers"; 

 

B/ paragraaf 2 wordt opgeheven. 

 

Art. 5 

 

In artikel 44 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ het eerste lid wordt vervangen als volgt:  

 

"De Kamer van volksvertegenwoordigers komt van rechtswege bijeen ieder jaar, de tweede 

dinsdag van oktober, behalve wanneer zij reeds voordien door de Koning is bijeengeroepen.";  

 

B/ in het tweede lid worden de woorden "Kamers moeten" vervangen door de woorden 

"Kamer van volksvertegenwoordigers moet";  

 

C/ in het vierde lid wordt het woord "Kamers" vervangen door de woorden "Kamer van 

volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 6 

 

In artikel 45 van de Grondwet wordt het woord "Kamers" telkens vervangen door de woorden 

"Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 7 

 

In artikel 46 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ het vierde lid wordt opgeheven; 

 

B/ in het vijfde lid wordt het woord "Kamers" vervangen door de woorden "Kamer van 

volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 8 

 

In artikel 47 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ Het eerste lid wordt vervangen als volgt:  

 

"De vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers is openbaar."; 

 



B/ in het tweede lid worden de woorden "Elke Kamer" vervangen door de woorden "De 

Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 9 

 

In artikel 48 van de Grondwet worden de woorden "Elke Kamer" vervangen door de woorden 

"De Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 10 

 

Artikel 49 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 11 

 

In artikel 50 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in de eerste zin worden de woorden "een van beide Kamers" vervangen door de woorden 

"de Kamer van volksvertegenwoordigers"; 

 

B/ in de tweede zin worden de woorden "betrokken Kamer" vervangen door de woorden 

"Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 12 

 

In artikel 51 van de Grondwet worden de woorden "een van beide Kamers" vervangen door 

de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 13 

 

In artikel 52 van de Grondwet worden de woorden "elke Kamer" vervangen door de woorden 

"de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 14 

 

In artikel 53 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in het eerste lid worden de woorden "de reglementen der Kamers" vervangen door de 

woorden "het reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers"; 

 

B/ in het derde lid worden de woorden "Geen van beide Kamers kan een" vervangen door de 

woorden "De Kamer van volksvertegenwoordigers kan geen". 

 

Art. 15 

 

In artikel 54, tweede lid, van de Grondwet worden de woorden "betrokken kamer" vervangen 

door de woorden "Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 16 

 



In artikel 56 van de Grondwet worden de woorden "Elke Kamer" vervangen door de woorden 

"De Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 17 

 

In artikel 57 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in het eerste lid wordt het woord "Kamers" vervangen door de woorden "Kamer van 

volksvertegenwoordigers"; 

 

B/ in het tweede lid worden de woorden "Elke Kamer" vervangen door de woorden "De 

Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 18 

 

In artikel 58 van de Grondwet worden de woorden "een van beide Kamers" vervangen door 

de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 19 

 

In artikel 59 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in het eerste lid worden de woorden "een van beide Kamers" vervangen door de woorden 

"de Kamer van volksvertegenwoordigers" en worden de woorden "waarvan het lid deel 

uitmaakt" geschrapt; 

 

B/ in het tweede lid worden de woorden "een van beide Kamers" vervangen door de woorden 

"de Kamer van volksvertegenwoordigers" en wordt in de tweede zin het woord "betrokken" 

geschrapt; 

 

C/ in het derde lid wordt het woord "betrokken" geschrapt; 

 

D/ in het vierde lid worden de woorden "een van beide Kamers" vervangen door de woorden 

"de Kamer van volksvertegenwoordigers"; 

 

E/ Het zesde lid wordt als volgt vervangen: "In elke stand van het onderzoek kan het 

betrokken lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tijdens de zitting en in strafzaken, 

aan de Kamer de schorsing van de vervolging vragen. De Kamer dient hiertoe met een 

meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen te beslissen."; 

 

F/ in het zesde lid worden de woorden "een van beide Kamers" vervangen door de woorden 

"de Kamer van volksvertegenwoordigers" en worden de woorden "waarvan het lid deel 

uitmaakt," geschrapt. 

 

Art. 20 

 

In artikel 60 van de Grondwet worden de woorden "Elke Kamer" vervangen door de woorden 

"De Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 21 



 

Artikel 67 van de Grondwet wordt opgeheven.  

 

Art. 22 

 

Artikel 68 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 23 

 

Artikel 69 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 24 

 

Artikel 70 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 25 

 

Artikel 71 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 26 

 

Artikel 72 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 27 

 

Artikel 73 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 28 

 

Artikel 74 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 29 

 

In artikel 75 van de Grondwet worden het tweede en het derde lid opgeheven.  

 

Art. 30 

 

In artikel 76 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in het eerste lid worden de woorden "een Kamer" vervangen door de woorden "de Kamer 

van volksvertegenwoordigers"; 

 

B/ in het tweede lid worden de woorden "De Kamers hebben" vervangen door de woorden 

"De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft". 

 

Art. 31 

 

Artikel 77 van de Grondwet worden opgeheven. 

 

Art. 32 



 

Artikel 78 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 33 

 

Artikel 79 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 34 

 

Artikel 80 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 35 

 

Artikel 81 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 36 

 

Artikel 82 van de Grondwet wordt opgeheven. 

 

Art. 37 

 

Artikel 83 van de Grondwet wordt opgeheven 

 

Art. 38 

 

In artikel 85, derde lid, van de Grondwet worden de woorden "beide Kamers" vervangen door 

de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 39 

 

In artikel 86 van de Grondwet wordt het woord "Kamers" vervangen door de woorden 

"Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 40 

 

In artikel 87 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in het eerste lid worden woorden "beide Kamers" vervangen door de woorden "de Kamer 

van volksvertegenwoordigers"; 

 

B/ in het tweede lid worden de woorden "Geen van beide Kamers kan hierover beraadslagen" 

vervangen door de woorden "De Kamer van volksvertegenwoordigers kan hierover niet 

beraadslagen". 

 

Art. 41 

 

Artikel 90, eerste lid, van de Grondwet wordt vervangen als volgt:  

 

"Bij overlijden van de Koning komt de Kamer van volksvertegenwoordigers zonder 

bijeenroeping samen, uiterlijk de tiende dag na die van het overlijden. Indien de Kamer 



tevoren ontbonden is en het ontbindingsbesluit bijeenroeping bevat tegen een later tijdstip 

dan de tiende dag, treedt de oude Kamer opnieuw in functie totdat de Kamer die haar plaats 

moet innemen, bijeenkomt.". 

 

Art. 42 

 

In artikel 91, tweede lid, van de Grondwet, worden de woorden "der verenigde kamers" 

vervangen door de woorden "van de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 43 

 

In artikel 92 van de Grondwet worden de woorden "komen beide Kamers in verenigde 

vergadering" vervangen door de woorden "komt de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 44 

 

In artikel 93 van de Grondwet worden in de eerste zin de woorden "de Kamers" en in de 

tweede zin de woorden "de verenigde Kamers" telkens vervangen door de woorden "de 

Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 45 

 

Artikel 95 van de Grondwet wordt vervangen als volgt: 

 

"Ingeval de troon onbezet is, voorziet de Kamer van volksvertegenwoordigers voorlopig in het 

regentschap totdat de geheel vernieuwde Kamer van volksvertegenwoordigers bijeenkomt; 

deze bijeenkomst heeft plaats uiterlijk binnen twee maanden. De nieuwe Kamer voorziet 

voorgoed in het bezetten van de troon." 

 

Art. 46 

 

In artikel 100 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in het eerste lid worden de woorden "elke Kamer" vervangen door de woorden "de Kamer 

van volksvertegenwoordigers"; 

 

B/ in het tweede lid worden de tweede en de derde zin geschrapt. 

 

Art. 47 

 

In artikel 143, paragraaf 2, van de Grondwet worden de woorden "De Senaat" vervangen door 

de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 48 

 

In artikel 151 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in paragraaf 2 wordt het woord "Senaat" vervangen door de woorden "Kamer van 

volksvertegenwoordigers"; 

 



B/ in de overgangsbepaling, zesde lid, worden de woorden "beurtelings door de Kamer van 

volksvertegenwoordigers en door de Senaat" vervangen door de woorden "door de Kamer 

van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 49 

 

In artikel 167, paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2 van de Grondwet worden de woorden 

"de Kamers" vervangen door de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

Art. 50 

 

In artikel 168 van de Grondwet worden in de eerste zin de woorden "de Kamers" vervangen 

door de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers" en wordt in de tweede zin het 

woord "krijgen" vervangen door het woord "krijgt". 

 

Art. 51 

 

In artikel 174, eerste lid, van de Grondwet wordt de tweede zin als volgt vervangen:  

 

"Evenwel stelt elk jaar de Kamer van volksvertegenwoordigers de dotatie voor haar werking 

vast.". 

 

Art. 52 

 

In artikel 198 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

A/ in het eerste lid worden de woorden "kunnen de grondwetgevende Kamers" vervangen 

door de woorden "kan de grondwetgevende Kamer"; 

 

B/ in het tweede lid worden de woorden "mogen de Kamers" vervangen door de woorden 

"mag de Kamer" en wordt het woord "elke" vervangen door het woord "de" . 

 

Art. 53 

 

In Titel IX, artikel I, vijfde lid, van de Grondwet worden de woorden "beide Kamers" 

vervangen door de woorden "de Kamer van volksvertegenwoordigers". 

 

 

29 september 2010 

 

Bart Laeremans   Jurgen Ceder   Yves Buysse 

 

 

 

Anke Van dermeersch  Filip Dewinter 

 

 

 


