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I 
 

 

Abstract 

 

Tot op vandaag bestaat er nauwelijks wetenschappelijke literatuur over bijzondere 

commissies in het Belgische federale parlement. Met deze masterproef willen we een eerste 

stap zetten in dit onontgonnen onderzoeksveld. We constateren dat de aanleiding voor de 

oprichting van een bijzondere commissie zeer gelijklopend is met die voor een 

onderzoekscommissie. Bij de totstandkoming zien we steeds een politiek spel terugkomen 

tussen de oppositie die een onderzoekscommissie eist en de meerderheid die met een 

bijzondere commissie aan het langste eind trekt. De drie bijzondere commissies die wij 

onderzocht hebben, de commissies Spoorveiligheid, Seksueel Misbruik en Dexia, mogen dan 

wel zeer gelijklopend tot stand zijn gekomen, hun verloop was zeer verschillend. We hebben 

onderzocht of de factoren van invloed die Hague en Harrop (2010) naar voor schuiven ook 

gelden als voorwaarden voor een goede werking van een bijzondere commissie. Dat blijkt bij 

amper één van de drie commissies het geval te zijn. Ook de hoeveelheid media-aandacht die 

een bijzondere commissie krijgt is geen goede voorspeller voor het vlotte verloop van een 

commissie. We hebben wel waargenomen dat een grote partijoverschrijdende 

eensgezindheid over de vorm, het doel, het verslag en de aanbevelingen van de commissie 

van cruciaal belang is voor de werking van een bijzondere commissie. Politici die zetelen in 

een bijzondere commissie hebben er alle baat bij om de interpartijenstrijd die heerst in de 

Wetstraat even achterwege te laten om te kunnen bouwen aan een sterk en 

consensusgericht eindrapport.  

  



 

II 
 

 

Voorwoord 

 

Dat ik deze masterproef aan bijzondere commissies heb gewijd is een gevolg van de 

leerrijke stage die ik vorig academiejaar heb gelopen in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Daar heb ik samen met Kamerlid Ronny Balcaen (Ecolo) de 

bijzondere commissie Spoorveiligheid van zeer nabij kunnen volgen. Ik heb de kans gehad 

om bij alle hoorzittingen aanwezig te zijn, zowel de openbare als deze achter gesloten 

deuren. Deze ervaring heeft mijn interesse voor het parlement als onderzoeksdomein alleen 

nog maar doen toenemen. Vorig jaar heb ik in mijn bachelorpaper onderzocht hoe het 

parlement functioneert tijdens een periode van lopende zaken. Met deze masterproef ga ik 

op dat elan verder en wil ik mijn kennis over de werking van het parlement nog verder 

verbreden en verdiepen.  

 

De raad en aanwijzingen van mijn promotor, professor Kristof Steyvers, hebben er mij 

steeds toe aangezet om kritisch te staan tegenover mijn eigen werk. Wanneer ik met 

prangende vragen zat of wanneer ik flarden van mijn tekst doorstuurde kreeg ik altijd snel 

en uitgebreid antwoord op al mijn vragen. Ik wil mijn promotor daar van harte voor 

bedanken! Verder wil ik ook mijn twee commissarissen, Hilde Van Liefferinge en Eline Van 

Bever, bedanken voor hun interesse in mijn masterproef.  

 

Daarnaast wil ik al mijn naasten bedanken voor het geduld en begrip dat ze hebben 

opgebracht voor mijn weinig sociaal leven van de voorbije maanden. En in het bijzonder mijn 

goede vrienden van Chiro Sellewie. Ook Valentijn, verdient hier een vermelding. Eerst en 

vooral voor de vele uren die we samen hebben gediscussieerd over de dagdagelijkse 

politieke gebeurtenissen en uiteraard ook over elkaars masterproefonderwerp. Hij heeft 

daarnaast dit werk ook nog nagelezen.   

 

Twee personen wil ik hier speciaal bedanken. Mijn vriendin, Sofie, stond steeds klaar om 

mij tijdens nachtelijke schrijfsessies te steunen en toonde begrip wanneer ik voor de 

zoveelste keer een gepland dagje samen moest afzeggen om aan deze masterproef te 

werken. Daarnaast verdient mijn lieve moeder een standbeeld voor haar vele ùren 

naleeswerk. Zonder haar was ik niet geraakt waar ik nu sta.   
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Inleiding 

 

Bij ingrijpende gebeurtenissen die een groot aantal burgers rechtstreeks of 

onrechtstreeks treffen, hebben mensen nood aan antwoorden op de vele vragen waar ze 

mee blijven zitten. Vaak zijn het de media die als eerste naar die antwoorden op zoek gaan. 

Het duurt dan meestal niet lang vooraleer er ook reactie komt vanuit politieke hoek. De één 

schreeuwt om een grootschalig juridisch onderzoek, de ander wil met de verkozen 

volksvertegenwoordigers zelf op zoek gaan naar een schuldige, nog andere willen het 

probleem liefst zo weinig mogelijk ruchtbaarheid geven en houden de boot voor eventuele 

onderzoeken af. Ook na zware menselijke drama’s viert het politiek spel van voor en tegen 

hoog tij en poogt elke partij garen te spinnen bij de media-aandacht die een parlementair 

onderzoek met zich mee kan brengen. Om tot een effectief parlementair onderzoek te 

komen kunnen politici twee mogelijke pistes bevaren. Vooraleerst is er de mogelijkheid om 

een onderzoekscommissie op te richten. Daarnaast kan het parlement ook opteren voor een 

bijzondere commissie. Over onderzoekscommissies zijn al enkele publicaties verschenen, 

waaronder een sterk overzichtswerk van Staelraeve (2007). Bijzondere commissies zijn 

daarentegen tot nu toe behoorlijk onderbelicht gebleven in de wetenschappelijke literatuur 

rond parlementen. Dat staat in schril contrast met de vaak grote media-aandacht waar de 

laatste bijzondere commissies in de Kamer konden op rekenen. Het leek ons dus opportuun 

om onderzoek te voeren naar dit parlementaire instrument. We richten onze aandacht op 

de commissies die in de periode 2010-2012 georganiseerd zijn in de schoot van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers, namelijk de commissie Spoorveiligheid, de commissie 

Seksueel Misbruik en de commissie Dexia.  

 

We zullen in deze masterproef van elk van de drie commissies afzonderlijk een 

uitgebreide en gestructureerde analyse maken. Deze analyse is telkens opgebouwd uit twee 

delen. Eerst en vooral willen we voor de drie commissies nagaan wat de aanleiding was voor 

hun oprichting en hoe ze tot stand zijn gekomen. Hiervoor doen we beroep op het 

toonaangevende stromenmodel rond agendasetting van John Kingdon (2011).  Daarna zullen 

we de werkzaamheden van de bijzondere commissies onder de loep nemen. We zullen meer 

bepaald onderzoeken of de commissies een goede werking gekend hebben en op hoeveel 

media-aandacht de bijzondere commissies konden rekenen. Voor dit onderzoeksgedeelte 

hebben we gebruik gemaakt van een drietal interviews die we hebben afgenomen, een 

groot aantal persartikelen en de theorie rond invloedrijke commissies van Hague en Harrop 
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(2010). Aan de hand van de gegevens die we in deze analyses hebben verzameld moeten we 

in staat zijn om een vergelijking te maken tussen de drie commissies. Deze vergelijking moet 

ons helpen bij het bevestigen of weerleggen van de zes hypothesen die we voor onszelf naar 

voor hebben geschoven. Uit die vergelijking moet ook blijken of we factoren kunnen 

destilleren die gelden als voorwaarden voor een goede werking van een bijzondere 

commissie.  

 

In de titel van deze masterproef vragen we ons af of bijzondere commissies meer zijn 

dan politieke spelletjes in de achtertuin van het parlement. Deze vraagstelling is tweeledig. 

Is het ten eerste zo dat de werkzaamheden van bijzondere commissies snel vastlopen in een 

partijpolitiek moeras en dat bijzondere commissies weinig bijdragen tot het maatschappelijk 

debat? Zijn bijzondere commissies met andere woorden niet meer dan een politiek theater 

betaald door de belastingbetaler of kunnen ze toch naar voren komen als een effectief 

werkmiddel van het parlement? Ten tweede merken we op dat er over bijzondere 

commissies zeer weinig literatuur voorhanden is. Kunnen we daarom stellen dat bijzondere 

commissies zich in de achtertuin van het parlement bevinden, waar ze tussen de mesthoop 

en de omheining, zonder veel aandacht van de buitenwereld, wegkwijnen? Deze 

masterproef biedt een antwoord op deze vragen. 
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1. Theoretische achtergrond 

 

We willen in deze masterproef tot een vergelijking komen tussen de drie bijzondere 

commissies die zijn opgericht tussen 2010 en 2012 in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, namelijk de bijzondere commissies Spoorveiligheid, Seksueel 

Misbruik en Dexia. Deze vergelijking zullen we opbouwen op basis van een aantal 

verschillende onderzoekstechnieken. Om deze vergelijking theoretisch te onderbouwen 

zullen we in dit hoofdstuk eerst het wettelijk kader schetsen waarbinnen (bijzondere) 

commissies ageren in het federale parlement. Daarnaast gaan we ook dieper in op de 

theorie rond commissies van Hague en Harrop. Zij geven in hun werk aan welke kenmerken 

een commissie moet bezitten om invloedrijk te kunnen zijn. Tot slot bekijken we ook het 

stromenmodel van Kingdon van dichterbij. Dit model gaat na hoe de agendasetting tot stand 

komt en hoe het komt dat het ene alternatief wel wordt overwogen en het andere niet. Dit 

stromenmodel zullen we in het onderzoeksgedeelte van deze paper gebruiken om de 

totstandkoming van bijzondere commissies te schetsen en te vergelijken. Op die manier 

zullen we een theoretische basis opbouwen van waaruit we zowel de totstandkoming en de 

werking van de commissies kunnen vergelijken. 

 

1.1. Overzicht van de commissies in het Belgische federale parlement 

Zoals we eerder al aanhaalden bestaat over bijzondere commissies niet zo veel 

literatuur. Het boek “Het Federale Parlement, organisatie en werking” van Marc Van der 

Hulst bleek een goede informatiebron om de wettelijke bepalingen omtrent bijzondere 

commissies te schetsen. Voor we de specifieke kenmerken van een bijzondere commissie 

beschrijven is het echter belangrijk om het onderscheid te maken tussen drie soorten 

commissies in het Belgische parlement: vaste commissies, onderzoekscommissies en 

bijzondere commissies. Daarnaast bestaan er ook nog tijdelijke commissies, 

opvolgingscommissies, werkgroepen, subcommissies, adviescomités, … Deze laatste 

commissies komen in deze masterproef niet aan bod omwille van hun kleine rol van 

betekenis in de hedendaagse politieke besluitvorming. Hieronder zullen we de drie soorten 

commissies in het Belgische parlement nader toelichten. 
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1.1.1. Vaste commissies 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers is met haar 150 rechtstreeks verkozen 

parlementsleden het kloppende hart van de wetgevende macht in België. De 

volksvertegenwoordigers komen elke donderdag bijeen in een plenaire zitting waar onder 

andere over wetten gestemd wordt. De modale burger kent de werking van de Kamer door 

de beelden van Villa Politica maar eigenlijk gebeurt het grote werk buiten het zicht van de 

camera’s. Ook op de andere dagen van de week zijn parlementsleden aanwezig in het 

federaal parlement in Brussel en vergaderen ze in kleinere, vaste commissies. In dergelijke 

vaste commissies, die doorgaans veel minder media-aandacht krijgen, wordt met zeventien 

parlementsleden vergaderd over één of meerdere specifieke beleidsdomeinen. De plenaire 

vergadering is te uitgebreid om op een efficiënte manier, technische dossiers af te handelen. 

Marc Van der Hulst, assistent professor grondwettelijk recht en hoofd van de juridische 

dienst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, merkt op dat “sinds 1945 het 

zwaartepunt van het parlementaire werk dan ook steeds meer van de plenaire vergadering 

naar de commissies is verschoven. De vaste commissies komen immers tegemoet aan de 

behoefte om binnen een kleiner gremium van specialisten en volgens een minder formele 

procedure dan in de plenaire vergadering aan wetgevend werk of politieke controle te 

doen” (Van der Hulst, 2010, p. 105). 

Een aantal zaken uit deze beschrijving van Van der Hulst (2010) zijn belangrijk. Dat het 

zwaartepunt van de plenaire vergadering naar de commissies is verschoven is enigszins 

logisch. Het is zeer moeilijk om met 150 leden over gespecialiseerde of technische dossiers 

te beraadslagen. Ten eerste omdat het aantal parlementsleden eenvoudigweg veel te groot 

is en ten tweede omdat niet elk parlementslid op de hoogte kan zijn van alle dossiers die 

worden besproken. Daarvoor zijn de vaste commissies veel efficiënter. De commissieleden  

leggen zich toe op één of meerdere specifieke thema’s waarin ze expertise opbouwen. 

Binnen elke fractie kunnen één of twee parlementsleden zich verdiepen in de domeinen 

waarrond een bepaalde vaste commissie beraadslaagt. Op die manier kan elke fractie het 

hele spectrum aan onderwerpen dat aan bod komt in het parlement van nabij opvolgen. 

Door het beperkt aantal vaste leden dat zetelt in een vaste commissie en de minder formele 

manier van werken zijn de parlementsleden meer geneigd om tot een consensus te komen 

in plaats van te vervallen in politieke tegenstellingen. Vaste commissies komen minstens één 

maal per week samen. Door de hoge frequentie van vergaderingen leren de verschillende 

politici elkaar, over de partijgrenzen heen, wat beter kennen. Politici die in erin slagen om 

goede contacten te leggen met collega’s van andere partijen zullen sneller tot politieke deals 
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kunnen komen en zo meer invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. De geringe 

omvang van een vaste commissie en de frequente vergaderingen zorgen m.a.w. dus voor 

een positieve invloed op het parlementaire werk en moedigen een brede consensus aan 

(Van der Hulst, 2010, pp. 106-132). 

“There is no republican way to build a road” (Wilson in Devos et al., 2006, p. 446) zei de 

Amerikaanse president Woodrow Wilson ooit. Hij wilde daarmee aangeven dat politici in 

staat zijn om strategische keuzes te maken, maar dat het uiteindelijk aan de ambtenarij 

toekomt om te beslissen hoe een bepaald besluit dient uitgevoerd te worden. Dit citaat 

kunnen we in zekere zin ook doortrekken naar de vaste commissies. Aangezien in de 

commissies vaak zeer specifieke en technische dossiers aan bod komen zijn de 

tegenstellingen tussen de verschillende partijen sowieso al wat kleiner. Men kan wel 

discussiëren over het feit of een wet die een boerkaverbod invoert al dan niet opportuun is. 

Maar eens daarover een akkoord is gesloten zal er vooral geluisterd worden naar 

ambtenaren en experts voor de verdere gedetailleerde invulling van de wet.  

 

Professor Van der Hulst haalt aan dat de wetgever twee taken heeft toegeschreven aan 

de vaste commissies: een wetgevende en een controlerende. Dit onderscheid is van 

essentieel belang indien we de verschillende soorten commissies in het federale parlement 

naast elkaar willen plaatsen (cfr. infra). In hun wetgevende taak voeren vaste commissies 

onderzoek naar wetsontwerpen van de regering en discussiëren ze over wetsvoorstellen van 

de parlementsleden. Ook voorstellen van resolutie en voorstellen tot wijziging van het 

reglement worden in de vaste commissies bekeken. Na afloop van de discussie wordt er 

door de vaste commissie een verslag opgesteld en dat verslag dient dan als leidraad voor de 

bespreking in de plenaire vergadering, die nog steeds het laatste woord heeft in het tot 

stand komen van nieuwe wetgeving. Bij het uitoefenen van hun controlerende taak mogen 

vaste commissies mondelinge vragen stellen aan leden van de federale regering en ze 

mogen die ook interpelleren. Op die manier zijn vaste commissies in staat om de dagelijkse 

werking van de regering op de voet te volgen en kunnen ze die waar nodig proberen bij te 

sturen. De verschillende vaste commissies in het federale parlement komen ongeveer 

overeen met de verschillende beleidsdomeinen die de federale regering bekleedt. Zo zijn er 

bijvoorbeeld de vaste commissie voor Landsverdediging of de vaste commissie voor 

Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven. In de vaste commissie Landsverdediging 

komen alle parlementsleden samen die zich specialiseren rond dit beleidsdomein en zij 

bereiden wetsvoorstellen voor rond dit specifieke thema. Indien ze mondelinge vragen 
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stellen of de minister willen interpelleren dan is het de minister van Landsverdediging die 

hen te woord zal staan. Een vaste commissie kan, indien ze dat nodig acht, advies inwinnen 

van andere commissies of beroep doen op extraparlementaire instellingen die expertise 

hebben opgebouwd rond de domeinen die de vaste commissie behandelt. Indien dergelijke 

instelling haar visie mondeling komt verdedigen in de vaste commissie, spreken we van een 

hoorzitting (Van der Hulst, 2010, pp. 110-128). 

 

Het reglement van de Kamer legt vast dat een commissie zeventien vaste leden telt, 

aangeduid door de verschillende fracties in de Kamer. Het aantal zetels dat wordt 

toegewezen aan een bepaalde fractie wordt berekend volgens het beginsel van de 

evenredige vertegenwoordiging. Elke fractie krijgt een vast aantal zitjes toegewezen in de 

commissies, afhankelijk van het aantal zetels in de plenaire vergadering1. Daarnaast moet 

elke fractie ook nog een aantal vervangers aanduiden. Dat aantal is gelijk aan het aantal 

vaste leden plus één. De voorzitters van de vaste commissies worden aangeduid onder de 

leden van het Bureau, dat zijn de ondervoorzitters en de secretarissen van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Er bestaat echter wel een manier om van deze regel af te 

stappen. Als een Bureaulid afstand doet van zijn functie als voorzitter van een vaste 

commissie kan de fractie waartoe het parlementslid behoort een nieuwe voorzitter 

voorleggen aan de Conferentie van voorzitters. De politieke fracties kunnen m.a.w. 

behoorlijk vrij kiezen wie ze als voorzitter van een bepaalde vaste commissie naar voor 

schuiven. De leden van de vaste commissies kiezen bij de start van een nieuwe legislatuur 

zelf hun eerste en tweede ondervoorzitter (Kamer van volksvertegenwoordigers, 2010, pp. 

19, 133-134) (Van der Hulst, 2010, pp. 106-109). 

 

1.1.2. Onderzoekscommissies 

In tegenstelling tot de vaste commissies hebben onderzoekscommissies geen vast 

beleidsdomein waarrond gewerkt wordt en wordt een onderzoekscommissie enkel 

opgericht wanneer het parlement dat nodig acht. De definitie die Sofie Staelraeve (2007) ons 

aanreikt, is gebaseerd op een beschrijving van Toebosch (1991, p.158), en schept meer 

duidelijkheid over de bevoegdheden van onderzoekscommissies. Het zijn “tijdelijke 

commissies in het federale of regionale parlement, die opgericht worden naar aanleiding 

van een specifieke gebeurtenis, vraag of probleem. […] De commissies krijgen een omlijnde 

                                                 
1
 Op 1 maart 2012 was de verdeling van de zitjes in de vaste commissies als volgt: 4 zetels voor N-VA en PS, 2 

zetels voor MR en CD&V, 1 zetel voor Sp.a, Ecolo-Groen!, Open Vld, VB en cdH.  
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opdracht en kunnen hiervoor beroep doen op ruime, grondwettelijk bepaalde machten: zij 

hebben dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter. Dit betekent dat de commissie 

bijvoorbeeld getuigen onder ede kan verhoren, getuigen met elkaar kan confronteren, 

huiszoekingen kan opleggen, bezoeken af kan leggen.” (Staelraeve, 2007, p. 17). 

 

De totstandkoming en het verloop van een onderzoekscommissie is zeer gelijklopend als 

die van een bijzondere commissie. Daarom willen we voor de opstart en de werkzaamheden 

van de onderzoekscommissies verwijzen naar het gedeelte hieronder over bijzondere 

commissies. Uiteraard is er wel één groot verschil tussen beide soorten van commissies, 

namelijk de manier waarop het onderzoek wordt gevoerd. Zoals we hierboven aanhaalden 

in de definitie mogen onderzoekscommissies een gerechtelijk onderzoek voeren. 

Onderzoekscommissies mogen onderzoeksverrichtingen uitvoeren waarvoor de 

tussenkomst van een magistraat niet verplicht is, zoals bv. het verhoren en confronteren van 

getuigen en gerechtelijke plaatsopnemingen. Daarnaast zijn er ook onderzoeksverrichtingen 

die altijd aan een magistraat moeten worden toevertrouwd, zoals bv. het beperken van de 

bewegingsvrijheid, het verrichten van huiszoekingen en inbeslagnemingen en ten slotte ook 

het afluisteren van privécommunicatie van belangrijke getuigen. Onderzoekscommissies 

kunnen, net zoals bijzondere commissies, beroep doen op enkele deskundigen die hen 

bijstaan tijdens de werking van de commissie. Onderzoekscommissies hebben de plicht om 

aangifte te doen van misdrijven waarvan ze werden op de hoogte gebracht tijdens de 

onderzoeksdaden die ze heeft gesteld. Ten slotte hebben alle leden van 

onderzoekcommissies een geheimhoudingsplicht t.a.v. de informatie die ze te horen krijgen 

tijdens vergaderingen achter gesloten deuren. Wordt die geheimhoudingsplicht overtreden, 

dan kunnen er sancties genomen worden tegen het commissielid dat uit de biecht klapte 

(Van der Hulst, 2010, pp. 469-489). 

 

1.1.3. Bijzondere commissies 

De vlag ‘bijzondere commissie’ dekt een zeer brede lading. We zullen daarom trachten 

om aan de hand van de literatuur en de politieke praktijk tot een logische en duidelijke 

onderverdeling te komen. Marc Van der Hulst beschrijft in zijn boek “Het Federale 

Parlement, organisatie en werking” zeer omvattend wat we kunnen verstaan onder de 

noemer ‘bijzondere commissie’. Hij omschrijft het als volgt: “onder de noemer “bijzondere 

commissies” worden zowel in de Kamer als in de Senaat een veelheid van commissies 
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samengebracht die eigenlijk alleen met elkaar gemeen hebben dat ze andere opdrachten 

vervullen dan het bespreken van wetsontwerpen en -voorstellen of het horen van vragen en 

antwoorden. Sommige [bijzondere commissies] hebben een quasi-jurisdictionele opdracht 

(vervolgingen, onderzoek van de geloofsbrieven …), andere strekken ertoe de parlementaire 

controle op een bepaald aspect van de uitvoerende macht te versterken (legeraankopen, 

toezicht op de politiediensten …), nog andere geven uiting aan de wil van het Parlement om 

bijzondere aandacht te besteden aan specifieke maatschappelijke problemen (globalisering, 

klimaat en duurzame ontwikkeling …).” Van der Hulst (2010, p. 133). 

In het tweede deel van de definitie van Van der Hulst wordt duidelijk welke 

bevoegdheden hij toeschrijft aan een bijzondere commissie. Hij heeft het over quasi-

jursidictionele opdrachten, parlementaire controle op een bepaald aspect van de 

uitvoerende macht en het besteden van bijzondere aandacht aan specifieke 

maatschappelijke problemen. De auteur geeft met zijn omschrijving aan dat er achter de 

term ‘bijzondere commissie’ heel wat verscheidenheid schuil gaat.  

 

 Bijzondere commissie versus permanente bijzondere commissie 

In de veelheid aan bijzondere commissies willen we wat klaarheid scheppen door twee 

nieuwe categorieën te creëren die in de literatuur of in het reglement van de Kamer niet 

vernoemd worden. We doen dit aan de hand van een aantal parameters. De eerste 

parameter die we hanteren is het recurrent karakter van de commissie.  In Bijlage 1 kan u 

een lijst vinden met alle bijzondere commissies die zijn bijeen gekomen vanaf de 50e 

legislatuur tot en met de eerste helft van de 53e legislatuur in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. Dat is vanaf het najaar van 1999 tot en met juni 2012. Uit die lijst 

bijzondere commissies kunnen we enkele opvallende zaken destilleren. Zo zijn er een aantal 

commissies die in elke legislatuur werden opgericht. Het gaat om volgende commissies: de 

commissies voor de Naturalisaties, Verzoekschriften, Comptabiliteit, Reglement en de 

controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven en boekhouding van politieke partijen. 

Daarnaast zijn er nog een heel aantal commissies die gedurende de voorbije 13 jaar niet elke 

legislatuur maar toch meer dan één keer zijn opgericht in de Kamer. We kunnen dus stellen 

dat een aantal bijzondere commissies een recurrent of wederkerend karakter hebben, 

terwijl andere commissies maar eenmalig worden opgericht, eventueel gevolgd door een 

opvolgingscommissie. Deze laatste commissies vallen volgens Van der Hulst (2010, pp. 133-

136) onder de beschrijving die artikel 21 van het Reglement van de Kamer geeft. Dat artikel 

stelt onder meer dat “met het oog op het vervullen van andere opdrachten dan de 
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bespreking van wetsontwerpen en voorstellen of het horen van vragen en interpellaties, de 

Kamer te allen tijde andere bijzondere commissies kan oprichten.”2 Dit artikel legitimeert 

het oprichten van bijzondere commissies los van de voorwaarden die zijn opgesomd door 

Van der Hulst in zijn definitie. Het zijn ook deze bijzondere commissies die door dat artikel 

21 worden opgericht, die de focus zijn van ons onderzoek.  

 

Een tweede parameter die we kunnen hanteren om een onderscheid te maken tussen 

de verschillende bijzondere commissies bouwt verder op de vorige parameter. Wanneer een 

bijzondere commissie een recurrent karakter heeft, is het heel vaak zo dat dat deze 

commissie over de opeenvolgende legislaturen heen telkens over ongeveer dezelfde materie 

beraadslaagt. Deze commissies hebben een welomlijnde taakomschrijving en voeren die in 

(bijna) elke legislatuur op dezelfde manier uit. Voor meer uitleg over de precieze 

taakomschrijving van deze bijzondere commissies verwijzen we graag naar het boek “Het 

Federale Parlement, organisatie en werking” van Van der Hulst (2010, pp. 489-534). Het zou 

ons hier echter wat te ver leiden om deze hele reeks bijzondere commissies in detail te 

bespreken. Bijzondere commissies die maximaal één keer werden opgericht hebben een 

specifieke eigenschap die bijzondere commissies met een recurrent karakter niet hebben: ze 

werden namelijk opgericht naar aanleiding van een recente opmerkelijke gebeurtenis die de 

Belgische samenleving bezig hield of heeft opgeschrikt. De terugkerende bijzondere 

commissies worden niet opgericht naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis maar 

worden vaak aan het begin van een nieuwe legislatuur opgericht of wanneer de specifieke 

taak van een bepaalde commissie moet worden uitgevoerd.  

Ten derde zien we dat er ook een onderscheid bestaat tussen de verschillende 

bijzondere commissies qua media-aandacht. We hebben via Mediargus nagekeken hoe vaak 

een bepaald aantal bijzondere commissies werden vermeld in één van de Vlaamse kranten 

van begin september 1999 tot eind mei 2012. We zouden kunnen verwachten dat 

bijvoorbeeld de bijzondere commissie voor Comptabiliteit het vaakst zal voorgekomen zijn in 

krantenartikels aangezien deze commissie sinds 1999 in elke legislatuur van de Kamer is 

opgericht. We vinden echter andere resultaten. De vijf commissies die in elke legislatuur 

werden opgericht, bijzondere commissies voor de Naturalisaties, Verzoekschriften, 

Comptabiliteit, het Reglement en de controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven en 

boekhouding van politieke partijen, werden respectievelijk 391 keer, 166 keer, 15 keer, 6 

                                                 
2
 Bron: Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, juli 2010 
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keer en 64 keer vermeld in de Vlaamse kranten3. Wanneer we de drie bijzondere commissies 

tussen 2010 en 2012 bekijken die slechts een eenmalig bestaan hebben gekend en die ook 

niet langer dan een half jaar hebben gewerkt, zien we dat deze aantallen niet zo veel 

verschillen van de eerste vijf  bijzondere commissies die we bekeken hebben. De bijzondere 

commissies Spoorveiligheid, Seksueel Misbruik en Dexia werden respectievelijk 219, 220 en 

410 keer vermeld in de Vlaamse kranten. Toch zijn deze cijfers opmerkelijk aangezien de 

berichtgeving over de eerste vijf commissies gespreid is over dertien jaar terwijl de drie 

recentste bijzondere commissies elk maar ongeveer vijf maanden actief zij geweest. Ze 

vergaarden in een veel korter tijdsbestek dus evenveel of zelfs meer media-aandacht.  

 

We stellen met andere woorden vast dat er bijzondere commissies zijn die een recurrent 

karakter hebben, die in elke legislatuur ongeveer dezelfde taakomschrijving hebben en die 

relatief weinig media-aandacht krijgen. Dergelijke bijzondere commissies zullen we vanaf nu 

‘permanente bijzondere commissies’ noemen. De permanente bijzondere commissies 

worden telkens bij de start van een nieuwe legislatuur opgericht in het parlement. De leden 

van dergelijke commissies discussiëren op geregeld tijdstip over een welomlijnd onderwerp. 

Op het eerste zicht lijkt er dus weinig verschil te zijn tussen een permanente bijzondere 

commissie en een vaste commissie. Van der Hulst (2010, pp. 133-136) wijst ons echter op 

een zeer groot verschil: bijzondere commissies zijn niet in het leven geroepen om 

wetsvoorstellen te bespreken, iets wat vaste commissies uiteraard wel doen 

 

Naast permanente bijzondere commissies bestaan er ook bijzondere commissies die 

geen recurrent karakter hebben, die allen een verschillende taakomschrijving hebben en die 

behoorlijk veel media-aandacht krijgen. Net zoals een onderzoekscommissie worden deze 

bijzondere commissies opgericht naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis, vraag of 

probleem. Deze bijzondere commissies zullen we ‘bijzondere commissies ad hoc’ noemen. 

De finaliteit en de werking van zo’n bijzondere commissie ad hoc verschilt niet zo veel met 

die van een onderzoekscommissie, uitgezonderd één belangrijk aspect. 

Onderzoekscommissies hebben dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter, 

waardoor ze getuigen kunnen confronteren met elkaar en hen onder ede verhoren binnen 

de onderzoekscommissie. Dat kan een bijzondere commissie ad hoc niet en daardoor wordt 

ze de laatste jaren een beetje aanzien als het kleine broertje van de onderzoekscommissie. 

                                                 
3
 Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Standaard, De Tijd, De Morgen 



 

 

 

11 

Volgens Van der Hulst (2010, pp. 133-136) wordt “voor de meeste bijzondere 

commissies de samenstelling en de werking geregeld in een afzonderlijk reglementartikel of 

in de beslissing tot oprichting, in beide gevallen zo nodig aangevuld met een “huishoudelijk 

reglement””. Dit zal tijdens het onderzoek een belangrijk instrument zijn om de factoren van 

invloed op de werking (cfr. infra) te beoordelen. In één van die documenten wordt vermeld 

uit hoeveel commissieleden de bijzondere commissie ad hoc zal bestaan, hoelang de 

commissie zal vergaderen en wat de precieze functieomschrijving is van de commissie. 

Tijdens de eerste vergadering van de bijzondere commissie ad hoc, de installatievergadering, 

wordt vastgelegd hoe lang de commissie zal vergaderen en wat de precieze 

functieomschrijving zal zijn van de commissie. De functies van commissievoorzitter en 

rapporteur zijn zeer gegeerd omdat de eerste de werkzaamheden van de commissie kan 

sturen en de tweede een grote invloed heeft op het eindverslag. Bijzondere commissies 

worden proportioneel samengesteld. Kleine fracties krijgen vaak een commissielid zonder 

stemrecht toegewezen. De vergaderingen van bijzondere commissies ad hoc zijn in principe 

openbaar, maar de commissieleden kunnen bij gewone meerderheid beslissen om achter 

gesloten deuren te vergaderen. Bijzondere commissies ad hoc vergaderen meestal één à 

twee keer per week, en dit gedurende een paar  opeenvolgende maanden.  Aan het begin 

van de commissie wordt een lijst opgemaakt met alle getuigen die men wel bevragen tijdens 

de hoorzittingen. Daarna wordt er een planning vastgelegd met wie wanneer wordt 

verhoord. Het is vaak zo dat de eerste twee maand uitsluitend getuigen worden gehoord. 

Het gebeurt dat bijzondere commissies ad hoc ook op werkbezoek gaan, indien dat nuttige 

informatie kan opleveren. Nadat alle informatie is verzameld moet elke partij een lijst met 

aanbevelingen overmaken aan de commissievoorzitter of het secretariaat van de bijzondere 

commissie. Die lijsten met aanbevelingen vormen dan de aanzet voor de rapporteurs die 

daarna een aantal dagen intensief vergaderen over het eindrapport en over de lijst met 

aanbevelingen. Het rapport bestaat uit een overzicht van de werkzaamheden van de 

commissie, conclusies en eventueel de aanduiding van verantwoordelijken. Het rapport en 

de aanbevelingen worden daarna voorgesteld aan de voltallige commissie waarbij er 

gelegenheid is tot debat. Eens de debatten zijn afgerond kan er gestemd worden over beide 

documenten. Worden de aanbevelingen en het eindrapport met een meerderheid van de 

stemmen goedgekeurd, dan wordt het doorgestuurd naar de plenaire vergadering die de 

definitieve beslissing neemt. 

Eens het onderzoekswerk is afgerond hangt het af van het parlement wat er met de 

aanbevelingen gebeurt. Soms dienen een aantal commissieleden een wetsvoorstel in waarin 
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(een deel van) de aanbevelingen wordt ter harte genomen. Het gebeurt ook dat er na de 

afloop van een bijzondere commissie een opvolgingscommissie wordt opgericht. In 

dergelijke opvolgingscommissie komen de leden van de bijzondere commissie ad hoc 

geregeld samen om de uitvoering van de aanbevelingen op te volgen (Staelraeve, 2007). 

 

De permanente bijzondere commissies zullen we in deze masterproef buiten 

beschouwing laten omdat die nauw aansluiten bij vaste commissies en vooral omdat die 

politiek minder relevant zijn. We zullen het dus uitsluitend hebben over bijzondere 

commissies ad hoc. Wanneer we in het vervolg van deze masterproef de term ‘bijzondere 

commissie’ gebruiken verwijzen we steeds naar de term ‘bijzondere commissie ad hoc’.  

Tenslotte nog dit, ook de Senaat kent een aantal bijzondere commissies met een 

permanent bestaan. Daarnaast kan de Senaat net zoals de Kamer bijzondere commissies 

oprichten als zij dat nodig acht. We gaan ons in dit onderzoek beperken tot de 

werkzaamheden van de bijzondere commissies in de Kamer.  

 

 Tabel 1: Schematisch overzicht van de bijzondere commissies 

 
 

1.1.4. Besluit 

Samenvattend kunnen we stellen dat er binnen de werking van het parlement twee 

niveaus zichtbaar zijn. De commissies doen het inhoudelijke, voorbereidende werk voor de 

plenaire vergadering. Binnen de commissies “onderscheiden” we vier soorten commissies. 

Hieronder hebben we de belangrijkste eigenschappen van de vier commissies nog eens 

schematisch weergegeven. In het kader van ons onderzoek gaan we ons focussen op de 

bijzondere commissies ad hoc, meer specifiek de commissies tussen 2010 en 2012.  

 

 

 

 

 Permanente bijzondere commissie Bijzondere commissie ad hoc 

Recurrent  Ja Neen 

Oprichting Telkens zelfde takenpakket Verschillende takenpakketten 

Media-aandacht Relatief klein Groot 
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Tabel 2: Schematisch overzicht van de verschillende commissies in het Belgische federale parlement. 

 

 

1.2. Totstandkoming van bijzondere commissies 

Hieronder willen we een model aanhalen, namelijk het stromenmodel rond 

agendasetting van John Kingdon, dat ons kan helpen om de totstandkoming van bijzondere 

commissies beter te begrijpen. Dit model biedt ons tevens een kader om te kijken naar de 

werking en de resultaten van de drie commissies die we hieronder van naderbij bekijken 

Kingdon (2011, p.2) meent dat we het algemene politieke besluitvormingsproces kunnen 

simplificeren tot een samenhang van vier processen: het tot stand komen van een agenda, 

het formuleren van alternatieven waaruit een keuze moet worden gemaakt, het kiezen van 

één van de alternatieven en tot slot de implementatie van die keuze. De auteur bouwt in zijn 

boek voornamelijk verder op de eerste twee processen: de agendasetting en de specificatie 

van de alternatieven. Deze twee zijn ook voor ons onderzoek interessant. We zullen echter 

ook telkens trachten aan te duiden voor welk alternatief uiteindelijk gekozen is en waarom 

die keuze is gemaakt. Kingdon stelt dat er twee categorieën van factoren zijn die de 

agendasetting en de specificatie van alternatieven beïnvloeden namelijk: de participanten 

en  de drie stromen. 

Onder de categorie van ‘participanten’ vallen volgens Kingdon een grote verzameling 

actoren die deelnemen aan het ruime politieke debat. Hij geeft een aantal voorbeelden: 

“The president, the Congress, bureaucrats in the executive branch, and various forces outside 

                                                 
4
 Pvv’s is de afkorting voor plaatsvervangers 

5
 Staelraeve, 2007, p. 121 
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of government (including the media, interest groups, politicial parties, and the general 

public)”(Kingdon, 2011, pp.15-16). Volgens de auteur zijn al deze actoren in staat om de 

agenda of de alternatieven te beïnvloeden. Kingdon is professor in de Verenigde Staten en 

gebruikt daarom ook typisch Amerikaanse politieke actoren zoals de president of het 

Congres. Het kost ons uiteraard weinig moeite om deze actoren te vertalen naar de 

Belgische situatie en op die manier blijft zijn model ook op onze situatie toepasbaar. Tot de 

tweede categorie van factoren behoren de ‘drie stromen’: de probleemstroom, de 

beleidsstroom en de politieke stroom. Deze stromen of processen spelen een belangrijke rol 

bij de agendasetting en bij het tot stand komen van de alternatieven. We zullen aan de hand 

van het model van Kingdon deze drie stromen theoretisch kaderen en hier en daar ook 

aanvullen met een voorbeeld. Dit model nemen we terug op wanneer we de totstandkoming 

van de drie bijzondere commissies tussen 2010 en 2012 zullen bekijken.  

 

Probleemstroom 

De eerste stroom is die van de aandacht voor het probleem. Een probleem kan onder de 

aandacht komen doordat statistische gegevens aangeven dat met een bepaald gevoerd 

beleid niet wordt bekomen wat de beleidmakers hadden gehoopt. Zo zou het bijvoorbeeld 

kunnen dat de federale regering jaar na jaar meer geld investeert in campagnes rond 

verkeersveiligheid maar dat het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) vaststelt 

dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers de laatste tien jaar is gestegen. Dergelijke 

statistische gegevens kunnen opgepikt worden door publieke actoren en kunnen als een 

probleem ervaren worden. Volgens Kingdon kan ook een zware crisis of een ramp de 

oorzaak zijn van een probleem. Tenslotte haalt de auteur aan dat ook feedback op het 

gevoerde beleid de aanleiding van een probleem kan zijn.   

Met deze drie mechanismen die problemen onder de aandacht brengen in het 

achterhoofd, waarschuwt Kingdon dat perceptie een zeer belangrijke rol speelt bij de 

definiëring van een probleem. Actor A kan een bepaalde gebeurtenis waarnemen als een 

probleem, terwijl actor B diezelfde gebeurtenis helemaal niet als een bedreiging beschouwt. 

Hoe actor A over het probleem communiceert is ook van belang. Geeft hij het probleem 

weer zoals het zich in realiteit voordoet of probeert hij het probleem zo voor te stellen dat 

een eventuele oplossing voor het probleem in zijn voordeel kan uitdraaien? Om wat 

klaarheid te scheppen in deze verschillende situaties hanteert Kingdon heb begrip ‘conditie’. 

Condities zijn onaangename gebeurtenissen of situaties zoals bijvoorbeeld een sterfgeval, 

een zwaar auto-ongeval, armoede, … Een conditie wordt een probleem wanneer men vindt 
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dat er iets moet worden gedaan aan die onaangename gebeurtenis of situatie. Het kan dus 

bijvoorbeeld zijn dat actor A de opwarming van de aarde als een probleem ervaart en daar 

iets wil aan doen, terwijl actor B de opwarming van de aarde als een conditie ervaart en niet 

de behoefte heeft om daar iets aan te veranderen.  

Tot slot moeten we volgens Kingdon ook aandacht hebben voor het feit dat problemen 

uit het niets op de agenda kunnen verschijnen maar dat ze er even snel terug kunnen van 

verdwijnen. We spreken daarom van een stroom. Een probleem kan als een vloedgolf de 

publieke agenda overspoelen maar kan daarna ook terug stilletjes wegebben (Kingdon, 

2011, pp. 90-115). 

 

Beleidsstroom 

Kingdon vertrekt bij zijn beschrijving van de beleidsstroom vanuit het concept van de 

policy communities. In zo’n gemeenschap komen verschillende specialisten (academici, 

vertegenwoordigers van plan- en evaluatiebureaus, experts uit belangengroepen, …) samen 

om van gedachten te wisselen over nieuwe ideeën. De auteur vergelijkt het tot stand komen 

van voorstellen in dergelijke beleidsgemeenschappen met de theorie van biologische 

natuurlijke selectie. Aan de hand van volgende beschrijving geeft Kingdon duidelijk weer hoe 

hij de totstandkoming van ideeën binnen een policy community ziet: “much as molecules 

floated around in what biologists call the “primeval soup” before life came into being, so 

ideas float around in these communities. Many ideas are possible, much as many molecules 

would be possible. Ideas become prominent and then fade. […] The “soup” changes not only 

through the appearance of wholly new elements, but even more by the recombination of 

previously existing elements.”(Kingdon, 2011, pp. 116-117). Een policy community bestaat uit 

specialisten die een grote kennis hebben over één bepaald beleidsdomein. Zij wisselen 

gedachten uit met elkaar zonder dat zij afhankelijk zijn van wijzigingen in het parlement of in 

de administratie. De dynamiek binnen de beleidsgemeenschappen is dus anders dan die in 

de politieke stroom (cfr. infra). De beleidsstroom staat ook volledig los van de 

probleemstroom. Het is niet zo dat er in de policy communities enkel ideeën naar boven 

komen die een oplossing bieden voor een gekend probleem. In de probleemstroom 

circuleren problemen waarvoor er geen oplossing bestaat in de beleidsstroom, en in de 

beleidsstroom komen alternatieven naar boven die een antwoord trachten te bieden op 

onbestaande problemen. Het hoeft dan ook geen betoog dat deze problemen en 

alternatieven de agenda niet zullen halen omdat ze op geen enkel mogelijke manier kunnen 

gekoppeld worden.  
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Elk jaar komen klimatologen, politici, belangengroepen, … samen in een Conference of 

Parties (COP), georganiseerd door de Verenigde Naties, om te discussiëren over de 

klimatologische problemen die onze planeet teisteren. Ze bespreken er ook de voortgang die 

de verschillende ondertekenaars van het Kyoto-protocol maken. De COP vormt een policy 

community waar beleidsvoorstellen tot stand komen rond het terugdringen van de emissie 

van schadelijke gassen en rond energiezuinig beleid. 

 

Politieke stroom 

Naast de probleem- en de beleidsstroom is er ook de politieke stroom die onafhankelijk 

zijn invloed heeft op de agendasetting en op de specificatie van de alternatieven. Kingdon 

benadrukt dat hij voor deze politieke stroom een nauwe definitie hanteert van ‘politiek’ en 

dat hij daarvoor gebruik maakt van de intra-Washington definition van ‘politiek’. Dat houdt 

in dat de factoren die hij benoemt verwijzen naar verkiezingen, politieke partijen of 

belangenorganisaties. Een aantal factoren die in deze stroom een rol spelen zijn: “swings of 

national mood, election results, changes of administration, changes of ideological or partisan 

distributions in Congress, and interest group pressure campaigns”(Kingdon, 2011, p.162).  

De national mood, het politieke klimaat of de publieke opinie wordt aanzien als een 

bundeling van ideeën waarover een groot deel van de bevolking het eens is. Deze publieke 

opinie kan doorheen de tijd veranderingen ondergaan en dat heeft duidelijke effecten op de 

politieke besluitvorming. Zo was de notie van global warming in de jaren ’60 van de vorige 

eeuw nog niet boven water komen drijven en speelde dit dus geen rol in de besluitvorming. 

Het laatste decennium is het duurzame gedachtegoed echter alomtegenwoordig geworden 

en nemen de verschillende regeringen van ons land dan ook ecologische maatregelen om 

aan de vraag van de publieke opinie te voldoen. Dergelijke swings in de national mood 

gebeuren natuurlijk niet van de ene dag op de andere. De politieke elite tracht signalen op 

te vangen van de publieke opinie om er zo snel mogelijk op te kunnen anticiperen. Dit doen 

ze door opiniestukken in kranten te lezen, leiders van belangengroepen te ontvangen, 

lezingen te geven en achteraf naar vragen van burgers te luisteren en door met 

partijsympathisanten te spreken. Kingdon wijst er ook op dat het proces van national mood 

swings in verschillende richtingen verloopt. De publieke opinie kan het beleid in een 

bepaalde richting sturen en dat nieuwe beleid kan op haar beurt de publieke opinie 

beïnvloeden. 

Ten tweede kunnen publieke of politieke actoren ook invloed uitoefenen op de politieke 

stroom. Kingdon onderscheidt daarin twee categorieën: georganiseerde 
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belangengroeperingen enerzijds en actoren binnen de overheid of administratie anderzijds. 

Belangengroeperingen opereren extraparlementair en trachten met de hulp van actieve 

burgers de agenda te beïnvloeden. Actoren binnen de administratie of verkozen politici en 

regeringsleden kunnen van binnenuit de politieke stroom trachten te sturen. Binnen deze 

laatste categorie van actoren spelen verkiezingen een belangrijke rol, zeker in de Verenigde 

Staten (VS) waarop Kingdon zijn boek baseerde. In de VS hebben twee partijen een 

dominante rol op het politieke toneel: de Republikeinen en de Democraten. Indien één partij 

zowel de president mag afvaardigen als een meerderheid behaalt in the Senate en/of the 

House of Representatives kan die partij zijn eigen programma gemakkelijker doordrukken 

dan wanneer de uitvoerende en de wetgevende macht door twee verschillende partijen 

worden aangestuurd. We zouden kunnen stellen dat de rechtstreekse invloed van 

verkiezingen op het Belgische politieke systeem een stuk geringer is. Indien we simpelweg 

kijken naar de laatste federale verkiezingen van 2010, dan zien we dat aan Vlaamse zijde de 

N-VA met kop en schouders boven de andere partijen uitstak en toch niet in de regering is 

vertegenwoordigd. Daar tegenover staat dat de Vlaamse partijen die wel in de regering Di 

Rupo zijn opgenomen alle drie (veel) kiezers hebben verloren bij de verkiezingen die aan de 

regeringsvorming vooraf gingen. Toch mag de invloed van verkiezingen in België niet 

onderschat worden. Zo waren na de federale verkiezingen van 2010 maar liefst 52 van de 

150 Kamerleden nieuw verkozen.  N-VA had met haar verkiezingsoverwinning een groot 

aandeel in deze verschuiving. Nieuw verkozen politici brengen hun eigen prioriteiten mee 

naar de Kamer en hopen op die manier de politieke agenda in hun richting te sturen. Ook 

door de aanwezigheid van een nieuwe partij in de federale regering of in één van de 

deelstaatregeringen kan de politieke stroom in een andere richting worden gestuurd  

(Kingdon, 2011, pp. 154-164). 

 

Policy entrepreneurs en policy window 

Experts uit een bepaalde policy community die een goed voorstel hebben en dat ook 

willen verdedigen zullen de probleemstroom van de overheid goed in de gaten houden en 

zullen op zoek gaan naar problemen waar ze hun voorstel als oplossing kunnen aan 

koppelen. De politieke stroom kan voor hen ook opportuniteiten bieden bij het verdedigen 

van hun idee. Deze experts worden door Kingdon policy entrepreneurs genoemd. Policy 

entrepreneurs zijn actoren die al hun beschikbare middelen (geld, tijd, energie en reputatie) 

inzetten om een bepaald doel te bereiken. Dat doel is het beïnvloeden van de beleidsmakers 

opdat het beleid dat gevoerd wordt in hun (persoonlijk) voordeel uitdraait. Deze 
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entrepreneurs kunnen volgens Kingdon (2011, pp. 122-124) zowel actoren zijn die binnen en 

buiten de overheid opereren, als actoren die verkozen of aangeduid zijn, als actoren die in 

belangengroepen of in onderzoekorganisaties actief zijn. Policy entrepreneurs verdedigen 

hun voorstellen om twee verschillende redenen. Ofwel promoten ze voorstellen die in hun 

eigen (electoraal) voordeel zijn, ofwel promoten ze voorstellen die hun ideologie of visie op 

de maatschappij weergeven. 

 Policy entrepreneurs hopen dat de samenkomst van de drie stromen een voor hen 

gunstig resultaat oplevert en dat ze daardoor hun eigen voorstel kunnen doordrukken. Zo’n 

opportuniteiten doen zich voor wanneer er zich een policy window opent. Policy windows 

openen onregelmatig en blijven meestal niet lang open. Wanneer er een window opent 

moeten de beleidsondernemers dus op hun hoede zijn en klaar staan om als eerste hun 

goed onderbouwde voorstellen te lanceren. Het feit dat beleidsvensters maar zo 

onregelmatig openen zorgt er ook voor dat niet alle voorstellen gepromoot worden en op de 

voorgrond komen. Wanneer beleidsondernemers de politieke stroom niet gunstig achten en 

menen dat een mogelijke opening van een bepaald beleidsvenster veraf is, zullen ze geen 

middelen investeren in hun voorstel.  

  

Zoals we in het begin van dit hoofdstuk aanhaalden maakt Kingdon een onderscheid 

tussen agendasetting en de precisering van alternatieven. Volgens de auteur sluit het proces 

van agendasetting nauwer aan bij de probleem- en de politieke stroom. De precisering van 

alternatieven identificeert hij daarentegen meer met de beleidsstroom. Dit onderscheid is 

van belang omdat Kingdon aan de hand daarvan kan verklaren waarom policy windows  zich 

openen. “A window opens because of a change in the political stream […]; or it opens 

because a new problem captures the attention of governmental officials and those close to 

them”(Kingdon, 2011, p. 168).  Beleidsondernemers moeten er altijd rekening mee houden 

dat vensters snel terug kunnen sluiten. Dat kan gebeuren omdat de actoren menen dat er 

een oplossing is gevonden voor (een deel van) het probleem; of omdat de actoren de hoop 

opgeven en geen middelen meer willen investeren in hun voorstellen; of omdat de situatie 

die voor een verandering zorgde in de probleem- of de politieke stroom plots niet meer 

relevant is; of omdat de verandering in het (politiek) personeel die de opening forceerde 

terug teniet is gedaan; of omdat er simpelweg geen goed alternatief beschikbaar is. Actoren 

die geen voorstander zijn van grote veranderingen hebben er baat bij dat een beleidsvenster 

niet lang openblijft. Zij kunnen er proberen voor zorgen dat een gedeeltelijke oplossing uit 

de bus komt die de voorstanders van grote veranderingen niet volledig tevreden stelt maar 
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die er wel voor zorgt dat het venster terug sluit. Of ze kunnen het besluitvormingsproces 

proberen te rekken waardoor het probleem of de verandering in de politieke stroom minder 

relevant worden en de aandacht voor deze stromen wegebt. (Kingdon, 2011, pp. 165-195) 

 

Samenvatting 

 Een verandering in de probleem- of de politieke stroom zorgt voor de opening van 

een policy window. Dat beleidsvenster blijft maart gedurende een korte periode open dus 

moeten policy entrepreneurs van deze opportuniteit gebruik maken. Deze beleids-

ondernemers trachten de probleem-, de beleids- en de politieke stroom aan elkaar te 

koppelen en wel op zo’n manier dat de beleidskeuze die uit die koppeling volgt hun voorkeur 

wegdraagt. In ons onderzoek zullen we het stromenmodel toepassen op de oprichting, de 

werking en de resultaten van de commissies. 

 
1.3. Invloed van bijzondere commissies 

Hague en Harrop maken in hun boek ‘Comparative Government and Politics’ (2010) een 

onderscheid tussen drie soorten commissies. Ten eerste zijn er ‘standing (‘permanent’) 

committees’ die de wetten in detail beoordelen. Daarnaast bestaan er volgens beide auteurs 

ook ‘select committees’ die worden opgericht om per beleidsdomein de regering te 

controleren. Daaronder horen ook ‘ad hoc temporary committees’ die specifieke 

maatschappelijke problemen onderzoeken. Ten slotte zijn er ook ‘conference or mediation 

committees’ die bemiddelen wanneer er meningsverschillen ontstaan tussen de twee 

kamers van een bicameraal parlement over de specifieke omschrijving van een wet (Hague 

& Harrop, 2010, p. 309). Eerder in hun boek halen Hague en Harrop aan dat de 

controlerende taak van de hedendaagse parlementen stilaan de bovenhand neemt op de 

wetgevende taak. Het feit dat de selecte commissies aan invloed winnen past in diezelfde 

logica. 

 Het Amerikaanse Congres is een voorbeeld van een parlement met zeer sterke 

commissies. Ondanks het feit dat commissies niet in de grondwet vermeld staan, hebben ze 

snel aan invloed gewonnen. De Amerikaanse commissies kunnen terugvallen op meer dan 

3.000 beleidsexperts. Elke commissie kan zelf ook nog eens subcommissies oprichten om 

bepaalde aspecten van een beleidsdomein nog meer in detail te gaan bekijken. De 

commissies in de VS staan vooral bekend om hun sterke controle op de administratie. Met 

uitzondering van een aantal bekende commissies die onderzoek verrichtten naar het 
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optreden van een regering (bv. Watergate Committee) is het grootste deel van de 

commissies eerder een soort bondgenoot van de regering (Hague & Harrop, 2010, p. 309). 

Hague en Harrop stellen verder in hun boek dat commissies minder invloed hebben in 

parlementen waar de partijen dominant zijn. Om hun stelling kracht bij te zetten bespreken 

ze het voorbeeld van Groot-Brittannië. In het Britse Lagerhuis vinden we permanente 

commissies die zich toeleggen op het beoordelen van wetsontwerpen van de regering en 

waar de debatten een zuivere weerspiegeling zijn van de krachtverhoudingen in de plenaire 

vergadering van het Lagerhuis. Volgens de auteurs zijn de Britse commissies “onpopulair, 

ongespecialiseerd en ondergefinancierd.” (Hague & Harrop, 2010, p. 310). Hierboven 

schetsen de auteurs de situatie voor 1979. Sindsdien is er volgens hen echter wel wat 

veranderd. Het Lagerhuis heeft zich vanaf dan ook toegelegd op specifieke commissies per 

beleidsdomein dat door de regering wordt behandeld. De twee auteurs reiken ons een 

ander voorbeeld aan waar sterke partijen toch kunnen samengaan met sterke commissies. 

In Scandinavië hebben de parlementaire commissies een grote invloed op het wetgevend 

proces. In Zweden bijvoorbeeld passen commissies ongeveer één derde van de 

regeringsontwerpen aan (Hague & Harrop, 2010, p. 310). 

Ten slotte wijzen Hague en Harrop drie belangrijke factoren aan die ervoor zorgen dat 

een commissie invloedrijk kan zijn. Commissies moeten eerst en vooral expertise opbouwen. 

Dit kunnen ze doen door met enkele zeer specifieke en welomlijnde thema’s bezig te zijn. 

Regelmatig vergaderen en een weinig roterend lidmaatschap komen de werking van de 

commissie zeker ten goede. De leden van een commissie kunnen expertise opbouwen door 

zich te focussen op één welbepaald domein en in niet te veel commissies tegelijk te zetelen. 

De tweede factor is kleinschaligheid. Hoe kleiner het ledenaantal van een commissie hoe 

meer coöperatie er zal zijn en hoe meer er zal gezocht worden naar consensus. De twee 

auteurs stellen dat er best niet meer dan twaalf leden vergaderen in een commissie. De 

derde factor ten slotte is de ondersteuning. Indien de commissie kan rekenen op inhoudelijk 

sterke medewerkers en indien ze beroep kan doen op experts bij het opstellen van 

aanbevelingen en wetsvoorstellen dan kan de commissie een echt tegengewicht vormen 

voor de regering (Hague & Harrop, 2010, p. 310). 

De drie factoren van Hague en Harrop zullen we verder in ons onderzoek gebruiken om 

na te gaan of deze gelden als voorwaarden voor een goede werking van een bijzondere 

commissie.  
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2. Onderzoeksvragen en methodologie 

2.1. Vergelijking van drie bijzondere commissies tussen 2010 en 2012 

We hebben hierboven het Belgische wettelijke kader geschetst waarbinnen bijzondere 

commissies ageren. Daarnaast hebben we het stromenmodel van Kingdon toegelicht en zijn 

we tenslotte ook dieper ingegaan op de theorie van Hague & Harrop m.b.t. invloedrijke 

commissies. We willen aan de hand van de theorieën en het model van Kingdon komen tot 

onze centrale doelstelling, namelijk het maken van een vergelijking tussen de drie bijzondere 

commissies die hebben plaatsgevonden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers tussen 

2010 en 2012. Dit zijn de bijzondere commissies Spoorveiligheid, Seksueel Misbruik en 

Dexia. Het is ons doel om aan de hand van deze vergelijking ook te achterhalen welke 

factoren een goede werking van een bijzondere commissie garanderen.  

We hebben onze centrale doelstelling onderverdeeld in twee onderzoeksvragen, 

namelijk “Hoe verloopt de totstandkoming van een bijzondere commissie?” en “Hoe 

verlopen de werkzaamheden van een bijzondere commissie?”. De twee deelvragen die wij 

naar voor schuiven zullen we voor elk van de drie bijzondere commissies afzonderlijk 

trachten te beantwoorden. We hebben de twee onderzoeksvragen onderverdeeld in één of 

meerdere deelvragen en voor elk van de onderzoeksvragen hebben we ook één of meerdere 

hypothesen naar voor geschoven. 

 

2.1.1. Hoe verloopt de totstandkoming van een bijzondere commissie?  

We zoeken een antwoord op volgende deelvragen: 

- Waarom wordt een bijzondere commissie opgericht? 

- Kunnen we aan de hand van het stromenmodel van Kingdon de totstandkoming van 

een bijzondere commissie verklaren? 

 

Deze onderzoeksvraag is deels gebaseerd op de eerste onderzoeksvraag die Staelraeve 

poneerde in haar onderzoek naar onderzoekscommissies, namelijk “Waarom wordt 

dergelijke commissie [onderzoekscommissie] opgericht, welke gebeurtenissen, 

overwegingen of bedoelingen liggen aan de basis van een parlementair onderzoek?”(2007). 

Vooreerst willen we te weten komen waarom een bijzondere commissie wordt opgericht. 

Het uiteindelijke doel is om te achterhalen of er bij de drie bijzondere commissies die wij 

onderzoeken telkens dezelfde factoren een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van 

de commissie. Vervolgens willen we aan de hand van het stromenmodel rond agendasetting 
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van John Kingdon achterhalen hoe een bijzondere commissie tot stand komt. We willen het 

proces tussen de directe aanleiding van een onderzoek en de effectieve oprichting van een 

bijzondere commissie grondig bestuderen. Werd er eerst geopperd om een 

onderzoekscommissie op te richten of trok men onmiddellijk de kaart van de bijzondere 

commissie? Welke actoren riepen op tot een onderzoek en welke actoren probeerden dat 

onderzoek tegen te houden of af te zwakken? Welke factoren hebben er toe bijgedragen dat 

er uiteindelijk werd geopteerd voor een bijzondere commissie?  

Het is belangrijk hierbij te vermelden dat wij ervoor geopteerd hebben om drie cases te 

onderzoeken die telkens tot de oprichting van een commissie hebben geleid. Er zijn ook 

voorvallen geweest waarbij één of meerdere partijen de oprichting van een onderzoeks- of 

bijzondere commissie eisten maar waarbij het uiteindelijk niet tot een commissie is 

gekomen.6 Wanneer we in ons onderzoek factoren bekijken die een invloed hebben op het 

tot stand komen van een bijzondere commissie is het belangrijk om dit in het achterhoofd te 

houden. We trachten dus niet te verklaren wanneer een case uitgroeit tot een bijzondere 

commissie en wanneer niet. Wel bekijken we welke factoren een rol speelden bij de cases 

die effectief geleid hebben tot een bijzondere commissie.  

 

Bij deze onderzoeksvraag hebben we ook twee hypothesen geformuleerd. De eerste 

hypothese hebben we overgenomen uit het onderzoek van Staelraeve (2007) en lichtjes 

aangepast. We willen nagaan of de hypothese die oorspronkelijk is geformuleerd in het 

kader van onderzoekscommissies ook kan worden bevestigd voor bijzondere commissies. De 

eerste hypothese luidt als volgt: “De gebeurtenissen die aan de oorsprong van het 

onderzoek liggen, zijn sterk gemediatiseerd en situeren zich op het vlak van veiligheid, 

corruptie of een aantasting van morele verwachtingen (bijvoorbeeld een seksschandaal of 

belastingschandaal)” (Staelraeve, 2007, p. 92). De tweede hypothese focust op de 

totstandkoming van bijzondere commissies: voorafgaand aan de oprichting van een 

bijzondere commissie is er altijd een vraag van de oppositie naar een onderzoekscommissie.  

De meerderheidspartijen proberen dit af te wenden en bemiddelen tot de oprichting van 

een bijzondere commissie.  

 

 

 

                                                 
6
 In het najaar van 2011 eiste oppositiepartij N-VA de oprichting van een onderzoekscommissie rond de 

vereffening van de Groep ARCO, een dochter van Dexia. 
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2.1.2. Hoe verlopen de werkzaamheden van een bijzondere commissie? 

We zoeken een antwoord op volgende deelvragen: 

- Is er een goede samenwerking binnen de bijzondere commissies? 

- Garanderen de factoren van Hague en Harrop een goede werking? 

- Welke van de drie bijzondere commissies kon rekenen op het meeste media-

aandacht? 

 

Bij elke commissie starten we met een grondige analyse van het verloop van de 

werkzaamheden. Dit doen we aan de hand van persartikelen, parlementaire bronnen en 

interviews met protagonisten. Op die manier proberen we zicht te krijgen op de 

samenwerking binnen de bijzondere commissies.  

Bij de uitwerking van deze onderzoeksvraag zullen we in twee stappen te werk gaan. 

Vooreerst willen we nagaan of de factoren van invloed die Hague en Harrop schetsen 

beschouwd kunnen worden als voorwaarden voor een goede werking van een bijzondere 

commissie. We zullen m.a.w. bij elk van de drie commissies verifiëren of die factoren 

aanwezig zijn. Wanneer ze al dan niet aanwezig zijn, leidt dit dan sowieso tot een al dan niet 

goede werking van de commissie? Indien de factoren van Hague en Harrop aanwezig zijn bij 

een bepaalde commissie lijkt het ons interessant om na te gaan of die factoren toevallig 

aanwezig zijn of structureel gegarandeerd worden doordat ze opgenomen zijn in het 

huishoudelijk reglement van de commissie. 

Voor dit eerste deel van vragen hebben we drie hypothesen uitgewerkt. De derde 

hypothese stelt dat de factoren van Hague en Harrop terug te vinden zijn bij de drie 

bijzondere commissies. De vierde hypothese luidt als volgt: de factoren van Hague en 

Harrop gelden als voorwaarden voor een goede werking van de drie bijzondere commissies. 

De vijfde hypothese stelt dat de factoren van Hague en Harrop zijn opgenomen in het 

huishoudelijk reglement van de drie commissies.  

Daarnaast willen we ook onderzoeken of media-aandacht een rol speelt tijdens het 

ganse proces van een bijzondere commissie. Voor deze deelvraag hebben we de zesde 

hypothese uitgewerkt: bijzondere commissies die veel media-aandacht krijgen zullen ook 

een goede werking kennen.  
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2.2. Methodologie 

We hebben voor deze masterproef geopteerd voor een vergelijkende gevalstudie. We 

zullen eerst commissie per commissie onderzoeken om dan uiteindelijke tot een heldere 

vergelijking te komen. De drie bijzondere commissies die hebben plaats gevonden in de 

Kamer tussen 2010 en 2012 vergelijken we op twee niveaus. Om te beginnen bekijken we 

eerst hoe de drie commissies zijn tot stand gekomen. We hebben hierover informatie 

verzameld door een beroep te doen op parlementaire documenten en  persartikelen die 

verschenen zijn in de Vlaamse kwaliteitskranten De Standaard en De Morgen gedurende de 

periode tussen de aanleiding van de commissie en een aantal maanden na het indienen van 

het rapport in de Kamer. We hebben deze informatie verwerkt aan de hand van het 

stromenmodel van Kingdon.  

Daarnaast analyseren we ook hoe de werkzaamheden van de drie bijzondere 

commissies zijn verlopen. Ook voor dit gedeelte hebben we een beroep gedaan om 

parlementaire en mediabronnen. Daarnaast hebben we ook drie semigestructureerde 

interviews afgenomen met protagonisten uit de drie recentste bijzondere commissies. Jef 

Van den Bergh (CD&V) was rapporteur van de bijzondere commissie Spoorveiligheid en 

zetelde in deze commissie zowel tijdens de 52e als de 53e legislatuur. Stefaan Van Hecke 

(Groen!) was tijdens de bijzondere commissie Seksueel Misbruik eerste ondervoorzitter en 

Dirk Van der Maelen zetelde namens regeringspartij Sp.a in de bijzondere commissie Dexia 

maar stemde uiteindelijk tegen het eindrapport van deze commissie. We vroegen deze drie 

politici om hun kijk te geven op de bijzondere commissie waar zij in zetelden. Deze drie 

politici behoorden voor hun respectievelijke commissies telkens tot de drie meest 

geciteerde commissieleden in de Vlaamse kwaliteitskranten.  

We hebben in de theorie hierboven de factoren van invloed van Hague en Harrop (2010) 

beschreven. Zij halen expertise7, kleinschaligheid en ondersteuning aan als drie factoren die 

bij een commissie tot invloed kunnen leiden. Wij willen met dit onderzoek nagaan of deze 

factoren beschouwd kunnen worden als voorwaarden voor een goed werkende commissie. 

Om dit te kunnen analyseren hebben we vier indicatoren opgesteld die wijzen op een goed 

verloop van een bijzondere commissie. Vooreerst dient er bij de start van het proces een 

consensus te zijn over de totstandkoming van de bijzondere commissie. Daarnaast is het 

belangrijk dat er tijdens de werkzaamheden geen geheime informatie wordt gelekt naar de 

pers. Indien dit toch gebeurt wijst dat niet op een positieve verstandhouding onder de leden 

                                                 
7
 Expertise delen de twee auteurs nog eens onder in persoonlijke expertise, rotatie van het lidmaatschap, de 

regelmaat van vergaderen en de specifieke bevoegdheid van de commissie. 
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van de commissie. Vervolgens mag er tijdens de werkzaamheden geen discussie ontstaan 

over de vorm (bijzondere of onderzoekscommissie) of over het doel (taakomschrijving) van 

de bijzondere commissie. Tenslotte moeten het eindrapport en de aanbevelingen van de 

commissie Kamerbreed goedgekeurd worden. Indien alle indicatoren aanwezig zijn bij een 

bepaalde bijzondere commissie dan kunnen we spreken van een goed verloop van de 

commissie.  
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3. Resultaten en analyse 

In dit hoofdstuk zullen we de drie bijzondere commissies die in de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers zitting hebben gehad tussen 2010 en 2012 afzonderlijk van 

naderbij bekijken. Het gaat om de bijzondere commissie Spoorveiligheid (2010-2011), de 

bijzondere commissie Seksueel Misbruik (2010-2011) en de bijzondere commissie Dexia 

(2011-2012). Bij elke bijzondere commissie zullen we een antwoord formuleren op de drie 

onderzoeksvragen die we naar voor hebben geschoven. We schetsen eerst en vooral de 

aanleiding van de bijzondere commissie. Daarna gaan we aan de hand van het 

stromenmodel na hoe de bijzondere commissie is tot stand gekomen. Vervolgens laten we 

enkele protagonisten uit de drie bijzondere commissies aan het woord en bekijken we hoe 

de besluitvorming binnen de commissies door de media werd belicht. Tot slot gaan we na of 

volgens de theorie van Hague en Harrop de drie commissies invloedrijk waren. Nadat we 

voor elk van de bijzondere commissies een afzonderlijke analyse hebben gemaakt zullen we 

deze resultaten bundelen en komen tot een vergelijking van de drie recentste bijzondere 

commissies.  

3.1. Bijzondere Commissie Spoorveiligheid 

3.1.1. Aanleiding en totstandkoming van de commissie 

Zwaarste treinongeval in België sinds Luttre (1974) 

Op 15 februari 2010 wordt rond half negen ’s morgens ons land opgeschud door een 

zwaar treinongeval ter hoogte van Buizingen, in Vlaams Brabant. Al snel wordt duidelijk dat 

de klap tussen de twee treinen immens moet geweest zijn en dat menselijke tol hoog zal 

oplopen8. De trieste balans na de crash: 18 doden en 162 gewonden. In latere berichtgeving 

wordt gewag gemaakt van 19 doden en 171 gewonden9.  

In de dagen na het dramatische ongeval wordt volop gespeculeerd over de oorzaak van 

het ongeval. Werkte het sein dat de bestuurder van de tweede trein diende te stoppen niet? 

Of heeft de bestuurder het rode sein genegeerd? Onmiddellijk wordt ook de link gelegd met 

het dodelijke treinongeval in Pécrot negen jaar eerder10. Na die treinramp beloofde de 

NMBS nieuwe veiligheidsmaatregelen te treffen die een dergelijke ramp in de toekomst 

                                                 
8
 Een Intercity-trein die kwam van Quiévrain en richting Brussel reed, passeerde met tien minuten vertraging 

voorbij de wissel ter hoogte van Buizingen. Een andere trein die van Leuven naar ’s Gravenbrakel spoorde, reed 
op hetzelfde spoor als de Intercity-trein. De tweede trein moest stoppen en wachten tot de eerste ter hoogte van 
Buizingen gewisseld was van spoor. Daar liep het jammer genoeg fataal fout. De trein richting ’s Gravenbrakel 
reed door en ramde de trein richting Brussel in de flank terwijl die aan het wisselen was van spoor. Van beide 
locomotieven blijft haast niks meer over. 
9
 ‘De reconstructie’, De Morgen, 16 februari 2010. 

10
 Op 27 maart 2001 reden toen twee treinen frontaal op elkaar in en stierven er acht mensen. 
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diende te vermijden. Deze belofte kreeg die 15e februari echter een zeer wrange nasmaak 

toen bleek dat die beloofde, nieuwe veiligheidsmaatregelen nog in hun kinderschoenen 

stonden11. 

  

Oppositie eist onderzoekscommissie, betrokken partijen houden boot af 

We trachten hieronder aan de hand van het stromenmodel rond agendasetting van 

Kingdon te verklaren waarom en hoe de bijzondere commissie Spoorveiligheid is tot stand 

gekomen. We beginnen met de probleemstroom. In deze case is het overduidelijk dat de 

zware treinramp in Buizingen de oorzaak vormt van het probleem.. Deze  treinramp  was de 

dodelijkste sinds 1974, toen een trein ontspoorde op de spoorwegbrug van Luttre. Toen 

vielen 18 slachtoffers12. Het aspect van de veiligheid op het spoor was al jaren geen actueel 

politiek onderwerp meer. Door het ongeval in Buizingen kwam het probleem plots helemaal 

bovenaan de beleidsagenda te staan.  

Ten tweede is er de beleidsstroom. Kingdon gaat er in zijn model vanuit dat er zoiets 

bestaat als een policy community. Daar komen specialisten van één specifiek beleidsdomein 

samen om over ideeën en voorstellen na te denken, los van bestaande problemen. In België 

zijn er een aantal kenners van de spoorwegen die gedurende de voorbije decennia teksten 

publiceerden i.v.m. de stand van zaken bij de NMBS. Eén van hen is journalist en 

spoorwegkenner Herman Welter. Daarnaast zijn er ook actoren zoals de 

gebruikersorganisatie TreinTramBus of vakbondsafgevaardigden van de NMBS (bv. Jos 

Digneffe van ACOD-Spoor). Zij proberen d.m.v. opiniestukken of door optredens in de media 

de problematiek van het spoorwegverkeer in België aan te kaarten en zo mee het beleid te 

beïnvloeden. Een aantal van deze actoren is later ook gehoord als getuige in de bijzondere 

commissie Spoorveiligheid.  

 

Ten slotte is er nog de politieke stroom. Eén van de factoren die Kingdon aanhaalt die de 

politieke stoom kunnen beïnvloeden is de ‘national mood’ of de publieke opinie. De 

treinramp schokte het ganse land en de gruwelijke beelden van de ravage gingen door merg 

en been. Al snel rezen er vele vragen over de veiligheid van het Belgische spoorwegnet. 

Burgers en opiniemakers vroegen zich af hoe het mogelijk was dat anno 2010 nog twee 

treinen tegen elkaar konden botsen. Men zat met vragen voor de verantwoordelijken binnen 

de NMBS, maar evenzeer met vragen voor de politieke verantwoordelijken. Na de rouw 

overheerste een gevoel van verontwaardiging toen bleek dat de NMBS het voorbije 
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 ‘Maatregelen na Pécrot lopen vertraging op’, De Morgen, 16 februari 2010. 
12

 ‘Overzicht van treinongevallen in België’, www.knack.be, 15 februari 2010. 
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decennium behoorlijk laks was omgesprongen met nieuwe veiligheidsmaatregelen. Ook de 

politieke partijen lieten van zich horen, en niet op z’n minst de partijen die op dat moment 

in de oppositie zaten. Twee dagen na het ongeval riepen Groen! en N-VA op tot het instellen 

van een onderzoekscommissie.  Volgens hen  diende er na gegaan te worden hoe het kwam 

dat er negen jaar na het ongeval in Pécrot nog steeds geen performant veiligheidssysteem 

was uitgebouwd op het Belgische spoorwegnet. Later sloten Vlaams Belang en LDD zich bij 

die oproep aan. Ook de meerderheidspartijen MR en cdH leken geneigd de oprichting van 

een onderzoekscommissie te steunen13. Vanuit de hoek van Sp.a bleef het echter stil. Zij 

wilden samen met de meerderheidspartijen CD&V en Open Vld en de overige Franstalige 

partijen een hoorzitting met de drie spoorbazen, Jannie Haek (NMBS Holding), Marc 

Descheemaecker (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel), afwachten om uitspraak te doen over 

de oprichting van een commissie. De verkeersspecialist van CD&V, Jef Van den Bergh, gaf 

aan dat een eventuele onderzoekscommissie het werk van het parket niet mag 

bemoeilijken. Volgens zijn partij was het evengoed mogelijk om verklaringen te vinden door 

hoorzittingen te houden in de bevoegde commissie in de Kamer14 15. Ook de PS stond 

allerminst te trappelen om een onderzoekscommissie op te richten. De slechte ervaringen 

met de Fortis-commissie16 en de vrees dat een parlementair onderzoek naar een sterk 

gepolitiseerd overheidsbedrijf als de NMBS zeer snel zou uitmonden in een politiek 

steekspel, leidde ertoe dat de regeringspartijen en Sp.a weinig geneigd waren om een 

onderzoekscommissie op te richten17.  

 

 Tabel: Overzicht van het type commissie dat de Vlaamse partijen eisten na het treinongeval in Buizingen. 

 Type  commissie Meerderheid/Oppositie Ingestemd met oprichting 
bijzondere commissie? 

Open Vld Hielden zich afzijdig. 
Stemden in met bijzondere 
commissie.  

Meerderheid Ja 

CD&V Hoorzittingen in bevoegde 
vaste commissies 

Meerderheid Ja 

Sp.a Hielden zich afzijdig. 
Stemden in met bijzondere 
commissie. 

Oppositie Ja 

N-VA Onderzoekscommissie  Oppositie Onthouding 

                                                 
13

 ‘Spoorwegtop staat voor kruisverhoor’, De Morgen, 22 februari 2010 
14

 ‘Parlement roept spoorbazen op matje’, De Morgen, 18 februari 2010 
15

 ‘Schuldvraag komt bij politiek terecht’, De Standaard, 18 februari 2010 
16

 In het voorjaar van 2009 werd de onderzoekscommissie ‘naar de eerbiediging van de Grondwet, in het 
bijzonder de scheiding der machten, en de wetten in het raam van de tegen de nv FORTIS ingestelde 
gerechtelijke procedures’ opgericht. Deze onderzoekscommissie heeft maar een tweetal maand beraadslaagd en 
eindigde in een politiek steekspel. 
17

 ‘Weinig animo voor onderzoekscommissie’, De Standaard 19 februari 2010 
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Vlaams 
Belang 

Onderzoekscommissie  Oppositie Onthouding 

Groen! Onderzoekscommissie Oppositie Onthouding 

LDD Onderzoekscommissie Oppositie Onthouding 

 

Het valt achteraf echter moeilijk te ontkennen dat er ook andere motieven meespeelden 

in de hoofden van de meerderheidspartijen om niet voor een onderzoekscommissie te 

kiezen. De drie CEO’s die aan het roer stonden van de NMBS op het moment van de 

treinramp hadden elk een bepaalde politieke kleur18. De partijen Open Vld, Sp.a en PS 

stonden uiteraard niet te springen om in een onderzoekscommissie hun eigen 

vertegenwoordigers op het hoogste niveau op de rooster te leggen. Als we dan nog rekening 

houden met de personen die de voorbije tientallen jaren aan het hoofd van de Belgische 

spoorwegen stonden of minister van Overheidsbedrijven, Mobiliteit of Verkeerswezen19 

waren dan is meer dan duidelijk dat de traditionele politieke families de functies telkens 

onder elkaar hebben verdeeld en in 2010 dus geen zin hadden in een diepgravend 

onderzoek in de vorm van een parlementaire commissie. De kans was immers groot dat de 

parlementsleden van de meerderheid partijgenoten zouden moeten verhoren en in een 

later stadium hen eventueel ook terecht zouden moeten wijzen. Daarom wensten deze 

partijen het policy window zo snel mogelijk terug te sluiten door aan te dringen op een 

bijzondere commissie die minder ver kon gaan in haar onderzoeksdaden.  

Volgens Kingdon kunnen verkiezingsresultaten ook een rol spelen in de politieke stroom. 

De federale verkiezingen van 2010 waren de aanleiding voor de onderbreking van de 

bijzondere commissie Spoorveiligheid in mei 201020. Wanneer op donderdag 14 oktober 

2010 de Kamer terug bijeen kwam stemden alle partijen in met de oprichting van een 

nieuwe bijzondere commissie, de bijzondere commissie Spoorveiligheid Bis. N-VA, die na het 

ongeval aanvankelijk voorstander was van een onderzoekscommissie, kon door haar 

                                                 
18

 Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, heeft banden met Open Vld. Jannie Haek, hoofd 
van de NMBS Holding, wordt tot de Sp.a gerekend en Luc Lallemand, CEO van Infrabel, is thuis in PS-kringen.  
19

 Waren in het verleden verantwoordelijk voor Verkeerswezen/Overheidsbedrijven/Mobiliteit: o.a. De Croo 
(Open Vld), Willockx (Sp.a), D’Hondt (CD&V), Dehaene (CD&V), Colla (Sp.a), Coëme (PS), Di Rupo (PS), Daerden 
(PS), Durant (Ecolo), Daems (Open Vld), Onkelinx (PS), Anciaux (Sp.a), Vande Lanotte (Sp.a), Landuyt (Sp.a), 
Tuybens (Sp.a), Leterme (CD&V), Schouppe (CD&V), Vervotte (CD&V), Vanackere (CD&V) 
20

 In april 2010 waren er o.l.v. Jean-Luc Dehaene onderhandelingen bezig over BHV, de tikkende tijdbom onder 
de Wetstraat. Alexander De Croo, voorzitter van Open Vld, had al enkele keren gedreigd met een deadline en op 
22 april was het hem menens en stapte hij uit Leterme II. Er werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven wat 
meteen ook het einde betekende voor de bijzondere commissie. In de tekst die werd opgesteld bij de start van 
de commissie stond vermeld dat de commissie na vier maanden met een rapport en aanbevelingen naar buiten 
moest komen. Het was dus de bedoeling om rond eind juni 2010 af te ronden. Zo ver is het dus nooit gekomen. 
De bijzondere commissie hield haar laatste hoorzitting op 3 mei. Op 6 mei werd de Kamer ontbonden. De 
federale verkiezingen van 13 juni 2010 hertekenden het politieke landschap volledig. N-VA won in Vlaanderen op 
superieure wijze de stembusslag. Ze veroverden maar liefst 27 zetels in de Kamer. 
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numerieke overwicht na de verkiezingen in principe, samen met de andere Vlaamse 

oppositiepartijen, de oprichting van een nieuwe bijzondere commissie tegenhouden en een 

onderzoekscommissie eisen. Alle partijen stemden echter zonder veel tegenpruttelen in met 

de oprichting van Spoorveiligheid Bis. Bij de oprichting van de eerste commissie hadden de 

oppositiepartijen zich nog onthouden. De nieuwe bijzondere commissie kreeg zeventien in 

de plaats van elf vaste en plaatsvervangende leden21. Door het ledenaantal op te trekken en 

de veranderde verhoudingen in het parlement kreeg de bijzondere commissie dus plots een 

hele nieuwe samenstelling. In Bijlage 2 kan u de precieze samenstelling van de commissie 

terugvinden. De verkiezingen van 2010 hebben dus wel degelijk voor een serieuze 

verschuiving gezorgd in de bijzondere commissie, maar de politieke stroom veranderde 

daardoor niet wezenlijk van koers.  

 

John Kingdon heeft het in zijn stromenmodel ook over policy entrepreneurs en policy 

windows. Dat er zich na het treinongeval in Buizingen een beleidsvenster heeft geopend is 

evident. De media berichtten massaal over deze ramp, de publieke opinie werd 

geconfronteerd met de vaak lamentabele veiligheidstoestand van het Belgische 

spoorwegnet en politieke partijen profileerden zich volop rond dit thema. Het leek alleen de 

vraag wie van deze opening van het beleidsvenster het meest zou kunnen gebruik maken 

om zijn of haar standpunt te verkondigen. Zoals we hierboven reeds aanhaalden waren een 

aantal partijen fervent voorstander van een onderzoekscommissie, de meerderheidspartijen 

CD&V, Open Vld en PS hielden de boot af. Zij trokken met de steun van oppositiepartij Sp.a 

uiteindelijk aan het langste eind. Deze partijen dienden een wetsvoorstel in tot oprichting 

van een bijzondere commissie en dat werd gesteund door een ruime meerderheid van 91 

stemmen. Ecolo-Groen!, Vlaams Belang, LDD, N-VA en FN onthielden zich22.  

 

De samenvloeiing van de drie stromen heeft er uiteindelijk toe geleid dat er werd 

geopteerd voor een bijzondere commissie. Er werd door de meerderheidspartijen een kleine 

toegeving gedaan naar de oppositiepartijen en de opiniemakers. Na afloop van de 

bijzondere commissie zou er immers een evaluatie volgen van de werkzaamheden en indien 

die onvoldoende bleek zou er nog kunnen worden geopteerd voor een 

onderzoekscommissie. Met die kleine toevoeging hoopten de meerderheidspartijen de 

                                                 
21

 N-VA & PS kregen elk vier vertegenwoordigers. MR & CD&V kregen er twee. Sp.a, Ecolo-Groen!, Open Vld, cdH 
en Vlaams Belang kregen elk één commissielid.  
22

 De Kamer, Parl. Doc., Rapport Commissie Spoorveiligheid, DOC 53 0444/002 
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gemoederen wat te kunnen bedaren en op die manier werd ook het beleidsvenster terug 

gesloten.  

 

3.1.2. Werkzaamheden van de bijzondere commissie 

Vooraleer we een overzicht geven van de werkzaamheden van de bijzondere commissie 

Spoorveiligheid willen we nagaan of de factoren van invloed die Hague en Harrop 

beschrijven aanwezig waren bij deze commissie. Ons doel is om te onderzoeken of de 

aanwezigheid van deze factoren een goede werking van de bijzondere commissie 

garanderen. 

 

Factoren van invloed bij de bijzondere commissie Spoorveiligheid 

De factor ondersteuning was bij de commissie Spoorveiligheid zeer sterk aanwezig. Eerst 

en vooral kon de commissie rekenen op drie, en naar het einde toe zelfs vier, experts die de 

commissie van zeer nabij opvolgden en die voor heel veel achtergrondinformatie zorgden23 

24. De commissie had in haar eerste zitting aan het Rekenhof en het ERA25 gevraagd om 

allebei een rapport op te maken over de veiligheidstoestand van de Belgische spoorwegen. 

Beide rapporten werden besproken bij aanvang van de tweede commissie en dienden 

samen met het tussentijdse rapport van de experts als een rode draad doorheen de 

hoorzittingen. Parlementslid Jef Van den Bergh gaf in zijn interview aan tevreden te zijn over 

de ondersteuning die de experts geboden hebben, alleen vond hij dat één van de 

deskundigen, met name Bart Van der Herten, nogal vaak met zijn eigen mening naar de pers 

trok. “Op een bepaald moment had één van de experts [Bart Van der Herten] als het ware 

een persconferentie ingelast en zat hij ook in Terzake. Daar is achteraf toch wel wat 

commentaar op gekomen vanuit de commissie” vertelde de CD&V-er ons. De bijzondere 

commissie Spoorveiligheid had haar eigen secretariaat met medewerkers die vooral de 

voorzitter(s) van de commissie ondersteunden. Zo stonden zij ondermeer in voor de 

briefwisseling tussen de commissie en de getuigen en tussen de voorzitter en de 

commissieleden. Zij regelden ook de werkbezoeken en de financiële kant van de zaak. Naast 

de secretarissen waren er tijdens de hoorzittingen ook telkens meerdere bodes en tolken 

aanwezig die instonden voor de logistieke ondersteuning van de commissieleden en het 
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  ‘Experts treinramp Buizingen stoppen’, De Standaard, 8 juli 2010 
24

 De experts waren transporteconoom Eddy Van de Voorde (UA), ingenieur Patrick Lafontaine en de 
archivarissen Bart Van der Herten en Olivier Viola. Uiteindelijk is de laatste niet in dienst getreden omdat de 
opdracht te veel tijd in beslag nam. Op het einde van de tweede commissie Bis heeft Paul Van Heesvelde nog een 
maand mee geholpen om het eindverslag rond te krijgen. 
25

 European Railway Agency 
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vertalen van de besprekingen. Tot slot had elk lid van de commissie het recht om één 

persoonlijke medewerker mee te brengen naar de vergaderingen van de commissie. Als we 

dit allemaal in ogenschouw nemen, dan mag duidelijk blijken dat de bijzondere commissie 

Spoorveiligheid op een zeer degelijke ondersteuning kon rekenen. 

 

De tweede factor die dient aanwezig te zijn opdat een commissie invloedrijk kan zijn is 

expertise. Het dient gezegd dat er tijdens de hoorzittingen en de werkbezoeken vaak zeer 

technische details werden besproken. De grote meerderheid van de commissieleden had 

geen enkele technische achtergrondkennis dus moesten de meeste parlementsleden bij de 

start van de bijzondere commissie van nul beginnen. De persoonlijke expertise van de 

parlementsleden was dus meestal niet zo groot. Maar de commissie organiseerde wel 

hoorzittingen met specialisten binnen de NMBS die de leden de nodige technische uitleg 

kwam verschaffen. Hague en Harrop (2010, p. 310) benadrukken dat een commissie 

expertise kan opbouwen indien het thema waarover ze vergadert goed afgelijnd en niet te 

uitgebreid is. De commissie Spoorveiligheid heeft bij aanvang in de plenaire vergadering een 

tekst goedgekeurd waarin ze voor zichzelf zeven taken opsomt die kort maar duidelijk 

omschreven zijn26. De commissie diende o.a. na te gaan welke veiligheidsbeslissingen er zijn 

genomen en welke veiligheidsinvesteringen  er zijn gebeurd   tussen 1982, het dodelijk 

treinongeval in Aalter, en februari 2010. Men wilde een onderzoek op drie vlakken: wat is er 

in al die jaren beslist i.v.m. de infrastructuur, het rollend materiaal (de treinen) en het 

personeelsbeleid? En ten slotte was het ook de bedoeling om na te gaan welke invloed de 

Europese regelgeving rond het ETCS-systeem27 gehad heeft op de beslissingen rond de 

veiligheid van het spoor in België. Men kan dus stellen dat aan deze voorwaarde werd 

voldaan. 

Commissies kunnen volgens de twee auteurs ook expertise opbouwen door regelmatig 

te vergaderen. De commissie Spoorveiligheid kwam meestal twee maal per week bijeen, op 

maandag en woensdag. Een commissie kan ook expertise verwerven door de rotatie van de 

leden te beperken. De commissie Spoorveiligheid is niet meteen het toonbeeld geweest van 

standvastigheid aangezien de val van de regering roet in het eten strooide van de werking 

van de commissie. Na de verkiezingen van juni 2010 waren N-VA en PS veruit de sterkste 

partijen en dat weerspiegelde zich ook in de samenstelling van de nieuwe commissie 

Spoorveiligheid Bis. Het ledenaantal werd ook uitgebreid van 11 naar 17. Zo kwamen er in 
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 Bijzondere commissie Spoorveiligheid: Doc 53 0444/001 
27

 ETCS staat voor European Train Control System en is een uniform Europees remsysteem dat momenteel in een 
heel aantal Europese landen op de sporen en in de treinen wordt geïnstalleerd.  
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één klap 12 nieuwe vaste en plaatsvervangende leden in de commissie. Van de 22 leden van 

de eerste commissie Spoorveiligheid (vast en plaatsvervangend) waren er 11 lid van de 

tweede commissie. Dat betekent dat er 23 mensen lid werden van de commissie zonder 

enige voorkennis in het dossier. Deze grootschalige wijziging heeft uiteraard invloed gehad 

op de werking van de commissie. Bijna 70 % van de leden was nieuw en had dus tijd nodig 

om zich in te werken in de (technische) dossiers. Ook het team van rapporteurs onderging 

wijzigingen28. Leden van een commissie kunnen ten slotte ook expertise opbouwen door in 

niet te veel commissies tegelijk te zetelen. De meeste parlementsleden die lid waren van de 

bijzondere commissie Spoorveiligheid waren ook lid van de vaste commissie Infrastructuur, 

Verkeer en Overheidsbedrijven en hadden daar reeds wat kennis over het specifieke 

onderzoeksonderwerp verworven.  

 

Een derde factor die de twee auteurs ons aanreiken is kleinschaligheid. Hague en Harrop 

(2010, p. 310) halen aan dat hoe minder leden er in een commissie zetelen hoe meer er zal 

gestreefd worden naar coöperatie en consensus. We zien dat de commissie Spoorveiligheid, 

in haar tweede samenstelling, 17 leden telde. Dat ligt dus duidelijk boven de vooropgestelde 

limiet van Hague en Harrop. Zij menen dat er best niet meer dan twaalf leden deelnemen 

aan vergaderingen binnen een commissie. Uit eigen observaties weten we dat er bij het 

grootste deel van de vergaderingen zeker geen 17 parlementsleden aanwezig waren. Het 

was vaak zo dat één persoon per fractie zich op dit dossier toelegde en dat de andere vaste 

en plaatsvervangende leden van die fractie vaak niet aanwezig waren tijdens de 

vergaderingen. Door de vele hoorzittingen, gezamenlijke werkbezoeken, de lange 

vergaderingen over het eindverslag, …  ontstond er wel een soort band over de partijgrenzen 

heen die heeft bijgedragen tot de grote consensus over het eindverslag. Enkel N-VA en VB 

onthielden zich toen.  

Tabel: Schematisch overzicht van de factoren van Hague en Harrop. 

 

Wanneer we alles in beschouwing nemen zien we dat de laatste drie factoren niet sterk 

aanwezig zijn bij deze bijzondere commissie. Op de eerste drie factoren scoort de commissie 

wel goed. Aangezien maar aan de helft van de voorwaarden is voldaan verwachten we dat 
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 Linda Musin (PS) was de enige van de drie oorspronkelijke rapporteurs die ook deel uitmaakte van het 
vierkoppige team van rapporteurs dat uiteindelijk het verslag opstelde. 
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de werking van deze commissie niet optimaal zal zijn verlopen. Aan de hand van de 

beschrijving van de werkzaamheden zullen we nagaan of deze verwachting ook wordt 

bevestigd. 

 

Verloop van de bijzondere commissie Spoorveiligheid 

Op 24 februari bereikte de meerderheid een akkoord rond de oprichting van een 

bijzondere commissie. Eén dag later werd in de plenaire vergadering van de Kamer de 

procedure, de opdracht, de samenstelling en de werking van de commissie, in 

overeenstemming met Artikel 21 van het reglement van de Kamer, vastgelegd. De 

commissie wilde binnen de vier maanden naar buiten komen met een rapport en 

aanbevelingen voor de toekomst29. François Bellot (MR), die op dat moment voorzitter was 

van de Kamercommissie Infrastructuur, werd aangeduid als voorzitter van de bijzondere 

commissie30. 

Op 22 februari, nog voor de bijzondere commissie was opgericht en precies een week na 

de feiten, kwamen de drie CEO’s en Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte tekst en 

uitleg geven in een druk bijgewoonde zitting van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en 

Overheidsbedrijven. Eén belangrijk aspect werd toen op die eerste hoorzitting reeds 

duidelijk: er gaapt een groot gat van besluitloosheid tussen 1987 en 1999. Men besliste in 

1987 om te stoppen met het uitrollen van het Belgische remsysteem en pas in 1999 werd 

beslist om mee te stappen in een Europees remsysteem. De vraag is wat in de periode 

daartussen is gebeurd. De naam van Etienne Schouppe valt tijdens die hoorzitting niet, maar 

aangezien hij van 1987 tot 2002 gedelegeerd bestuurder was van de NMBS lijkt het alsof de 

drie CEO’s de verantwoordelijkheid naar hem proberen door te schuiven31. Tijdens de 

hoorzitting met minister Vervotte en de drie spoorbazen werd ook duidelijk dat van de 

belofte om versneld nieuwe veiligheidsmaatregelen te nemen na het ongeval in Pécrot, niet 

veel in huis is gekomen. NMBS-baas Descheemaecker en Infrabel-topman Lallemand gaven 

toe dat amper 2% van de treinen en 24% van het spoornet is uitgerust met het nieuwe 

TBL1+ remsysteem. Met deze getuigenissen in het achterhoofd ging de “Bijzondere 

Commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegnet in België naar 

aanleiding van het dramatisch ongeval in Buizingen” van start. 
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 De Kamer, Parl. Doc., DOC 52K2454/001 en De Kamer, Parl. Doc., CRIV 52KPLEN143 
30

 ‘Hst primeerde op veiligheid bij NMBS’, De Morgen, 25 februari 2010 
31

 ‘Schouppe komt in het vizier’, De Morgen, 23 februari 2010 



 

 

 

35 

Gedurende de twee maanden dat de commissie vergaderd heeft is er in de pers niet zo 

veel verschenen over de werkzaamheden. Er waren hoorzittingen met o.a. de 

vertegenwoordigers van de spoorvakbonden, de spoorbazen, verantwoordelijken voor de 

interne veiligheidsaudit, vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen, mensen van 

het Europees Spooragentschap, verantwoordelijken binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer, … 

We vonden in De Morgen berichtgeving terug over de passage van de spoorvakbonden. Zij 

leverden scherpe kritiek op het veiligheidsbeleid van de Belgische spoorwegen gedurende 

de voorbije dertig jaar. De vakbonden klaagden dat de werkdruk voor de treinbestuurders 

veel te hoog is en dat daardoor risico’s niet uit te sluiten zijn32.  

We vroegen federaal parlementslid Jef Van den Bergh (CD&V) naar zijn mening over de 

spoorveiligheidscommissie. Zijn partij was van in het begin tegenstander van een 

onderzoekscommissie en zij hebben daarin hun gelijk gehaald. “Een onderzoekscommissie 

gaat vaak veel sneller om de vraag: wie is de schuldige? Dat wordt dan ook veel politieker, 

partijpolitieker ook. En ik denk dat dat niet altijd bijdraagt tot het resultaat van een 

commissie.”  (Van den Bergh) Het was volgens hem vrij vlug duidelijk waar er zaken zijn fout 

gelopen. Het was daarentegen veel moeilijker om aan te geven wie daar voor 

verantwoordelijk was. Zolang een aantal partijen bleven aansturen op het zoeken van een 

schuldige, bleef de bijzondere commissie volgens Van den Bergh wat ter plaatse trappelen. 

Maar daar is volgens hem behoorlijk snel verandering in gekomen. Bij de start van de 

bijzondere commissie was de media-aandacht overweldigend, maar na een aantal 

hoorzittingen was er geen pers meer aanwezig, volgens de CD&V-er.  

We wilden nagaan of het klopt dat de commissie niet veel aandacht heeft gekregen van 

de pers en we hebben daarom alle vaste en plaatsvervangende leden van de bijzondere 

commissie Spoorveiligheid I ingegeven in Mediargus samen met de term ‘Buizingen’ en 

gezocht in De Morgen en De Standaard. Op die manier konden we bekijken hoe vaak de 

commissieleden rond het thema van de commissie in de media kwamen. In de tabel 

hieronder kan u de resultaten terugvinden. De stelling die Van den Bergh poneerde, lijkt te 

kloppen. Amper 5 van de 22 commissieleden kwamen meer dan één keer in de media met 

hun werk in de bijzondere commissie. Gezien de enorme persaandacht vlak na het ongeval 

zijn dat geen hoge cijfers. Grote mediadebatten over het onderwerp kregen we nooit te 

zien.  Volgens Van der Hulst (2010, p. 106) kan een geringe media-aandacht ook positieve 

gevolgen hebben. Volgens het hoofd van de juridische dienst van de Kamer resulteert een 

meer gesloten commissie in minder partijpolitieke en meer technische discussies tussen de 
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commissieleden en komt dat de werking van de bijzondere commissie ten goede. Het leidt 

er wellicht ook toe dat men gemakkelijker tot een consensus kan komen die over de 

partijgrenzen heen kan gedeeld worden.  

 

Tabel: Vermeldingen in De Morgen en De Standaard tijdens periode commissie Spoorveiligheid I (15-02-2010 – 
04-05-2010). Gezocht via Mediargus met zoekterm: naam politcus + Buizingen 
 

Parlementslid Aantal 
vermeldingen 

Meerderheid/ 
Oppositie 

Opmerking 

David Geerts (Sp.a) 9 Oppositie Kwam met onthulling over roestende 
remsystemen 

François Bellot (MR) 7 Meerderheid Voorzitter vaste commissie Infrastructuur en 
bijzondere commissie Spoorveiligheid 

Jef Van den Berg (CD&V) 5 Meerderheid  

Stefaan Van Hecke (Groen!) 4 Oppositie Plaatsvervangend lid van de commissie 

Bruno Tobback (Sp.a) 2 Oppositie Plaatsvervangend lid van de commissie 

Paul Vanhie (LDD) 1 Oppositie Lid van de commissie zonder stemrecht 

Ludo Van Campenhout 
(Open Vld) 

1 Meerderheid  

Leden van de commissie (zowel vast als plaatsvervangend) die niet werden geciteerd door De Morgen en De 
Standaard tijdens die periode: Jan Mortelmans en Gerolf Annemans (VB), Roel Deseyn, Jenne De Potter en 
Michel Doomst (CD&V), Valérie De Bue, Daniel Bacquelaine en Olivier Destrebecq (MR), Linda Musin, Camille 
Dieu, Philippe Blanchart en Karine Lalieux (PS), Ronny Balcaen (Ecolo), David Lavaux en Catherine Fonck (cdH), 
Ine Somers (Open Vld), Patrick De Groote (N-VA en lid zonder stemrecht). 

 

Bijzondere commissie Spoorveiligheid Bis 

Op donderdag 14 oktober 2010 stemde de volledige Kamer in met de oprichting van een 

nieuwe bijzondere commissie, de bijzondere commissie Spoorveiligheid Bis. Deze keer eisten 

de (oude) oppositiepartijen geen onderzoekscommissie. Iedereen leek ervan overtuigd dat 

de bijzondere commissie in het voorjaar reeds goed werk had geleverd en men wilde dat 

werk nu ook afmaken. De Kamer nam ongeveer dezelfde tekst aan als acht maanden eerder. 

Alleen het aantal commissieleden was van elf naar zeventien opgetrokken. De nieuwe 

commissie ging van start met het horen van de drie experts. Deze hadden tegen 20 oktober 

hun tussentijds rapport afgewerkt en kwamen dat voorstellen in de Kamer. De deskundigen 

waren niet mals voor het beleid dat de NMBS de voorbije dertig jaar gevoerd had33 34.  
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 De drie experts kwamen tot de vaststelling dat België in 2008 op amper 8% van het spoornet automatische 
remsystemen heeft geïnstalleerd. In Frankrijk, Duitsland en Nederland is respectievelijk 60, 92 en 99 % van het 
spoor uitgerust met automatische remsystemen. In 1999 werd er voor geopteerd om het Europese remsysteem 
ETCS uit te rollen. Daar werd na enkele jaren echter terug vanaf gestapt en in 2006 beslist de NMBS om een eigen 
systeem, namelijk TBL1+, versneld uit te rollen. Daar hadden de experts grote bedenkingen bij. Volgens hen was 
het logischer geweest indien men was verder gegaan met een eenduidig Europees veiligheidssysteem, wat 
trouwens ook een veiliger systeem is. Tijdens de voorstelling van hun rapport riepen ze de Belgische spoorwegen 
wel op om de uitrol van TBL1+ verder te zetten omdat terug overschakelen naar ETCS te veel tijd en geld zou 
kosten. Het moest volgens hen de bedoeling zijn om op lange termijn wel tot een Europees systeem te komen. 
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De heropstart in oktober 2010 van de commissie Spoorveiligheid Bis zorgde volgens Jef 

Van den Bergh voor wat vertragingen. Er kwamen een heel aantal nieuwe mensen in de 

commissie terecht, niet in het minst de vertegenwoordigers van N-VA. Die wilden volgens 

het christendemocratische parlementslid graag (opnieuw) op zoek gaan naar schuldigen in 

het dossier. Het heeft wat tijd gekost alvorens deze nieuwe parlementsleden waren 

ingewerkt in het dossier en alvorens de neuzen terug in dezelfde richting stonden. 

Uiteindelijk is N-VA bij haar standpunt gebleven, en hebben ze zich onthouden bij de 

eindstemming van de commissie.  

Het valt opnieuw op dat de commissie spoorveiligheid bis op niet veel media-aandacht 

kon rekenen. In de tabel hieronder ziet u dat er nog minder commissieleden werden 

vermeld in Vlaamse kwaliteitskranten dan tijdens de eerste bijzondere commissie en dat het 

aantal vermeldingen per parlementslid ook is gedaald. Zoals hierboven aangegeven was de 

pers aanwezig bij de voorstelling van het tussentijds rapport van de drie experts. Verder was 

er berichtgeving over de hoorzittingen met de drie spoorbazen en met Etienne Schouppe, 

die jarenlang gedelegeerd bestuurder was van de NMBS. Bij alle andere zittingen was de 

aandacht bijzonder mager. Wanneer het eindrapport dan uiteindelijk werd voorgesteld, was 

de CD&V-er ontgoocheld in de reacties van de pers. Het Nieuwsblad kopte: “19 doden en 

niemand schuldig”. Deze titel geeft volgens Van den Bergh zeer duidelijk weer dat de 

verzamelde pers de commissie nooit echt op de voet gevolgd heeft en dat de zin voor 

nuance bij hen volledig ontbrak.  

 
Tabel: Vermeldingen in De Morgen en De Standaard (05-05-2010 – 01-03-2011). Gezocht via Mediargus met 
zoekterm: naam politcus + Buizingen 

Parlementslid Aantal 
vermeldingen 

Meerderheid/ Oppositie/ 
Onderhandelen 

Opmerking 

David Geerts (Sp.a) 5 Voormalige oppositie, 
betrokken bij 
onderhandelingen 

Voorzitter bijzondere commissie, 
lid van vorige commissie 

Stefaan Van Hecke 
(Groen!) 

4 Voormalige oppositie, 
betrokken bij 
onderhandelingen 

Plaatsvervangend lid van de 
tweede en van de eerste 
commissie 

Jef Van den Berg 
(CD&V) 

3 Voormalige 
meerderheid, 
betrokken bij 
onderhandelingen 

Rapporteur en lid van vorige 
commissie 

Steven Vandeput (N-
VA) 

1 Voormalige oppositie, 
betrokken bij 
onderhandelingen 

 

                                                                                                                                            
De discussie over het al dan niet onmiddellijk invoeren van het ETCS-systeem zal daarna nog zeer vaak 
terugkomen tijdens de debatten binnen de commissie. 
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Leden van de commissie (zowel vast als plaatsvervangend) die niet werden geciteerd door De Morgen en De 
Standaard tijdens die periode: Ine Somers en Maggie De Block (Open Vld), Bert Maertens, Bert Wollants, 
Minneke De Ridder, Peter Dedecker, Sophie De Wit, Karel Uyttersprot en Ben Weyts (N-VA), Tanguy Veys en 
Gerolf Annemans (VB), Nahima Lanjri, Raf Terwingen en Stefaan Vercamer (CD&V), André Frédéric, Rachid 
Madrane, Linda Musin, Eric Thiébaut, Philippe Blanchart, Colette Burgeon, Anthony Dufrane en Karine Lalieux 
(PS), Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine en Jacqueline Galant (MR), Karin Temmerman (Sp.a), 
Ronny Balcaen (Ecolo), Christophe Bastin en Christian Brotcorne (cdH). 

 

Eén van de kroongetuigen van de bijzondere commissie was Etienne Schouppe (CD&V). 

Hij was immers van 1987 tot 2002 gedelegeerd bestuurder van de NMBS en op het moment 

van het onderzoek ook staatssecretaris voor Mobiliteit. Jef Van den Bergh moest in zijn 

hoedanigheid van commissielid onderzoek voeren naar een partijgenoot. Hij geeft toe dat 

niet altijd even eenvoudig was, maar dat hij daar niet zo veel problemen heeft bij 

ondervonden. Dit voorbeeld, en zo waren er nog velen35, toont aan dat deze commissie 

behoorlijk politiek geladen was. Het was voor vele parlementsleden, over de partijgrenzen 

heen, af ten toe op eieren lopen om de carrière van partijgenoten niet te veel te schaden.  

Jef Van den Bergh was samen met drie anderen rapporteur van de bijzondere commissie 

en kon daardoor naar eigen zeggen wel  invloed uitoefenen op de totstandkoming van het 

rapport. Uiteindelijk stemden alle partijen, behalve N-VA en Vlaams Belang, in met het 

eindrapport en de aanbevelingen van de bijzondere commissie. Van den Bergh vertelde ons 

dat “de aanbevelingen bijna unaniem zijn goedgekeurd, dat is toch een meerwaarde. Dat is 

echt een krachtig signaal van en naar het parlement.” In onderstaand overzicht staan alle 

Vlaamse partijen met hun stemgedrag opgesomd. 

 

    Tabel: Schematisch overzicht van welke partijen het rapport en/of de aanbevelingen goedkeurden 

 Rapport goedgekeurd Aanbevelingen goedgekeurd 

CD&V Ja Ja 

Sp.a Ja Ja 

Open Vld Ja Ja 

Groen! Ja Ja 

Vlaams Belang Onthouding Onthouding 

N-VA Onthouding Onthouding 
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 Vrijwel elke partij die vertegenwoordigd was in de bijzondere commissie heeft ooit wel eens een 
voogdijminister voor overheidsbedrijven of mobiliteit of een gedelegeerd bestuurder van haar 
partijkleur aan het roer gehad. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=00889
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=06254
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=06254
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01213
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01222
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01288
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=00010
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=06327
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=00988
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01055
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01207
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=00757
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01057
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01094
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LDD / / 

 

Het eindrapport duidde zoals verwacht geen schuldigen aan, daar waren de meeste 

partijen het al langer over eens. Er ligt volgens het rapport wel een gedeelde 

verantwoordelijkheid bij alle voogdijministers en toplui van de NMBS van de voorbije dertig 

jaar. De commissie was ook scherp over de besluitvorming rond het veiligheidsbeleid van de 

NMBS van de voorbije decennia. Er zijn volgens het rapport foute beslissingen genomen en 

een aantal keer zijn beslissingen tot het installeren van een nieuw remsysteem maar half 

uitgevoerd. Deze besluitloosheid heeft dus fatale gevolgen gehad. Bijna alle commissieleden 

wezen er bij afloop op dat er naar de toekomst moest gekeken worden en dat de 

aanbevelingen dus van groot belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het 

veiligheidsbeleid binnen de NMBS.  

Tot slot hebben we de CD&V-er ook gevraagd hoe hij terugkijkt op het resultaat van de 

commissie en of hij bijzondere commissies een goed werkinstrument vindt voor het 

parlement. Persoonlijk is hij tevreden met het resultaat van de bijzondere commissie omdat 

die volgens hem tegemoet is gekomen aan de doelstellingen die ze zichzelf had 

vooropgesteld bij de start. Over parlementair onderzoek in het algemeen is hij dan weer iets 

minder positief. Volgens hem komt het niet toe aan het parlement om schuldigen aan te 

duiden in maatschappelijk gevoelige dossiers. Daarom is de commissie ook traag op gang 

gekomen, maar naar het einde toe heeft ze volgens hem wel de juiste koers gevaren. De 

Dexia-commissie (cfr. infra) is volgens Van den Bergh wel blijven steken in het zoeken naar 

schuldigen en is daarom mislukt. Om diezelfde reden wil hij ook onderzoekscommissies 

afschaffen. Het juridisch werk moet overgelaten worden aan het gerecht.  

 

Toepassing van de voorwaarden op de werking 

In het methodologisch hoofdstuk van deze masterproef hebben we vier indicatoren naar 

voor geschoven die volgens ons wijzen op een goede werking van een bijzondere commissie, 

namelijk: een Kamerbrede consensus bij de totstandkoming van de bijzondere commissie, 

geen lekken van vertrouwelijke informatie, tijdens de werkzaamheden wordt de vorm en het 

doel van de commissie niet in vraag gesteld en het eindrapport en de aanbevelingen worden 

bij consensus goedgekeurd. In deze case zien we dat de eerste commissie zonder de steun 

van de oppositiepartijen is tot stand gekomen. De commissie Bis kreeg dan wel de unanieme 

steun van alle partijen. De commissieleden kregen achter gesloten deuren een aantal keer 

vertrouwelijke informatie over het ongeval in Buizingen. Daarover is niks naar de pers gelekt. 
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Eens de bijzondere commissie was opgericht is daarover geen discussie meer gerezen in de 

commissie en op het einde van de rit hebben alle partijen, behalve N-VA en VB die zich 

onthielden, het rapport en de aanbevelingen goedgekeurd. We kunnen dus stellen dat de 

commissie een goede werking heeft gekend. Bij het begin van de beschrijving van deze case 

zagen we dat de helft van de factoren van Hague en Harrop aanwezig waren. We hadden 

daardoor dus ook maar een matige werking van de commissie verwacht. Toch blijkt dat deze 

commissie goed gewerkt heeft en dat de samenwerking onder de leden voortreffelijk was. 

De voorwaarden van Hague en Harrop blijken in deze case dus geen goede voorspeller voor 

een goede werking van de bijzondere commissie.  

 

Resultaten 

De bijzondere commissie Spoorveiligheid heeft haar werkzaamheden afgerond in 

februari 2011. Momenteel zijn we nog geen  anderhalf jaar verder en is het dus nog te vroeg 

om al definitieve conclusies te trekken wat betreft het resultaat van de commissie. Het is 

ook niet het doel van dit onderzoek om deze resultaten te analyseren. Toch wilden we hier 

de voorlopige resultaten al even meegeven omdat we zo een zicht kunnen krijgen op de 

evolutie van de omzetting van de aanbevelingen. Er is na afloop van de bijzondere 

commissie een opvolgingscommissie in het leven geroepen die af en toe bijeenkomt om de 

uitvoering van de aanbevelingen op te volgen. Volgens Van den Bergh zijn er reeds een 

aantal zaken die op til staan of die reeds zijn uitgevoerd. Het veiligheidsplan van de NMBS is 

door toedoen van de commissie bijgewerkt waardoor het remsysteem TBL1+ tegen het eind 

van 2012 volledig zou moeten uitgerold zijn. Ook kan de Dienst Veiligheid en 

Interoperabiliteit der Spoorwegen vanaf heden boetes opleggen aan spoorwegoperatoren 

die de veiligheidsbepalingen overtreden.  
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3.2. Bijzondere Commissie Seksueel Misbruik 

3.2.1. Aanleiding en totstandkoming van de commissie 

Misbruik van bisschop Vangheluwe, Operatie Kelk en rapport Commissie-Adriaenssens 

Tijdens de nacht van 19 op 20 april 2010 werden de bisschoppen ingelicht over een 

klacht wegens seksueel misbruik die was ingediend tegen de bisschop van Brugge, Roger 

Vangheluwe. Hij zou zijn neef misbruikt hebben. Eén dag later bevestigde professor Peter 

Adriaenssens, voorzitter van de gelijknamige commissie-Adriaenssens die klachten van 

slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk wilde verzamelen, dat hij een klacht had 

ontvangen tegen de bisschop en dat de feiten bewezen waren. De zaak evolueerde snel en 

amper drie dagen later werd het ontslag van Vangheluwe al aangekondigd. De commissie-

Adriaenssens heeft acht weken bestaan en heeft op die korte tijd maar liefst 475 klachten 

ontvangen. Het was duidelijk dat openbaar maken van het misbruik van Vangheluwe heel 

wat had losgeweekt in België. Op 24 juni viel het gerecht binnen in de kantoren van de 

commissie-Adriaenssens en namen ze alle dossiers in beslag in het kader van de Operatie 

Kelk. Dat betekende meteen het einde van de commissie aangezien die zonder dossiers niet 

kon verder werken. Adriaenssens was achteraf misnoegd over die inval aangezien een aantal 

slachtoffers er bij hem expliciet hadden op aangedrongen dat hun dossier niet in handen van 

het gerecht mocht vallen omdat zij anoniem wilden blijven. Anderzijds was die inval van het 

gerecht wel een teken dat de zaak eindelijk au sérieux werd genomen en dat de 

maatschappij er voortaan niet meer omheen kon fietsen. Op 10 september 2010 kwam 

professor Adriaenssens naar buiten met zijn eindverslag. Dat rapport deed heel wat stof 

opwaaien omdat er een groot aantal schrijnende getuigenissen aan bod kwamen. Uit het 

rapport bleek voor het eerst zwart op wit hoe groot de omvang van het misbruik door 

geestelijken was. De getuigenissen zijn allemaal van mannen en spreken vooral over 

seksueel misbruik in de jaren ‘60. Veel van de slachtoffers hebben tot 2010 gezwegen en zijn 

pas met hun verhaal naar de commissie gestapt na de heisa rond de zaak-Vangheluwe. 

Adriaenssens haalt bij de presentatie van zijn rapport ook aan dat er iets moet worden 

veranderd aan de verjaringstermijn rond seksueel misbruik en doet daarbij een oproep aan 

de politiek. 36 37  

 

 

 

                                                 
36

 ‘Commissie-Adriaenssens wil ‘centrum voor erkenning’ worden’, De Morgen, 11 september 2010 
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 De Kamer, Parl. Doc., Rapport Commissie Seksueel Misbruik, DOC 53 0520/002, p. 150-165 
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Bijzondere commissie Seksueel Misbruik start in alle sereniteit 

Veel uitleg hoeven we niet te verschaffen bij de probleemstroom van deze case, 

aangezien we het probleem hierboven reeds geschetst hebben. Dit keer is er geen sprake 

van een ramp, zoals bij het treinongeval in Buizingen, wel kunnen we een duidelijke crisis 

waarnemen. De maatschappij werd plots geconfronteerd met een onderhuidse etterbuil die 

op barsten stond. In de maanden na het bekend worden van het schandaal rond 

Vangheluwe kwamen heel veel personen, na decennialang zwijgen, toch met hun verhaal 

rond seksueel misbruik naar buiten. Men voelde aan dat er met die getuigenissen iets 

diende gedaan te worden, als signaal naar de slachtoffers toe en om zulke feiten in de 

toekomst te vermijden.  

Wanneer Kingdon het heeft over de beleidsstroom dan is de term policy community 

nooit veraf. In zo’n beleidsgemeenschap komen deskundigen samen om na te denken en te 

discussiëren over nieuwe ideeën en voorstellen. In deze case kunnen we stellen dat een 

aantal actoren al van voor de crisis rond seksueel misbruik binnen de kerk actief bezig waren 

met deze problematiek. We denken hierbij aan Rik Devillé, vertegenwoordiger van de 

Werkgroep Mensenrechten in de Kerk, Lieve Halsberghe, vertegenwoordigster van de 

Belgische tak van SNAP38, Godelieve Halsberghe, die voorzitster was van de “Interdiocesane 

commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale 

relatie” en  kinderpsychiater Peter Adriaenssens die reeds langer vertrouwd was met 

seksueel misbruik van kinderen. Deze personen waren reeds jaren voor de start van de 

bijzondere commissie met ideeën en voorstellen naar buiten gekomen met betrekking tot 

seksueel misbruik (binnen de kerk). Zij hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld als 

getuigen in de bijzondere commissie.  

De politieke stroom, ten slotte, wordt o.a. beïnvloed door veranderingen in de national 

mood. In de publieke opinie circuleerden er wel al langer verhalen over ongeoorloofde 

gedragingen van priesters of andere religieuzen maar die werden vaak afgedaan als roddels 

of cafépraat. Door de bekendmaking van het misbruik van bisschop Vangheluwe zijn er heel 

wat mensen met hun verhaal naar buiten gekomen. Daardoor konden voor het eerst heel 

wat zaken omtrent seksueel misbruik in een pastorale relatie geobjectiveerd worden. Eens 

de cijfers waren verzameld, door o.a. de commissie-Adriaenssens, bleek de omvang 

behoorlijk groot te zijn. Er was al langer sprake van een zogenaamde leegloop van de kerken, 

maar deze feiten zorgden voor extra gevoelens van afgrijzen van de bevolking t.o.v. ‘de Kerk’ 

                                                 
38

 SNAP: Survivors Network of those Abused by Priests. Een Amerikaanse organisatie die wereldwijd afdelingen 
kent en die opkomt voor de rechten van slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie.  
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als instituut. Ook trouwe Katholieken waren geschokt. De nieuwe aartsbisschop Léonard 

goot, met zijn vaak controversiële mediaoptredens, al dan niet bewust, nog wat extra olie op 

het vuur.  

De blijken van verontwaardiging vanuit de bevolking en de oproep van Adriaenssens om 

een reactie vanuit de politieke wereld vielen niet in dovemansoren. Twee dagen na de 

bekendmaking van het rapport van professor Adriaenssens komt Sp.a-er Landuyt met het 

voorstel om een ‘Waarheidscommissie’, een soort onderzoekscommissie met uitgebreide 

morele bevoegdheden, op te richten. Zo’n commissie zou verder kunnen gaan dan een 

traditionele onderzoekscommissie en zou ook slachtoffers laten getuigen. Op die manier kon 

volgens de Bruggeling de enorme woede en frustratie gekanaliseerd worden. Landuyt wilde 

vertrekken van de bevindingen en adviezen van Adriaenssens om dan met het parlement 

zelf stappen te ondernemen39. Een kleine week later hadden vrijwel alle partijen zich 

gemengd in het debat en was het duidelijk dat iedereen actie wilde ondernemen in het 

parlement, alleen was er geen eensgezindheid over de formule. Groen! wenste een 

volwaardige onderzoekscommissie op te richten. Open Vld opteerde voor een bijzondere 

commissie, CD&V bepleitte ook een bijzondere commissie maar de christendemocraten 

benadrukten zeer sterk dat de commissie zich niet mocht beperken tot misbruik binnen een 

pastorale relatie. Vroeger zou CD&V dit wellicht als een conditie gepercipieerd hebben en 

niet als een probleem voor de politiek. Door de grote media-aandacht rond de zaak 

Vangheluwe en de door de secularisering van de maatschappij zien we een koerswijziging 

binnen de CD&V die de politieke stroom beïnvloedt.  

N-VA wilde liever geen commissie aangezien die volgens hen geen nuttige conclusies zou 

kunnen trekken en omdat de partij de anonieme slachtoffers wilde beschermen tegen een 

populistisch medianummertje 40 41 42. Onderstaande tabel geeft nog eens de standpunten 

van alle Vlaamse partijen weer, voorafgaand aan de bijzondere commissie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39

 ‘Sp.a zoekt politieke steun voor waarheidscommissie’, De Morgen, 13 september 2010 
40

 ‘Open Vld vraagt oprichting commissie Seksueel Misbruik’, De Morgen, 17 september 2010 
41

 ‘CD&V bepleit oprichting van parlementaire bijzondere commissie voor justitie en welzijn’, De Morgen, 15 
september 2010 
42

 ‘Wetstraat trekt debat seksueel misbruik aan’, De Standaard, 14 september 2010 
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Tabel: Schematisch overzicht van de standpunten van de Vlaamse partijen m.b.t. het oprichten van een 
commissie rond seksueel misbruik.  

 Type  commissie Meerderheid/Oppositie Ingestemd met 
oprichting BC? 

CD&V Bijzondere commissie die niet enkel focust 
op de Kerk. Samenwerking tussen 
verschillende parlementen is nodig om 
aspect zorg ook te onderzoeken.  

Meerderheid in 
lopende zaken 

Ja 

Open Vld Bijzondere commissie met als doel het 
formuleren van aanbevelingen om misbruik 
in de toekomst vlugger en kordater aan te 
pakken. 

Meerderheid in 
lopende zaken 

Ja 

N-VA Onduidelijk. Eerst tegen commissie maar 
hebben oprichting bijzondere commissie wel 
gesteund.  

Oppositie Ja 

Sp.a Waarheidscommissie (Onderzoekscommissie 
met uitgebreide morele bevoegdheden). 
Geen interferentie met gerecht. 

Oppositie Ja 

Vlaams Belang Onderzoekscommissie die rol van falende 
justitie nagaat

1
 

Oppositie Ja 

Groen! Onderzoekscommissie. Rol van het gerecht 
moet aan bod komen. 

Oppositie Ja 

LDD Onduidelijk Oppositie Ja 

 

De gegevens die hierboven staan beschreven zijn afkomstig uit persartikelen. Uit het 

interview met federaal parlementslid Stefaan Van Hecke (Groen) bleek echter dat er wat 

meer nuance was. Volgens Van Hecke waren N-VA en Open Vld allebei voorstander van een 

onderzoekscommissie. Uit een tweetal informele vergaderingen bleek dat Open Vld 

aanvankelijk voorstander was van een onderzoekscommissie maar dat - eens CD&V zich 

achter een tekst van de PS tot oprichting van een bijzondere commissie had geschaard - 

Open Vld zich daar ook bij aansloot.  

Volgens Kingdon kunnen ook verkiezingen of zetelwijzigingen in het parlement een rol 

spelen in de politieke stroom. Gedurende de aanloop naar en de werkzaamheden van de 

bijzondere commissie, verkeerde de regering in een periode van lopende zaken. Na de 

verkiezingen van 13 juni 2010 werd er bijna  anderhalf jaar onderhandeld over een nieuwe 

federale regering. Al die tijd bleef de oude regering Leterme II aan het roer staan, zij het met 

beperkte bewegingsruimte. Deze situatie had ook gevolgen voor het parlement. Daar was er 

immers geen duidelijke scheiding tussen meerderheid en oppositie zichtbaar. De 

oranjeblauwe partijen en de PS zaten in de ontslagnemende regering en waren samen met 

alle overige partijen, uitgezonderd Vlaams Belang en LDD, aan het onderhandelen over een 

nieuwe regering. In principe kon er in deze politiek uitzonderlijke tijd via een alternatieve 

meerderheid misschien wel een onderzoekscommissie tot stand komen maar eens de PS 

met het voorstel tot het oprichten van een bijzondere commissie naar de CD&V stapte, 

volgde de definitieve beslissing snel. Uiteindelijk werd er vanuit de ontslagnemende regering 
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van lopende zaken een voorstel naar buiten gebracht. Het feit dat de regering beperkt was 

tot het beheren van de lopende zaken heeft de politieke stroom dus niet van koers kunnen 

veranderen.  

 

In deze case zien we duidelijk dat het aan het licht komen van het seksueel misbruik 

door bisschop Vangheluwe een policy window heeft geopend. Alle politieke partijen 

probeerden gebruik te maken van deze opening om hun standpunt rond dit maatschappelijk 

probleem te verkondigen. De samenkomst van de drie stromen heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat er werd voor geopteerd om een bijzondere commissie op te richten. Een aantal 

oppositiepartijen probeerde aanvankelijk om een onderzoekscommissie tot stand te laten 

komen maar eens de ontslagnemende meerderheidspartijen zich achter een bijzondere 

commissie hadden geschaard hebben zij zich daar bij aangesloten. De oprichting van de 

bijzondere commissie Seksueel Misbruik werd unaniem aanvaard in de plenaire vergadering 

van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens de debatten over de oprichting van de 

bijzondere commissie was er niet alleen een strijd tussen de politieke partijen onderling 

maar was sinds lange tijd de ideologische breuklijn nog eens zichtbaar aanwezig. De Vlaamse 

christendemocraten wilden koste wast kost vermijden dat de bijzondere commissie zou 

uitgroeien tot een inquisitie tegen ‘de Kerk’. In dat opzicht is de houding van de PS wel 

opvallend. De PS stond er in het verleden om gekend een eerder vrijzinnige koers te varen. 

Wat de partij er in 2010 toe aanzette om geen grootschalige onderzoekscommissie naar het 

falen van de Kerk te ondersteunen, is onduidelijk.   

 

3.2.2. Werkzaamheden van de bijzondere commissie 

We gaan eerst en vooral na in hoeverre de factoren van invloed van Hague en Harrop 

terug te vinden zijn bij de bijzondere commissie Seksueel Misbruik. Vervolgens schetsen we 

aan de hand van persartikelen, parlementaire documenten en een interview met Kamerlid 

Stefaan Van Hecke het verloop van deze commissie. We willen uiteindelijk trachten te weten 

komen of de aanwezigheid van de drie factoren van invloed ook een goede werking van de 

bijzondere commissie garanderen. 
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Factoren van invloed bij de bijzondere commissie Seksueel Misbruik 

Net zoals de commissie Spoorveiligheid kon de commissie Seksueel Misbruik rekenen op 

een goede ondersteuning. Er werden van bij het begin twee deskundigen aangesteld43. Er 

was weliswaar een beperking opgenomen in het huishoudelijk reglement. De 

commissieleden mochten geen rechtstreekse vragen stellen aan de deskundigen44. Van 

Hecke was zeer tevreden over de twee experts, maar hij miste een extra deskundige die de 

commissie kon adviseren omtrent het canoniek recht. Hij had het begin van de bijzondere 

commissie Spoorveiligheid meegemaakt als plaatsvervanger en daar hielden de experts 

voorvergaderingen waarin ze vragen suggereerden aan de commissieleden voor de getuigen 

die te gast waren. Dat gebeurde in de commissie Seksueel Misbruik niet, tot spijt van Van 

Hecke.  De commissie Seksueel Misbruik had net zoals de commissie Spoorveiligheid een 

eigen secretariaat en tijdens de hoorzittingen waren steeds bodes en tolken aanwezig. De 

commissieleden mochten zich tijdens de vergaderingen ook laten vergezellen door een 

persoonlijke medewerker.  

 

Expertise is de tweede factor die Hague en Harrop aanduiden die er kan toe bijdragen 

dat een commissie invloedrijk is. Vooreerst is het belangrijk dat een commissie duidelijk 

afbakent waarrond ze wil werken. In het huishoudelijk reglement vinden we terug  dat de 

bijzondere commissie zich  voor de komende vijf maanden vijf centrale taken had 

vooropgesteld. Zo wilde de commissie o.a. nagaan hoe het gerecht de voorbije decennia is 

omgegaan met klachten van seksueel misbruik en hoe de relatie was met de katholieke Kerk. 

Daarnaast wilde de commissie bekijken hoe de slachtofferbegeleiding tot nu toe is verlopen 

en waar het in de toekomst nog beter kan. Ten slotte wilde de commissie ook verifiëren of 

er aanpassingen nodig waren aan de wetgeving omtrent seksueel misbruik. 

Vervolgens  is het volgens de auteurs belangrijk dat de commissie regelmatig 

samenkomt. De bijzondere commissie Seksueel Misbruik vergaderde meestal twee keer per 

week, op maandag en woensdag45. Een derde aspect dat een rol speelt in de expertise van 

een commissie is de rotatie van het lidmaatschap. De commissie Seksueel Misbruik kende op 

één uitzondering na46 geen wissels in haar samenstelling. Commissieleden kunnen volgens 

Hague en Harrop ten slotte ook expertise opbouwen door in niet te veel commissies tegelijk 

te zetelen. Het merendeel van de leden van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik was 
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 Paul Martens, erevoorzitter van het Grondwettelijk Hof en Ivo Aertsen, hoogleraar aan de KU Leuven en 
kenner van de hulpverleningssector, volgden de commissie op en gaven juridisch advies waar nodig. 
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 De Kamer, Parl. Doc., Rapport Commissie Seksueel Misbruik, DOC 53 0520/002, p. 19 
45

 De Kamer, Parl. Doc., Rapport Commissie Seksueel Misbruik, DOC 53 0520/002, pp. 432-436 
46

 Koenraad Degroote (N-VA) werd op 9 december 2010 als plaatsvervangend lid vervangen door Ingeborg De 
Meulemeester. (Doc 53 0520/002)  
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afkomstig uit de vaste commissie Justitie en bleef daar ook in zetelen tijdens de 

werkzaamheden van de bijzondere commissie47. Van Hecke gaf in het interview duidelijk aan 

dat de ervaring die de meeste commissieleden al hadden opgebouwd in de vaste commissie 

Justitie goed van pas is gekomen tijdens de bijzondere commissie Seksueel Misbruik. We 

kunnen dus besluiten dat de persoonlijke expertise van de commissieleden goed was. 

 

De derde factor die naast ondersteuning en expertise tot een invloedrijke commissie kan 

leiden is kleinschaligheid. De bijzondere commissie Seksueel Misbruik bestond uit 13 vaste 

leden en 13 plaatsvervangers, heel dicht bij de door Hague en Harrop vooropgestelde 12 

leden. Dat de commissie twee maal per week, constructief en zonder al te grote 

tegenstellingen, is samengekomen heeft er zeker toe bijgedragen dat er een goede 

verstandhouding is ontstaan tussen de verschillende commissieleden.  

Tabel: Schematisch overzicht van de factoren van Hague en Harrop. 

 

We zien dat de bijzondere commissie Seksueel Misbruik aan alle factoren van invloed 

voldoet. Of deze commissie ook effectief invloedrijk is geweest hangt af van het resultaat 

van de commissie, waar we momenteel nog geen volledig uitsluitsel kunnen over geven. Wel 

kunnen we nagaan of de aanwezigheid van deze factoren een goede voorspeller is voor een 

goede werking van de bijzondere commissie en we deze factoren m.a.w. kunnen 

beschouwen als voorwaarden voor een goede werking. Dat gaan we in onderstaand 

gedeelte nagaan.  

 

Verloop van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik 

Voor ons onderzoek naar de bijzondere commissie Seksueel Misbruik hebben we een 

interview afgenomen met federaal parlementslid Stefaan Van Hecke (Groen!). Hij was één 

van de grote voorstanders van een onderzoekscommissie rond deze problematiek maar hij 

heeft zijn wens niet kunnen doordrukken. Uiteindelijk stemde hij in met de bijzondere 

commissie, greep hij naast het voorzitterschap maar werd wel eerste ondervoorzitter. 

Samen met artikels uit De Standaard en De Morgen en enkele parlementaire documenten 
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 Het is vaak zo dat elke fractie één of twee parlementsleden aanduidt die zich volledig op de bijzondere 
commissie focussen. Dat betekent dat zij hun ander werk (wetsvoorstellen maken, vergaderen in vaste 
commissies, mondelinge vragen stellen, …) meestal op een lager pitje zetten. 
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trachten we aan de hand van dit interview het verloop van de bijzondere commissie te 

analyseren.   

 

Op 28 oktober 2010 wordt in de plenaire vergadering van de Kamer unaniem ingestemd 

met de oprichting van een bijzondere commissie48. Men opteerde er uiteindelijk voor, tegen 

de wil van Sp.a en Groen! in, om geen slachtoffers te horen. Op 10 november kwam de 

commissie officieel voor het eerst samen voor een installatievergadering, waar ondermeer 

beslist werd dat Karine Lalieux van de PS de voorzitster zou worden van de bijzondere 

commissie. Op 22 november werd de eerste hoorzitting gehouden met Rik Devillé van de 

werkgroep Mensenrechten in de Kerk en met Lieve Halsberghe, vertegenwoordigster van 

SNAP België 49 50 51.  

Stefaan Van Hecke (Groen!) haalt aan dat er heel wat getuigen de revue zijn gepasseerd: 

“de bisschoppen, de congregaties en hun hoofden, de politiediensten, justitie, alle 

hulpverleners, professoren, criminologen, …”. Hij merkt ook op dat er - ondanks het feit dat 

er voor een bijzondere commissie is geopteerd - geen problemen zijn geweest met 

eventuele getuigen die niet opdaagden of geen verklaringen wilden afleggen.  Volgens Van 

Hecke kan je als rapporteur meer invloed uitoefenen op het eindresultaat dan als 

ondervoorzitter, alhoewel hij die stelling onmiddellijk ook nuanceert aangezien alle 

commissieleden zelf een stuk van het rapport hebben opgesteld, alvorens de rapporteurs 

aan hun werk begonnen. Volgens Van Hecke werd er op die manier zeer collegiaal 

samengewerkt in de commissie. Nooit waren er stemmingen meerderheid tegen oppositie. 

Alle partijen werkten goed mee, zelfs de CD&V die het soms lastig had om voluit te gaan 

vanwege haar christendemocratische achterban. Ook werd er volgens de groene politicus 

vanuit de commissie Seksueel Misbruik veel minder informatie gelekt dan bij bv. de 

commissie Dexia.  

 

De bijzondere commissie Seksueel Misbruik kon op zeer ruime media-aandacht rekenen. 

Er waren een aantal hoorzittingen die in de ogen van de media ‘interessante’ beelden 

hebben opgeleverd. Zo was er onder meer de ophefmakende getuigenis van aartsbisschop 

Léonard. Stefaan Van Hecke was geschokt door de getuigenis van de aartsbisschop en heeft 

dat ook duidelijk laten merken. Léonard provoceerde de commissie door te zeggen dat de 
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 De commissie kreeg officieel de naam: Bijzondere Commissie betreffende de behandeling van seksueel 
misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk. Al snel werd geopteerd 
voor de kortere naam: bijzondere commissie Seksueel Misbruik 
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 ‘Geen volwaardige onderzoekscommissie naar kindermisbruik’, De Morgen, 27 oktober 2010 
50

 ‘Ondervoorzitter commissie Seksueel Misbruik: ‘Ik ben zelf misbruikt’, De Morgen, 29 oktober 2010 
51

 De Kamer, Parl. Doc., Rapport Commissie Seksueel Misbruik, DOC 53 0520/002, p. 20 
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Kerk de slachtoffers van seksueel misbruik wil vergoeden door geld te storten in een fonds, 

net zoals de Kerk dat doet voor slachtoffers van epidemieën of natuurrampen. Hij voegde 

daar aan toe dat de Kerk dat doet uit medeleven met slachtoffers van feiten waar ze zelf 

geen verantwoordelijkheid in draagt. Van Hecke zei daarover in het interview: “die is 

gekomen om doelbewust te provoceren. Dat was heel duidelijk. Hij had héél goed 

voorbereid wat hij ging zeggen want dat is niet uit naïviteit dat hij zo’n dingen zegt.” Uit 

onderstaande tabel blijkt duidelijk dat deze commissie vaak onder de aandacht kwam. Vijf 

politici zijn meer dan 20 keer vermeld in één van de Vlaamse kwaliteitskranten m.b.t. de 

problematiek van seksueel misbruik.  

Van Hecke heeft ook één keer aan den lijve ondervonden wat de grote media-aandacht 

te weeg kan brengen. Hij had op één van de hoorzittingen voor het oog van de camera’s een 

paar kritische vragen gesteld aan het hoofd van één van de congregaties over een school 

waar vroeger jarenlang een pedofiele pater had gewerkt. Twee dagen later kreeg Van Hecke 

een mail van diezelfde persoon met de vraag of hij in het vervolg iets minder gretig over die 

school zou willen communiceren omdat hij de goede naam van de school niet wilde 

besmeuren. Dit toont aan dat de commissie een zeer gevoelig dossier in handen had en dat 

er vanuit bepaalde hoek weldegelijk geprobeerd werd om wat op de rem te duwen.  

 
Tabel: Vermeldingen in De Morgen en De Standaard (19-04-2010 – 30-04-2011). Gezocht via Mediargus met 
zoekterm: naam politcus + seksueel misbruik  

Parlementslid Aantal  
vermeldingen 

Meerderheid/ Oppositie/ 
Onderhandelingen 

Opmerking 

Renaat Landuyt (Sp.a)  50 Oude oppositie/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Rapporteur 

Stefaan Van Hecke (Groen!) 36 Oude oppositie/ betrokken bij 
onderhandelingen 

 

Carina Van Cauter (Open Vld) 26 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

 

Karine Lalieux (PS) 21 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Voorzitster 
bijzondere commissie 

Siegfried Bracke (N-VA) 20 Oude oppositie/ betrokken bij 
onderhandelingen 

 

Sophie De Wit (N-VA) 11 Oude oppositie/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Rapporteur 

Raf Terwingen (CD&V) 10 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Rapporteur 

Marie-Christine Marghem (MR)  4 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Rapporteur 

Sabien Lahaye-Battheu (Open 
Vld) 

3 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Plaatsvervangend lid 
van de commissie 

Valérie Déom (PS) 2 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

 

Sarah Smeyers (N-VA) 2 Oude oppositie/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Plaatsvervangend lid 
van de commissie 

Thierry Giet (PS) 2 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Plaatsvervangend lid 
van de commissie 

Bert Schoofs (VB)  1 Oude oppositie/ niet betrokken 
bij onderhandelingen 
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Daniel Bacquelaine (MR) 1 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

 

Christian Brotcorne (cdH) 1 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen  

 

Bruno Valkeniers (VB) 1 Oude oppositie/ niet betrokken 
bij onderhandelingen 

Plaatsvervangend lid 
van de commissie 

Sonja Becq (CD&V) 1 Oude meerderheid/ betrokken bij 
onderhandelingen 

Plaatsvervangend lid 
van de commissie 

Leden van de commissie (zowel vast als plaatsvervangend) die niet werden geciteerd door De Morgen en De 
Standaard tijdens die periode: Daphné Dumery, De Meulemeester en Van Eetvelde (N-VA), Özlem Özen (PS), 
Denis Ducarme (MR), Myriam Vanlerberghe (Sp.a), Olivier Deleuze (Ecolo), Catherine Fonck (cdH).  

 

Uiteindelijk zijn het rapport en de aanbevelingen unaniem goedgekeurd, wat volgens 

Van Hecke een zeer goed signaal was naar de buitenwereld toe. Het heeft ervoor gezorgd 

dat de impact van het werk van de commissie groter was. De groene politicus meent dat 

“iedereen een beetje water in de wijn heeft moeten doen bij de conclusies en de 

aanbevelingen om tot zo’n unaniem rapport te kunnen komen. Bijvoorbeeld over de 

verjaringstermijn is er veel discussie geweest. De PS had het moeilijk met die vijftien jaar 

want die wilden eigenlijk de termijn niet optrekken, maar zij hebben dan andere zaken in de 

aanbevelingen gekregen.”  

    
Tabel: Schematisch overzicht van welke partijen het rapport en/of de aanbevelingen goedkeurden 

 Rapport goedgekeurd Aanbevelingen goedgekeurd 

N-VA Ja Ja 

CD&V Ja Ja 

Sp.a Ja Ja 

Open Vld Ja Ja 

Vlaams Belang Ja Ja 

Groen! Ja Ja 

LDD / / 

 

Tot slot vroegen we Van Hecke nog of hij bijzondere commissies een goed middel vindt 

om onderzoek te voeren in het parlement. Over de bijzondere commissie Seksueel Misbruik 

was hij heel tevreden, de bijzondere commissie Dexia heeft volgens hem daarentegen geen 

goed werk geleverd. Hij stelt dat het in die case echt noodzakelijk was dat er een 

onderzoekscommissie was opgericht omdat er informatie werd achtergehouden. Hij 

verwoordt het als volgt: “dat was echt om de belangen te beschermen van de drie grote 

partijen. Dat was een puur machtspel. Hier bij de commissie seksueel misbruik was er alleen 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=06326
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=00504
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&rightmenu=right_depute&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvview53.cfm?key=01076
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CD&V die gewrongen zat. Voor de rest had er niemand belangen in de kerk. Maar in Dexia 

was dat helemaal anders natuurlijk. En bij de commissie Spoorveiligheid zie je dat ook een 

klein beetje. De sp.a heeft een benoeming binnen de NMBS, CD&V probeerde Schouppe te 

verdedigen, …”. Hij stelt verder dat een bijzondere commissie er meestal niet in slaagt om 

verantwoordelijkheden aan te duiden wanneer er politieke belangen mee gemoeid zijn. Dat 

zag hij heel duidelijk in de commissie Dexia, maar ook bij de commissie Spoorveiligheid. 

Volgens Van Hecke zou het aanduiden van verantwoordelijken en het poneren van 

aanbevelingen moeten gescheiden worden, opdat het ene het andere niet negatief 

beïnvloedt.  Maar beide processen zouden moeten kunnen blijven plaatsvinden in het 

parlement. 

 

Toepassing van de voorwaarden op de werking 

We hebben eerder zelf vier indicatoren naar voor geschoven die kunnen wijzen op een 

goede werking van een bijzondere commissie. Vooreerst dient de commissie bij consensus 

tot stand te komen. Dat is bij deze case het geval. Daarnaast mag er geen sprake zijn van het 

lekken van informatie uit gesloten zittingen. Van Hecke haalde aan dat hij bij deze commissie 

geen weet had van lekken naar de pers. Ook aan de voorwaarde van eensgezindheid over de 

vorm en het doel van de werking werd voldaan. De oppositie is tijdens de werking nooit 

meer terug gekomen op haar eis tot een onderzoekscommissie. Tot slot moeten het 

eindverslag en de aanbevelingen met consensus worden goedgekeurd. Ook deze indicator 

vinden we bij deze commissie terug. We kunnen dus heel duidelijk stellen dat deze 

bijzondere commissie een goed verloop heeft gekend.  

Bij het begin van dit hoofdstuk hebben we gekeken of de factoren van invloed van 

Hague en Harrop aanwezig waren bij deze commissie. Dat bleek voor alle drie het geval. We 

zien bij deze commissie dus dat de aanwezigheid van de drie factoren van invloed samen 

gaat met de aanwezigheid van de vier indicatoren van een goede werking.  

 

Resultaten 

De bijzondere commissie Seksueel Misbruik heeft haar werk afgerond eind maart 2011, 

het is dus nog te vroeg om nu al conclusies te trekken over de resultaten van de commissie. 

Wel kunnen we meegeven dat er reeds een eerste pakket aan aanbevelingen is omgezet in 

wetten. Dat ging o.a. over het verlengen van de verjaringstermijn. Ook is er een 

opvolgingscommissie opgericht die momenteel nog af en toe samenkomt en die ondermeer 

onderhandeld heeft met de Kerk over het oprichten van een nieuwe Arbitragecommissie. 
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Deze Arbitragecommissie betekent een grote stap vooruit in het erkenningsproces van 

slachtoffers van seksueel misbruik, ook voor zij waarvan hun dossier verjaard is. 
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3.3. Bijzondere Commissie Dexia 

3.3.1.  Aanleiding en totstandkoming van de commissie 

Dexia als zwaard van Damocles boven het hoofd van de Belgische regering 

In het weekend van 8 en 9 oktober 2011 kwam de Raad van Bestuur van Dexia bijeen om 

te onderhandelen over de ontmanteling van de bankengroep. Dat was nodig omdat Dexia op 

de rand van het faillissement stond en daardoor de smeulende Eurocrisis fel kon 

aangewakkerd worden. Dat wilden Parijs en Brussel koste wat kost vermijden. Eerst kwamen 

de regeringsleiders van beide landen samen in het Egmontpaleis in Brussel. De 

onderhandelingen gingen vooral over de prijs die België zou moeten betalen voor het 

nationaliseren van Dexia Bank België, het huidige Belfius. Pierre Mariani, de CEO van Dexia, 

wilde op z’n minst 4,5 miljard euro incasseren voor het Belgische deel van Dexia. Leterme 

kreeg het bedrag omlaag tot 4 miljard euro maar scheurde, zo bleek achteraf, zijn broek aan 

de waarborgen waarvoor België garant zou staan. Het ging om de zogenaamde 

staatswaarborgen voor de restbank of Dexia Holding. Het kleine België had zich garant 

gesteld voor 60,5 procent van de waarborgen wat neer kwam op 54 miljard euro of 15 

procent van het BBP van België. Leterme en co. redeneerden dat die waarborgen geld 

zouden opbrengen voor de Belgische staatskas en dat ons land dus een goede koop had 

gedaan. Maar er werd vermoedelijk te weinig stil gestaan bij het feit dat de restbank ooit 

wel eens ten onder kon gaan en dat België dan het enorme bedrag van 54 miljard euro zou 

moeten uitbetalen aan de gedupeerden.52 53 

 

Bijzondere commissie Dexia: politiek gekrakeel van begin tot eind  

In deze case kunnen we de teloorgang van de Dexia Holding als een maatschappelijk 

probleem beschouwen in de probleemstroom aangezien het in de nabije toekomst mogelijks 

tot grote negatieve gevolgen kon leiden voor de Belgische overheid en daardoor ook voor de 

ganse bevolking. Economen en analisten waarschuwden voor de verstrekkende gevolgen 

van de grote staatswaarborg die België op zich heeft genomen. Indien de Dexia Holding over 

kop gaat zal België instaan voor 60,5 % van de waarborgen, dat betekent dat België in één 

klap 15 % van haar BBP moet opzij schuiven. Dat zou een financiële ramp zijn voor de 

Belgische staatskas, die nu al  onder een hoge schuldenberg te gebukt gaat. Volgens velen 

redenen genoeg om op z’n minst vragen te stellen bij de deal tussen Frankrijk en België en 

over de toekomst van de Holding.  
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De beleidsstroom wordt gekenmerkt door deskundigen die in een policy community 

gegroepeerd zijn en die over nieuwe voorstellen nadenken voor een bepaald beleidsdomein. 

In deze case zijn er een aantal experts geweest die de publieke opinie gewaarschuwd 

hebben voor de mogelijke gevolgen van een neergang van Dexia. We denken hierbij aan 

toonaangevend economen zoals de professoren Paul De Grauwe en Koen Schoors of Geert 

Noels en Ivan Van de Cloot. Zij schreven geregeld opiniestukken over deze problematiek en 

werden ook in de audiovisuele media vaak aan het woord gelaten om duiding te geven bij de 

economische, financiële en bankencrisis.  

 

Tot slot spreekt Kingdon in zijn stromenmodel nog over de politieke stroom. Deze kan 

o.a. door een wijziging in de national mood van koers veranderen. Toen bleek dat de deal 

rond Dexia helemaal niet gunstig was voor België, zijn een aantal opiniemakers in hun pen 

gekropen en hebben ze hevig gepleit voor de oprichting van een onderzoekscommissie. Ook 

een reactie van de politieke partijen bleef niet lang uit. Amper twee dagen na de 

reddingsoperatie riep Groen! al op om een onderzoekscommissie op te richten in de Kamer. 

Ook Vlaams Belang en N-VA sloten zich aan bij deze oproep. De andere politieke partijen 

voelden aan dat ook zij niet bij de pakken konden blijven zitten omdat dit dossier de ganse 

Belgische bevolking aangaat. Zij stuurden aan op hoorzittingen in de vaste commissie 

Financiën54 55. Op dinsdag 18 oktober 2011 kwam ontslagnemend premier Leterme uitleg 

verschaffen aan de commissie Financiën. Daar verdedigde hij vurig het gevoerde beleid en 

maakte hij zich sterk dat België geld zou verdienen aan de deal met Frankrijk. De week erop 

kwamen Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB) en Jean-Paul 

Servais, voorzitter van de beursregulator FSMA, ook langs voor een hoorzitting in de 

commissie. Na afloop van deze hoorzittingen bleven alle partijen met vragen zitten en de 

uittredende meerderheidspartijen (CD&V, Open Vld, cdH, MR en PS) besloten om een 

bijzondere commissie op te richten. Dat voorstel werd  op 27 oktober met 75 stemmen voor 

en 50 tegen goedgekeurd door de Kamer. Sp.a was op dat moment mee aan het 

onderhandelen om de regering Di Rupo te vormen maar weigerde zich aan te sluiten bij de 

(toekomstige) meerderheidspartijen en onthield zich bij de stemming over de instelling van 

de commissie. Onderstaand vindt u nog eens een schematisch overzicht van de verschillende 

standpunten. De bijzondere commissie kwam dus meerderheid tegen oppositie tot stand. 

Volgens de meeste commentatoren voorspelde deze onenigheid aan de start van de 

bijzondere commissie niet veel goeds voor het verdere verloop van deze commissie. De 
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oppositiepartijen Groen!, N-VA, Vlaams Belang, Sp.a en LDD bleven ondanks een akkoord 

binnen de meerderheid pleiten voor een onderzoekscommissie. De meerderheid wilde daar 

niet meer van weten en meende dat er efficiënter kon gewerkt worden in een bijzondere 

commissie. Ze suste de oppositie door te beloven dat de commissie altijd kon omgevormd 

worden tot een onderzoekscommissie indien bleek dat er informatie werd achter gehouden. 

De oppositie verweet hen echter een doofpotoperatie op te zetten.56 57 

 

Tabel: Schematisch overzicht van de standpunten van de Vlaamse partijen m.b.t. het oprichten van een 
commissie rond Dexia.  

 Type commissie Meerderheid/ oppositie Ingestemd met 
oprichting BC

58
? 

CD&V Bijzondere commissie (Bijna) Meerderheid Ja 

Open Vld Bijzondere commissie  (Bijna) Meerderheid Ja 

Sp.a Wilden onderzoekscommissie maar 
teruggefloten door partijen in formatie. 

(Bijna) Meerderheid Onthouding 

Vlaams 
Belang 

Onderzoekscommissie  Oppositie Nee 

Groen! Onderzoekscommissie Oppositie Nee 

LDD Eerst voorstander bijzondere commissie. 
Daarna toch voor onderzoekscommissie

59
 

Oppositie Nee 

N-VA Onderzoekscommissie  Oppositie Nee 

 

We zien dat de samenkomst van de drie stromen, ondanks de aanhoudende kritiek van 

de oppositiepartijen en de groeiende onvrede onder de bevolking, toch heeft geleid tot de 

oprichting van een bijzondere commissie. De meerderheidspartijen hielden het 

beleidsvenster dat door de alarmerende berichten over Dexia was geopend, liefst niet te 

lang open omdat ze daardoor imagoschade zouden oplopen. In dat opzicht lijkt de beslissing 

voor een bijzondere commissie logisch. De regeringspartijen hadden liever geen 

onderzoekscommissie omdat die vermoedelijk te ver zou gaan in de conclusies dus 

opteerden ze uiteindelijk voor een bijzondere commissie die veel minder onderzoeksmacht 

in handen heeft. Door deze beslissing te nemen was in één klap de policy window gesloten. 

Wat de oppositiepartijen daarna ook probeerden, het venster bleef op slot. 

 

3.3.2. Werkzaamheden van de bijzondere commissie 
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Factoren van invloed bij de bijzondere commissie Dexia 

De Dexiacommissie kon beroep doen op een goede ondersteuning. De commissieleden 

werden bijgestaan door twee experts60 61. Net zoals de vorige twee commissies had ook de 

Dexiacommissie eigen commissiesecretarissen, tolken en bodes en mochten persoonlijke 

medewerkers de parlementairen bijstaan tijdens de hoorzittingen. Van der Maelen was 

tevreden over de bijstand die de twee deskundigen verleend hebben aan de commissie.  

Toch had hij kritiek op het feit dat de commissieleden zelf geen toegang hadden tot deze 

belangrijke informatie. “het feit dat wij enkel en alleen afhingen van hen om te weten wat er 

in documenten van de Nationale Bank, Dexia en de FSMA staat, dit gaat niet”. 

Hague en Harrop wijzen nog een tweede factor aan die er kan toe leiden dat een 

commissie invloedrijk is, namelijk expertise. Om te beginnen moet de opdracht van een 

commissie welomlijnd zijn. Deze bijzondere commissie stelde voor zichzelf een aantal 

duidelijke richtlijnen op: er zou worden gekeken naar de oprichting van de Dexia-groep, de 

eerste redding van de overheid in 2008, de voorwaarden die de Europese Commissie had 

geschept na de redding en de ontmanteling en de Belgische interventie in de NV Dexia in 

oktober 2011. Ten slotte zouden ook de Belgische, Franse en Europese regulator onder de 

loep genomen worden. Daarnaast kunnen commissies ook expertise verwerven door 

regelmatig te vergaderen. Dat was bij de commissie Dexia duidelijk het geval. Er werd voor 

geopteerd om drie maal per week te vergaderen, op maandag, woensdag en vrijdag. Dit 

strakke tempo was volgens Van der Maelen niet altijd een voordeel want veel tijd om de 

hoorzittingen voor te bereiden was er niet. In het huishoudelijk reglement werd opgenomen 

dat de commissie drie maanden zou werken en dan een rapport en aanbevelingen zou 

indienen.  

De auteurs wijzen er ten slotte op dat een weinig roterend lidmaatschap ook kan 

bijdragen tot expertise binnen een commissie. In de commissie Dexia werd één vervanging 

doorgevoerd. Op 11 december 2011 verving Kristof Waterschoot (CD&V) Hendrik Bogaert als 

lid en rapporteur van de commissie omdat die laatste staatssecretaris was geworden in de 

regering Di Rupo. Op 9 februari 2012 werd tijdens een vergadering beslist dat Georges 

Gilkinet (Ecolo-Groen) zijn bevoegdheid als rapporteur werd afgenomen na het lekken van 

informatie naar de pers. Het feit dat de helft van de rapporteurs op het einde van de 

werkzaamheden geen rapporteur meer waren zal ongetwijfeld invloed gehad hebben op de 

werking van de commissie en zeker en vast bij het opstellen van het eindrapport. Het is 
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echter moeilijk vast te stellen in welke richting de verandering heeft plaatsgevonden. Hague 

en Harrop menen ten slotte dat leden van een commissie ook expertise kunnen opbouwen 

door in niet te veel commissies tegelijk te zetelen. De commissie Dexia is tot stand gekomen 

na hoorzittingen in de vaste commissie Financiën. De meeste leden van de bijzondere 

commissie zetelden tegelijkertijd ook nog in die vaste commissie. Dit moet eerder als een 

voordeel dan een nadeel beschouwd worden. Door hun achtergrondkennis uit de vaste 

commissie konden de parlementsleden de besprekingen in de bijzondere commissie beter 

volgen. Doordat een heel aantal belangrijke dossiers echter geheim werden gehouden 

konden de commissieleden onvoldoende persoonlijke expertise opbouwen omdat ze 

cruciale informatie niet onder ogen kregen. 

De derde factor die tot een invloedrijke commissie kan leiden is kleinschaligheid. De 

twee auteurs schuiven 12 commissieleden naar voren als maximaal aantal om efficiënt te 

kunnen werken. De bijzondere commissie Dexia telde vijftien vaste leden plus twee leden 

zonder stemrecht. Dat zijn er dus een aantal meer dan het ideaal dat Hague en Harrop 

voorop stellen. 

Tabel: Schematisch overzicht van de factoren van Hague en Harrop. 

 

We zien dat de eerste vier factoren zo goed als volledig aanwezig zijn bij deze bijzondere 

commissie. Op de laatste twee factoren scoort de commissie dan eerder zwak. Wanneer we 

veronderstellen dat deze factoren gelden als voorwaarden voor een goede werking dan 

zouden we hier kunnen verwachten dat de commissie geen uitmuntend maar toch een 

behoorlijk verloop zal kennen.  Aan de hand van de beschrijving van de werkzaamheden van 

de commissie zullen we kunnen zien of aan deze verwachting wordt voldaan.   

 

Verloop van de bijzondere commissie Dexia 

Om een beter zicht te krijgen op het verloop en de resultaten van de bijzondere 

commissie hebben we een interview afgenomen met federaal parlementslid Dirk Van der 

Maelen (Sp.a). Hij heeft al in een aantal bijzondere- en onderzoekscommissies gezeteld in 

het verleden en kan dus de werking van de commissie Dexia goed inschatten. Hij had tevens 

ook een speciale rol tijdens deze commissie omdat zijn partij na één maand vergaderen is 

toegetreden tot de regering Di Rupo. Sp.a was een zeer grote voorstander van een 
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onderzoekscommissie, de andere meerderheidspartijen wilden daar echter niks van weten. 

Van der Maelen voerde in de commissie dus oppositie tegen zijn eigen meerderheid (cfr. 

infra).  

Op 3 november 2011 werd op de installatievergadering vastgelegd welke sprekers 

zouden worden uitgenodigd en werden ook de voorzitter en vicevoorzitters verkozen. De 

Franstalige liberale politica Marie-Christine Marghem werd aangeduid als voorzitster van de 

bijzondere commissie. Vriend en vijand waren het er volgens Wouter Van Driessche van De 

Standaard over eens dat Marghem een sterke vrouw was die het voorzitterschap van de 

commissie zeker in goede banen zou leiden. Waar die commissie uiteindelijk heen zou varen 

was echter veel minder duidelijk. Ondanks de aanstelling van een kordate voorzitster 

vreesden de meeste waarnemers dat de commissie een maat voor niks zou worden 

aangezien een aantal commissieleden politici van hun eigen partij op de rooster zouden 

moeten leggen. Men verwachtte ook dat sommige getuigen gewoonweg niet zouden 

opdagen62. Tijdens die installatievergadering werden er ook twee experts aangeduid. Op 7 

november 2011 zijn de werkzaamheden van ‘de bijzondere commissie die ermee wordt 

belast de omstandigheden te onderzoeken die hebben geleid tot de ontmanteling van de NV 

Dexia’ begonnen met een hoorzitting met Jean-Luc Dehaene en Pierre Mariani, 

respectievelijk de voorzitter van de Raad van Bestuur en de CEO van Dexia.  

Het feit dat de bijzondere commissie van start is gegaan onder een sterk gepolariseerd 

gesternte heeft volgens Van der Maelen een negatieve invloed gehad op het verdere 

verloop en op het resultaat van de commissie. De bijzondere commissie is volgens Van der 

Maelen ook hals over kop uit de startblokken geschoten. Er was te weinig tijd om het strakke 

tempo van opeenvolgende hoorzittingen voor te bereiden. Van der Maelen wijst hiervoor 

met de vinger naar voorzitster Marghem. Volgens Van der Maelen is er geen voorafgaand 

overleg geweest met de twee experts, en dat hebben de commissieleden moeten bekopen 

bij de hoorzitting met Mariani en Dehaene: “je hebt gezien dat de commissie daar maar een 

mal figuur geslagen heeft om de simpele reden dat de parlementsleden niet voorbereid 

waren op die hoorzittingen. Mariani is een expert in het bankwezen die honderd keer meer 

weet dan de parlementsleden en mijnheer Dehaene is een door de wol geverfde politicus.”  

Niet alleen regende het tijdens de werkzaamheden van de commissie klachten van de 

leden van de oppositie, ook de Kamervoorzitter Flahaut uitte zijn bezorgdheid over de 

geheimhouding van enkele belangrijke dossiers. Hij schreef een brief naar 

commissievoorzitster Marghem omdat hij bang was dat enkel de experts toegang zouden 
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krijgen tot documenten van de FSMA en de NBB, terwijl de commissieleden die documenten 

niet onder ogen zouden krijgen. Alles bleef echter bij het oude en de commissie kabbelde 

bekvechtend verder. 63 

 

Op 6 december 2011 komt de regering Di Rupo tot stand en daarin zetelt ook de Sp.a 

van Dirk Van der Maelen. We vroegen hem of die regeringsdeelname de gang van zaken 

hebben veranderd. Hij is binnen de meerderheid blijven pleiten voor een 

onderzoekscommissie maar dat is niet gelukt. De toetreding van de Sp.a tot de regering 

heeft de politieke stroom dus niet kunnen beïnvloeden. Begin februari 2012 verscheen plots 

het bericht dat Meyrem Almaci (Groen!) en Georges Gilkinet (Ecolo) mogelijks uit de 

bijzondere commissie zouden worden gezet wegens het lekken van vertrouwelijke 

informatie. De twee verdedigden zich achter gesloten deuren voor de parlementsleden. 

Uiteindelijk besliste de commissie dat beide mochten aanblijven als commissielid maar dat 

Gilkinet bij wijze van straf zijn rapporteurschap moest laten vallen.64 65 

De media-aandacht voor de commissie was behoorlijk. Dat valt ook af te leiden uit de 

tabel die u hieronder kan vinden. Ondanks de vaak technische, financiële dossiers die ter 

sprake kwamen was er toch af en toe pers aanwezig tijdens de hoorzittingen. Vooraal de 

eerste hoorzitting met Dehaene en Mariani sprong in het oog66. 

 

Tabel: Vermeldingen in De Morgen en De Standaard (01-09-2011 -  31-03-2012). Gezocht via Mediargus met 
zoekterm: naam politcus + Dexia 

Parlementslid Aantal 
vermeldingen 

Meerderheid/ 
Oppositie 

Opmerking 

Marie Christine Marghem (MR) 36 (Bijna) 
Meerderheid 

Voorzitster bijzondere commissie 

Meyrem Almaci (Groen!) 33 Oppositie Werd bijna uit de commissie gezet en ving 
zo veel media-aandacht. Blijven vechten 
voor OC. 

Dirk Van der Maelen (Sp.a) 32 (Bijna) 
Meerderheid 

Sp.a was betrokken bij formatie. Daarna 
effectief lid van de meerderheid maar met 
sympathie voor de oppositie.  

Jan Jambon (N-VA) 25 Oppositie  

Peter Dedecker (N-VA) 14 Oppositie  

Jean-Marie Dedecker (LDD) 13 Oppositie Niet-stemgerechtigd lid 

Hendrik Bogaert (CD&V) 12 (Bijna) 
Meerderheid 

Werd staatssecretaris en werd vervangen 
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Gwendolyn Rutten (Open Vld) 9 (Bijna) 
Meerderheid 

 

Georges Gilkinet (Ecolo) 9 Oppositie Werd bijna uit commissie gezet. Ontslaan 
als rapporteur.  

Kristof Waterschoot (CD&V) 7 (Bijna) 
Meerderheid 

Verving op 11 december Hendrik Bogaert 

Bruno Tuybens (Sp.a) 6 (Bijna) 
Meerderheid 

 

Patrick Dewael (Open Vld) 6 (Bijna) 
Meerderheid 

 

Raf Terwingen (CD&V) 4 (Bijna) 
Meerderheid 

 

Yvan Mayeur (PS) 1 (Bijna) 
Meerderheid 

 

Bruno Valkeniers (VB) 1 Oppositie  

Leden van de commissie (zowel vast als plaatsvervangend) die niet werden geciteerd door De Morgen en De 
Standaard tijdens die periode: Veerle Wouters, Siegfried Bracke, Steven Vandeput en Bert Wollants (N-VA), 
Laurent Devin, Christiane Vienne, Guy Coëme, Karine Lalieux en Alain Mathot (PS), Philippe Goffin, David 
Clarinval en Kattrin Jadin (MR), Joseph George en Georges Dallemagne (cdH), Jef Van den Bergh en Stefaan 
Vercamer (CD&V), Hagen Goyvaerts (VB), Damien Thiéry (FDF) 

 

Tot de laatste snik werd de rol en het mandaat van de commissie door de oppositie en 

Sp.a in vraag gesteld en lag de vorm van de commissie ter discussie. Op 28 maart 2012 werd 

het verslag van de bijzondere commissie goedgekeurd in de plenaire vergadering. Maar dit 

gebeurde niet voordat er eerst opnieuw een hevige discussie losbarste over de keuze voor 

een bijzondere commissie67.  

Het rapport werd goedgekeurd door N-VA, CD&V, Open Vld en Groen. Sp.a, nochtans 

een regeringspartij, onthield zich samen met het Vlaams Belang. De aanbevelingen kregen 

de zegen van de tripartite meerderheid. De oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en Groen 

stemden tegen. Deze stemming van het eindrapport toont heel duidelijk aan hoe groot de 

verdeeldheid was tijdens en ook aan het eind van de bijzondere commissie. We kunnen hier 

alleen maar vaststellen dat partijbelangen geprimeerd hebben boven het neerleggen van 

een breed gedragen rapport en aanbevelingen. Van der Maelen zei hierover het volgende: 

“dat is opnieuw de fout van de voorzitster en van de meerderheid. Zij hebben geen 

bereidheid getoond om een stuk tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de oppositie. 

Een goede onderzoekscommissie of een goede bijzondere commissie, zoals die van het 

spoor bijvoorbeeld, dat zijn commissies waar men er in slaagt om de kloof tussen 

meerderheid en oppositie te overbruggen”. We stellen ook vast dat het rapport en de 
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 De meerderheidspartijen kregen het hard te verduren en de oppositieleden verweten hen een 
doofpotoperatie te hebben opgezet. Voorzitster Marghem kreeg (opnieuw) heel wat kritiek omdat ze niet 
aanwezig was bij de bespreking van het rapport van haar eigen commissie. Wouter Van Driessche van De 
Standaard had haar voor de start een vrouw genoemd die door vriend en vijand was geliefd. Na afloop van de 
werkzaamheden dachten velen, en Van der Maelen op kop, daar toch anders over. 
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aanbevelingen twee maanden later dan voorzien zijn ingediend. De commissie heeft zichzelf 

dus heel wat extra tijd gegeven.  

 

 Tabel: Schematisch overzicht van welke partijen het rapport en/of de aanbevelingen goedkeurden 

 Rapport goedgekeurd Aanbevelingen goedgekeurd 

CD&V Ja Ja 

Sp.a Onthouding Ja 

Open Vld Ja Ja 

Groen Ja Neen 

N-VA Ja Neen 

Vlaams Belang Onthouding Neen 

LDD / / 

 

Toepassing van de voorwaarden op de werking 

Net zoals bij de vorige twee cases willen we ook hier nagaan of we de indicatoren die wij 

hebben geformuleerd voor een goede werking van een bijzondere commissie, bij deze 

commissie terug vinden. Allereerst was er geen overeenstemming over de vorm die de 

commissie zou aannemen. De oppositie en Sp.a opteerden voor een onderzoekscommissie, 

de meerderheidspartijen beslisten dat het een bijzondere commissie zou worden. De 

commissie startte op die manier onder een slecht gesternte. De tweede indicator, namelijk 

dat er geen sprake is van lekken naar de pers, wordt niet bevestigd. Almaci en Gilkinet van 

de Ecolo-Groen-fractie werden bijna uit de commissie gezet wegens het (vermeend) lekken 

van vertrouwelijke informatie. Daarnaast bleef er gedurende de ganse verloop van de 

commissie discussie bestaan over de vorm die de commissie uiteindelijk had aangenomen 

en of er niet beter zou worden overgestapt naar een onderzoekscommissie. Deze discussies 

leidden de aandacht af van het echte werk van de commissie. Tot slot zijn de aanbevelingen 

en het eindrapport niet unaniem goedgekeurd. We vinden m.a.w. geen enkele van de 

indicatoren terug en kunnen er dus vanuit gaan dat deze commissie zeker geen optimaal 

verloop van haar werkzaamheden heeft gekend.  

Het feit dat vier van de zes factoren van invloed van Hague en Harrop aanwezig waren 

bij deze commissie liet ons nochtans een ander beeld vermoeden. We kunnen de 
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(gedeeltelijke) aanwezigheid van de factoren van invloed in deze case dus niet beschouwen 

als een voorspeller voor een goed werkende bijzondere commissie.  

 

Resultaten 

Op het moment dat we onderzoek hebben gevoerd naar deze bijzondere commissie 

Dexia waren het eindrapport en de aanbevelingen nog maar drie maanden ingediend in de 

Kamer. Het is dus zeker niet ons doel om conclusies te trekken over de voorlopige resultaten 

van deze commissie. We kunnen wel vaststellen dat er momenteel nog niet veel zichtbare 

resultaten bekend zijn en dat er geen opvolgingscommissie is opgericht die specifiek de 

aanbevelingen van deze bijzondere commissie van nabij opvolgt. Dat is opmerkelijk. Er 

bestaat weliswaar nog een opvolgingscommissie van de bijzondere commissie die in 2009 

was opgericht naar aanleiding van de financiële crisis maar de aanbevelingen van toen 

waren een stuk breder dan de nieuwe van de Dexiacommissie. Dat er geen specifieke 

opvolging is voorzien voor de aanbevelingen van de commissie Dexia zou er kunnen op 

wijzen dat de meerderheidspartijen geen haast willen maken bij het uitvoeren van de 

aanbevelingen.  
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3.4. Vergelijkende studie van drie bijzondere commissies tussen 2010 en 

2012 

Om  een antwoord te kunnen formuleren op onze onderzoeksvraag hebben we 

hierboven de drie bijzondere commissies uitvoerig besproken die hebben plaatsgevonden 

tussen 2010 en 2012. Aan de hand van de beschrijving van de totstandkoming, de factoren 

van invloed, de werking en het resultaat van de drie bijzondere commissies komen we nu tot 

een vergelijking van deze drie commissies.  

 

Reden van oprichting 

We zien dat telkens een crisis of een drama de aanleiding vormde voor de oprichting van 

een bijzondere commissie. In het geval van de commissie Spoorveiligheid gaat het om één 

zeer aangrijpende gebeurtenis, het dodelijke treinongeval in Buizingen. Bij de commissie 

Seksueel Misbruik heeft het schandaal rond bisschop Vangheluwe de etterbuil van seksueel 

Misbruik in de kerk doen openbarsten. De vele getuigenissen die daarna gekomen zijn 

hebben bijgedragen tot de oprichting van de bijzondere commissie. Bij de laatste commissie 

zien we dat de Europese financiële crisis een klimaat van onrust schepte waarin de 

ontmanteling van Dexia en de onheilspellende berichten over de hoge staatswaarborgen de 

spreekwoordelijke druppels waren die tot de oprichting van de bijzondere commissie 

hebben geleid. 

 

Oprichting van de commissie vanuit het perspectief van het stromenmodel  

De probleemstroom die deel uitmaakt van het stromenmodel van Kingdon hebben we 

hierboven reeds beschreven en werd in de drie gevallen gedomineerd door een drama of 

een diepe (maatschappelijke) crisis. We zien dat er in de probleemstroom telkens één 

duidelijk kantelmoment zichtbaar is, dat dan mogelijks nog wordt gevolgd door feiten die de 

crisis verder verdiepen. Het zijn die kantelmomenten die aan de basis liggen voor de opening 

van het policy window. We merken dat er voorafgaand aan de opening van het 

beleidsvenster reeds professoren, deskundigen, experts, … hun visie gaven over de 

problematiek waarrond de later opgerichte bijzondere commissie dan onderzoek voerde. 

Deze deskundigen vormen de policy community in de beleidsstroom en het waren niet 

zelden ook deze personen die tijdens de hoorzittingen van de commissie werden 

opgeroepen als spreker.  

De politieke stroom kan o.a. door een wijziging in de national mood van koers 

veranderen. De drie kantelmomenten die we onderscheiden hebben de samenleving diep 
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getroffen. Na het ongeval in Buizingen waren de burgers in de eerste plaats begaan met het 

leed van de getroffen families maar in tweede instantie ook bezorgd om hun eigen toekomst 

inzake veiligheid op de trein. Al snel bleek dat het in de feiten over een zeer technisch 

dossier ging en de discussie verzandde in een welles nietes spelletje over welk remsysteem 

diende uitgerold te worden. Op dat moment haakte het grootste deel van de pers af en 

verslapte hun aandacht voor het probleem. Ook de aandacht van de bevolking doofde snel 

uit. Bij dergelijke rampen die een beperkt aantal burgers treffen, zien we vaak een korte, 

hevige uiting van emoties en medeleven, waarna men vrij snel het leven van alledag terug 

opneemt. Van een echte wijziging in de national mood  kunnen we hier dus niet spreken. Er 

ontstond wel een grotere bewustwording rond de veiligheid op het spoor. 

Bij de totstandkoming van de tweede commissie daarentegen zagen we echt een swing 

in de national mood. De bekentenis van Roger Vangheluwe zorgde voor een golf van diepe 

morele verontwaardiging in België, vooral in Vlaanderen. In de weken erna verzamelde 

professor Adriaenssens honderden, vaak schrijnende getuigenissen van slachtoffers van 

seksueel misbruik. De alomtegenwoordige verontwaardiging heeft de politieke stroom 

beïnvloed en in de richting van een sterk politiek signaal gestuurd.  

De case Dexia vertoont een aantal gelijkenissen met die van de Spoorveiligheid. Bij 

beiden gaat het over zeer technische dossiers die het petje van de gewone Belg te boven 

gaan. Toch beroerde ook deze case de gemoederen omdat er een enorme som geld op het 

spel stond en omdat burgers nu eenmaal wakker liggen van hun spaarcenten. Bovendien 

waren ook veel meer mensen getroffen. Anders dan bij de case Buizingen bleven de 

opiniemakers wel volop aandacht besteden aan de problemen rond Dexia en stuurden ze 

vurig aan op een onderzoekscommissie, ook nadat de bijzondere commissie al was 

opgericht.  

 

Het is ook interessant om een vergelijking te maken van de standpunten van de 

verschillende partijen voor aanvang van de bijzondere commissies. Naar aanleiding van het 

treinongeval in Buizingen eisten de oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, Groen! en LDD 

de oprichting van een onderzoekscommissie. De meerderheidspartijen Open Vld en CD&V 

wilden het niet zo ver laten komen en waren aanvankelijk geen voorstander van een 

commissie. Sp.a, lid van de oppositie, had interne belangen binnen de NMBS en hield zich 

wat afzijdig in het debat. Uiteindelijk werd er bij wijze van compromis gekozen voor een 

bijzondere commissie. De oppositiepartijen spartelden nog even tegen en onthielden zich bij 
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de stemming68, maar eens de werkzaamheden waren gestart ebde de discussie weg. In 

oktober van datzelfde jaar werd de bijzondere commissie Spoorveiligheid Bis met 

unanimiteit opgericht.  

Oppositiepartijen N-VA, Sp.a, Groen! en Vlaams Belang waren na de vele getuigenissen 

van slachtoffers van seksueel misbruik gewonnen voor een onderzoekscommissie. 

Meerderheidspartijen in lopende zaken CD&V en Open Vld waren eerder voorstander van 

een bijzondere commissie. Uiteindelijk stemden alle partijen unaniem in met een bijzondere 

commissie. Bij het Dexia-debacle zagen we een gelijkaardig beeld. CD&V en Open Vld, die 

samen deel uitmaakten van de regering van lopende zaken, waren voor de oprichting van 

een bijzondere commissie. Sp.a, dat samen met CD&V en Open Vld op dat moment op het 

punt stond om in de regering Di Rupo te stappen, was daarentegen gewonnen voor een 

onderzoekscommissie, net zoals N-VA, Groen!, Vlaams Belang en LDD. Er kwam geen 

compromis uit de bus waardoor de regeringspartijen instemden met een bijzondere 

commissie en de oppositiepartijen tegen stemden. Sp.a onthield zich. Het is belangrijk om 

ook te kijken naar de stemmingen bij het tot stand komen van een bijzondere commissie. 

Legt de oppositie zich neer bij het besluit van de meerderheid en werkt ze constructief mee 

tijdens de hoorzittingen of blijft ze strijden voor een onderzoekscommissie? Het antwoord 

op deze vraag is van kapitaal belang voor het verdere verloop van de bijzondere commissie. 

Die stemmingen bij de oprichting van de commissies kunnen we beschouwen als een 

graadmeter voor de unanimiteit en de eensgezindheid tijdens het verdere verloop van een 

commissie. Wanneer een commissie meerderheid tegen oppositie wordt opgericht, zoals bij 

de Dexiacommissie, ontstaat er reeds vanaf de start een breuk tussen de verschillende 

partijen die later maar moeilijk gedicht kan worden.  

Tijdens het verloop van de bijzondere commissies Spoorveiligheid en Dexia heeft er zich 

telkens een belangrijke politieke verandering voorgedaan. Bij de eerste commissie zorgden 

vervroegde verkiezingen voor een onderbreking van de commissie. Bij de commissie Dexia 

zorgde de opstart van de tripartite regering Di Rupo voor een wijziging op regeringsvlak. 

Beide feiten hebben de politieke stroom niet van koers verandered en hebben dus geen 

gevolgen gehad voor de respectievelijke bijzondere commissies. Algemeen kunnen we dus 

stellen dat de aanleiding en de oprichting van de drie bijzondere commissies zeer 

gelijklopend zijn verlopen.  
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 Sp.a stemde als enige oppositiepartij wel in met de bijzondere commissie 
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Factoren die de werking beînvloeden  

Tabel: Schematisch overzicht van de factoren van invloed van de drie bijzondere commissies 

 Ondersteuning Specifieke 
bevoegdheid 

Regelmaat 
vergaderen 

Rotatie 
leden 

Persoonlijke 
expertise 

Kleinschaligheid 

Spoorveiligheid Sterk 
Vier experts 

Duidelijke 
taakomschrijving 

Twee maal 
per week 

Grote 
rotatie 

Matig 17 leden 

Seksueel 
Misbruik 

Goed 
Twee experts 

Duidelijke 
taakomschrijving 

Twee maal 
per week 

Weinig 
rotatie 

Goed 13 leden 

Dexia Sterk 
Twee experts 
+ team 

Duidelijke 
taakomschrijving 

Drie maal 
per week 

Matige 
rotatie 

Zwak 15 leden  

 

Hierboven hebben we in een overzichtelijke tabel de factoren naast elkaar gezet die 

volgens Hague en Harrop wijzen op een invloedrijke commissie. Qua ondersteuning scoren 

de commissies alle drie sterk. Ze konden allen rekenen op persoonlijke medewerkers, een 

commissiesecretariaat, bodes, tolken en niet onbelangrijk: een aantal experts. De commissie 

Dexia had op dat vlak het meeste ondersteuning, de commissie Spoorveiligheid het minste, 

maar de verschillen zijn klein. De drie commissies hebben in hun huishoudelijk reglement 

opgenomen wat ze precies van plan waren te onderzoeken en rond welke problemen ze met 

aanbevelingen naar buiten wilden komen. Hun bevoegdheden waren op voorhand duidelijk 

omschreven.  

Wat de regelmaat van vergaderen betreft zien we dat de eerste twee commissies elk 

twee maal per week vergaderden, de commissie Dexia deed dat drie maal per week. Dat 

heeft gevolgen voor het werkritme van de commissies aangezien ze alle drie ongeveer even 

lang hebben bestaan. De leden van de commissie Dexia hadden meer hoorzittingen maar 

daardoor ook minder voorbereidings- en verwerkingstijd dan de andere commissieleden. 

Dat zou voor gevolg kunnen hebben dat de werkzaamheden van de commissie Dexia te snel 

zijn verlopen. Van der Maelen (Sp.a) verwoordde het in het in interview als volgt: “We 

hebben ons veel te veel moeten haasten. Als ik het vergelijk met de commissie-De Wit, die 

hebben drie keer zo veel tijd genomen als wij”. 

We zien dat er tussen de drie commissies wat verschillen bestaan wat betreft de rotatie 

van de leden. Door toedoen van de verkiezingen van 2010 en het optrekken van het 

ledenaantal van 11 naar 17 bestond de commissie Spoorveiligheid bij haar heropstart uit 

meer dan de helft nieuwe leden. Iets over halfweg de commissie Dexia was het team 

rapporteurs voor de helft veranderd aangezien Georges Gilkinet (Ecolo) zijn functie van 

rapporteur werd ontnomen en Kristof Waterschoot de plaats kwam innemen van Hendrik 

Bogaert. De commissie Seksueel Misbruik kende geen wissels, wat de invloed van de 

commissie ten goede kwam.  
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De persoonlijke expertise binnen de commissie Dexia was op zich naar behoren maar 

door de geheimhouding van een aantal cruciale bewijsstukken konden de commissieleden 

onvoldoende informatie verzamelen om doortastend onderzoek te voeren. Bij de aanvang 

van de commissie Spoorveiligheid zien we dat de vele nieuwe commissieleden weinig tot 

niks afweten van de werking van remsystemen. Daarom organiseerde de commissie een 

hoorzitting en een werkbezoek aan Infrabel waarbij deze technische achtergrondkennis 

bijgeschaafd werd. De persoonlijke expertise was op voorhand dus zwak maar is door de 

openheid van de dossiers en de informatiesessies toegenomen. Bij de commissie Seksueel 

Misbruik zien we een ander beeld. De meeste commissieleden zetelden tegelijkertijd ook in 

de vaste commissie Justitie en hadden dus al wat voorkennis m.b.t. de rol van het gerecht bij 

strafzaken. Deze politici hadden van alle drie de commissies dus het meeste persoonlijke 

expertise. Met Carina Van Cauter (Open Vld) zetelde er in de commissie zelfs een politica die 

in het verleden zelf het slachtoffer geweest was van seksueel misbruik.  

Tenslotte zien we wat de factor kleinschaligheid betreft ook een verschil. De commissie 

Spoorveiligheid was behoorlijk groot met 17 leden, de commissie Seksueel Misbruik kwam 

volgens de theorie van Hague en Harrop met 13 leden dicht bij het ideale maximum aantal 

leden. De commissie Dexia zat met 15 leden daar tussenin.  

De optelsom van de verschillende factoren geeft geen grote contrasten weer, maar er 

zijn toch wel een aantal verschillen waarneembaar. Indien we er vanuit gaan dat de factoren 

van invloed van Hague en Harrop gelden als voorwaarden voor een goede werking van 

bijzondere commissies dan kunnen we verwachten dat de commissie Spoorveiligheid het 

minst vlot is verlopen, gevolgd door de commissie Dexia. De commissie Seksueel Misbruik 

zou dan de beste werking moeten gekend hebben aangezien aan alle factoren werd voldaan.  

 

Werking 

De beslissing om na het treinongeval in Buizingen te opteren voor een bijzondere en niet 

voor een onderzoekscommissie heeft geen gevolgen gehad voor de werking van de 

commissie. Alle documenten die de commissieleden of experts wilden inkijken kreeg ze 

zonder problemen. Iedereen die men wilde horen kwam ook getuigen. Bij de commissie 

Seksueel Misbruik waren er eveneens geen problemen of incidenten. De bisschoppen zijn 

komen getuigen, wat op zich al niet evident is. De commissie kreeg veel vertrouwelijke 

informatie onder ogen maar daarvan is niks gelekt naar de pers. In de commissie Dexia is dat 

wel gebeurd. De Dexia-commissie heeft wel wat problemen gekend: de commissieleden 

kregen geen toegang tot cruciale documenten van de toezichthouder en van de NBB en 
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bevoorrechte getuigen zoals ex-premier Leterme kwamen niet opdagen. Binnen de 

commissie werd tot op het einde zeer fel gedebatteerd over de beslissing om bij aanvang 

niet voor een onderzoekscommissie te kiezen. Of een onderzoekscommissie effectief iets 

zou veranderd hebben is koffiedik kijken, maar we kunnen wel vaststellen dat de bijzondere 

commissie Dexia op haar eigen grenzen is gebotst.  

 

Media-aandacht 

De aandacht van de media voor de bijzondere commissies verschilde nogal van 

commissie tot commissie. De commissie Seksueel Misbruik verwierf zeer veel media-

aandacht. Maar liefst 17 van de 26 commissieleden, waarvan 7 Franstaligen, zijn rond deze 

thematiek minstens één maal in de Vlaamse kwaliteitskranten geciteerd. De commissie 

Dexia kon ook op heel wat aandacht van de media rekenen. De helft van de commissieleden 

verscheen in één van de Vlaamse kranten. De commissie Spoorveiligheid is in dat opzicht 

een buitenbeentje. De commissie Bis die 34 leden telde leidde voor amper vier 

commissieleden tot een vermelding in De Morgen of De Standaard.  Het verschil met de 

andere twee commissies is immens.  Het feit dat de discussies in die laatste commissie vaak 

zeer technisch waren zal daar vermoedelijk toe bijgedragen hebben. Het onderwerp van de 

commissies Seksueel Misbruik en Dexia beroerde de samenleving ook veel meer dan dat van 

de commissie Spoorveiligheid. 

 

Visie van protagonisten op bijzondere commissie 

De drie protagonisten die we geïnterviewd hebben, hebben nogal uiteenlopende 

meningen over bijzondere commissies. Jef Van den Bergh vindt dat de commissie 

Spoorveiligheid pas goed werk heeft geleverd nadat er een consensus was om niet naar 

schuldigen te zoeken. Stefaan Van Hecke vindt daarentegen het feit dat er geen 

verantwoordelijke is aangeduid net een minpunt van die commissie. Hij en Dirk Van der 

Maelen blijven er van overtuigd dat het moet mogelijk zijn om verantwoordelijkheden te 

benoemen a.d.h.v. bijzondere commissies. “Ik geef het nog niet op. Het is niet omdat de 

laatste commissie waar ik in gezeteld heb geen goed werk geleverd heeft dat we daarom het 

hele systeem van bijzondere commissies over boord moeten gooien” zegt Van der Maelen. 

Van den Bergh is het daar niet mee eens en vindt dat een taak voor justitie. De drie politici 

menen wel dat het welslagen van een bijzondere commissie ook afhangt van de wil van de 

commissieleden zelf. Indien iedereen zich, over de partijgrenzen heen, constructief opstelt 

kan een bijzondere commissie volgens de drie protagonisten efficiënt werk leveren. 
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Resultaten 

Aangezien de meest recente commissie amper drie maanden voor het indienen van deze 

masterproef haar werkzaamheden heeft afgerond kunnen we onmogelijk volledig zijn m.b.t. 

de resultaten van de drie commissies. Toch zijn er een aantal zaken die nu reeds opvallen. 

De commissie Spoorveiligheid heeft ervoor gezorgd dat het uitrollen van het TBL1+ 

remsysteem met een jaar werd vervroegd waardoor tegen eind 2012 alle treinen met dit 

systeem zouden moeten uitgerust zijn. De opvolgingscommissie die is opgericht volgt 

momenteel ook de andere aanbevelingen op. Nu staat al vast dat het Europese remsysteem 

ETCS vroeger dan verwacht op het Belgische spoor zal geïnstalleerd worden. Dat zijn 

belangrijke stappen in het veiliger maken van de Belgische spoorwegen.  

De commissie Seksueel Misbruik heeft in alle sereniteit krachtige aanbevelingen kunnen 

aannemen. Eén van die aanbevelingen was het oprichten van een Arbitragecommissie in 

samenspraak met de Kerk die slachtoffers van seksueel misbruik kan erkennen en ook 

vergoeden, zelfs al zijn de feiten verjaard. Deze Arbitragecommissie kwam er enkele 

maanden na het einde van de bijzondere commissie en werd door de commissieleden op 

luid applaus onthaald. De bijzondere commissie heeft ook een policy window geopend voor 

andere acties van de Kerk. Zo onthulde het bisdom van Brugge in april 2012 in de Sint-

Salvatorskathedraal een beeldje dat de slachtoffers van seksueel misbruik herdenkt. 

Dergelijke steunbetuigingen vanuit de Kerk waren een aantal maanden voor de start van de 

commissie ondenkbaar. 

De resultaten van de Dexiacommissie zijn tot nu toe zeer mager. Het feit dat er na het 

indienen van het rapport geen specifieke opvolgingscommissie is opgericht stemt 

waarnemers niet hoopvol voor de verdere uitvoering van de aanbevelingen van deze 

commissie.   
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4. Conclusie 

 

In deze masterproef hebben we drie bijzondere commissies in de periode 2010-2012 

onder de loep genomen. We hebben bij de start van ons onderzoek een aantal 

onderzoeksvragen en hypothesen naar voor geschoven. Aan de hand van de resultaten van 

ons onderzoek en de vergelijking die we hierboven gemaakt hebben zullen we antwoorden 

formuleren op die vragen en de hypothesen weerleggen of bevestigen.  

Vooreerst wilden we te weten komen hoe bijzondere commissies tot stand komen. Sofie 

Staelraeve (2007) poneerde in haar doctoraat rond onderzoekscommissies een eerste 

hypothese die we voor dit onderzoek naar bijzondere commissies hebben overgenomen en 

luidde als volgt: “De gebeurtenissen die aan de oorsprong van het onderzoek liggen, zijn 

sterk gemediatiseerd en situeren zich op het vlak van veiligheid, corruptie of een aantasting 

van morele verwachtingen (bijvoorbeeld een seksschandaal of belastingschandaal)”. In de 

vergelijking hebben we de aanleidingen van de drie bijzondere commissies naast elkaar 

gezet en we zien dat deze perfect aansluiten bij de stelling van Staelraeve. De commissie 

Buizingen is opgericht n.a.v. een veiligheidsprobleem, de commissie Seksueel Misbruik 

kwam er na een aantasting van morele verwachtingen, namelijk een grootschalig 

seksschandaal, en de commissie Dexia is er gekomen als een reactie op een (mogelijk) verlies 

van zeer veel Belgisch belasting- en spaargeld. De eerste hypothese wordt dus bevestigd. 

We kunnen hierdoor ook concluderen dat de gebeurtenissen die aan de oorsprong liggen 

van bijzondere- en onderzoekscommissies, gelijkaardig zijn. 

Uit de vergelijking hierboven bleek dat er telkens minimaal drie oppositiepartijen de 

oprichting van een onderzoekscommissie eisten alvorens er een bijzondere commissie tot 

stand kwam. Het mocht echter geen enkele keer baten, want eens er een akkoord was 

onder de meerderheidspartijen kwamen de bijzondere commissies er snel en sloot de 

meerderheid het policy window af. Eén maal was er ook binnen de meerderheid een partij 

die aandrong op een onderzoekscommissie en dat was de Sp.a bij het Dexiadebacle. De 

Vlaamse socialisten hebben zich bij de stemming van de totstandkoming van de bijzondere 

commissie onthouden. Deze feiten bevestigen dus ook onze tweede hypothese, namelijk 

dat voorafgaand aan de oprichting van een bijzondere commissie de oppositie steeds een 

onderzoekscommissie vraagt en dat de meerderheidspartijen dit proberen af te wenden en 

bemiddelen tot de oprichting van een bijzondere commissie. 
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Met de tweede onderzoeksvraag hebben we een antwoord gezocht op de vraag hoe de 

werkzaamheden van bijzondere commissies verlopen. Onder deze onderzoeksvraag hebben 

we vier hypothesen geformuleerd. De derde hypothese stelt dat de factoren van Hague en 

Harrop terug te vinden zijn bij de drie bijzondere commissies. Uit de vergelijking blijkt dat bij 

de commissie Seksueel Misbruik alle zes de factoren die Hague en Harrop beschrijven, 

aanwezig waren. Bij de commissie Dexia vinden we vier van de zes factoren terug, bij de 

commissie Spoorveiligheid drie van de zes. De factoren van invloed zijn bij de drie 

commissies niet allemaal aanwezig dus wordt deze derde hypothese verworpen.  

De vierde hypothese gaat verder in op deze factoren van invloed en luidt als volgt: de 

factoren van Hague en Harrop gelden als voorwaarden voor een goede werking van de drie 

bijzondere commissies. Het bewijs voor of tegen deze hypothese hebben we beschreven in 

de vergelijking. Aan de hand van de vier indicatoren voor een goede werking zijn we tot de 

conclusie gekomen dat de bijzondere commissie Seksueel Misbruik een nagenoeg vlekkeloos 

parcours heeft gereden. Ook de zes factoren van invloed vinden we terug bij deze 

commissie. Bij deze case zien we dus dat de aanwezigheid van de factoren van invloed 

samengaan met de goede werking van de commissie. Bij de commissie Dexia zien we een 

heel ander beeld. Geen enkele van de vier indicatoren die wijzen op een goede werking69 

van een bijzondere commissie waren bij de commissie Dexia terug te vinden. Daarentegen 

zien we wel vier van de zes factoren van invloed die aanwezig waren bij deze commissie. Bij 

de commissie Spoorveiligheid zien we het omgekeerde beeld. Daar waren maar de helft van 

de factoren van invloed aanwezig maar vinden we wel zo goed als alle indicatoren van een 

goede werking terug. Het verband tussen de factoren van invloed en de indicatoren die 

wijzen op een goede werking van een commissie waar we naar op zoek waren, blijkt dus niet 

te bestaan. Met deze vaststelling wordt de vierde hypothese verworpen. De aanwezigheid 

van de factoren van Hague en Harrop zijn m.a.w. geen garantie voor een goede werking van 

de bijzondere commissie. Er moeten dus nog meer onafhankelijke factoren bestaan die de 

goede of slechte werking van een bijzondere commissie kunnen verklaren en die niet door 

Hague en Harrop worden genoemd.  

Met het poneren van de vijfde hypothese wilden we nagaan of de factoren van invloed 

louter toevallig aanwezig zijn bij een commissie of dat deze worden opgenomen in het 

huishoudelijk reglement. We vinden in het huishoudelijk reglement heel wat informatie 

terug die ons kan aantonen of de factoren van invloed aanwezig zijn bij de respectievelijke 

bijzondere commissies. In zo’n huishoudelijk reglement staan o.a. de opdracht, de 

                                                 
69

 Consensus bij start, geen lekken, geen discussie over vorm en doel tijdens de werkzaamheden, consensus over 
eindrapport. 
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samenstelling en de mogelijkheid tot ondersteuning van de commissie beschreven. Er staat 

dan weer niks in over de regelmaat van vergaderen, de persoonlijke expertise en de rotatie 

van de leden. Met de vijfde hypothese gingen we er vanuit dat alle factoren van invloed 

zouden terug te vinden te zijn in de respectievelijke huishoudelijke reglementen van de 

bijzondere commissies. Dat blijkt niet het geval waardoor deze hypothese wordt weerlegd.  

De zesde en laatste hypothese luidde als volgt: bijzondere commissies die veel media-

aandacht krijgen zullen ook een goede werking kennen. De commissie Seksueel Misbruik 

heeft van de drie commissies op de meeste media-aandacht kunnen rekenen. We zagen 

eerder dat deze commissie een zeer goed verloop heeft gekend. Op het eerste zicht lijken 

we dus bevestiging te vinden voor deze hypothese. Toch leveren de cases van de 

Dexiacommissie en de Spoorveiligheidscommissie het bewijs voor de verwerping van de 

hypothese. Over de commissie Dexia verscheen er heel wat in de Vlaamse kranten, maar dat 

waren niet altijd positieve berichten. Er werd geschreven over het lekken van informatie 

door de groenen, de blijvende eis van de oppositiepartijen en Sp.a tot het oprichten van een 

onderzoekscommissie, de afwezigheid van ex-premier Leterme, …   De grote media-

aandacht ging in deze case gepaard met een brokkelparcours van de commissie. De 

commissie Spoorveiligheid kreeg in vergelijking met de andere commissies bitterweinig 

media-aandacht, maar de commissie verliep volgens onze indicatoren behoorlijk goed. De 

twee laatste cases weerleggen dus de zesde hypothese.  
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5. Besluit 

 

We hebben met dit onderzoek een hele weg afgelegd. Bij de start bleek dat er over 

bijzondere commissies nauwelijks literatuur is gepubliceerd waardoor we op zoek zijn 

gegaan naar een goed kader om bijzondere commissies te onderzoeken. De drie bijzondere 

commissies die wij van naderbij bekeken hebben, zijn allen op een vrij gelijkaardige manier 

tot stand gekomen. De oppositiepartijen probeerden aanvankelijk de oprichting van een 

onderzoekscommissie te forceren maar dat werd geblokkeerd door de 

meerderheidspartijen. Zij kwamen telkens onderling overeen om te opteren voor een 

bijzondere commissie, behalve bij de Dexiacommissie. Daar bleef Sp.a, als 

meerderheidspartij tot de laatste snik vasthouden aan een onderzoekscommissie.  

Hague en Harrop (2010) hebben een aantal factoren beschreven die kunnen leiden tot 

een invloedrijke commissie. We zijn bij de bijzondere commissies op zoek gegaan naar de 

aanwezigheid van die zes factoren en we hebben daarbij na gegaan of deze factoren een 

goed verloop van de commissies garanderen. Uit ons onderzoek blijkt dat de bijzondere 

commissie Seksueel Misbruik zowel goed scoort op de aanwezigheid van de factoren van 

invloed als op de indicatoren die wijzen op een goede commissiewerking. Die indicatoren 

zijn de volgende: bij de start dient er een consensus te zijn over het mandaat van de 

commissie, er mogen geen lekken zijn naar de pers, er mag tijdens de werkzaamheden geen 

discussie optreden over de vorm en het doel van de commissie en er moet eensgezindheid 

zijn over het eindrapport. Ook het aantal persartikelen dat verschenen is over deze 

commissie lag hoog. Daartegenover staat de commissie Dexia die qua factoren van invloed 

nog behoorlijk scoort, maar een zeer incidentrijk verloop en een slechte afloop heeft 

gekend. De commissie kwam dan ook geregeld negatief in de media. De bijzondere 

commissie Spoorveiligheid is in meer dan één opzicht het spiegelbeeld van de commissie 

Dexia. De helft van de factoren van invloed waren aanwezig bij de commissie, wat het 

minste is van de drie commissies, maar qua verloop van de commissie scoort ze dan wel 

bijna even goed als de commissie Seksueel Misbruik. In tegenstelling tot de andere twee 

kreeg de commissie Spoorveiligheid bitterweinig media-aandacht. We hebben onze 

bevindingen hieronder nog eens schematisch voorgesteld.  
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Uit de interviews die we afgenomen hebben met drie protagonisten blijkt dat er geen 

eensgezindheid bestaat over het mandaat dat bijzondere commissies mogen opnemen. We 

zien dat bijzondere commissies telkens starten met een retrospectief luik: de reconstructie 

en analyse van de feiten; een proberen begrijpen van wat gebeurd is. Toch lijken impliciet 

twee sporen aanwezig. Sommige partijen hopen na dit retrospectieve luik een antwoord te 

vinden op de schuldvraag en verantwoordelijken aan te duiden. In geen van de drie 

commissies stond dit in hun opdracht vermeld  en kregen we ook geen antwoord op deze 

vraag. Het andere spoor is veeleer toekomst-en herstelgericht en probeert te leren uit de 

fouten uit het verleden door constructieve aanbevelingen te doen. Het lijkt ons belangrijk 

dat er voor de start van elke bijzondere commissie duidelijkheid is over het te volgen spoor 

en dat dit door zoveel mogelijk partijen  gedragen wordt. Uit ons onderzoek bleek immers 

dat eensgezindheid een goede voorspeller is voor een goeie werking. Is dat niet het geval, en 

blijft elke partij vasthouden aan zijn eigen idee, dan is de kans groot dat het welles 

niettesspel over het mandaat onderhuids blijft sluimeren en een inhoudelijke verdieping in 

de weg staat.   

 

 Na afloop van ons onderzoek merken we dat er zeker nog kansen zijn voor verder 

onderzoek. Zo zou het interessant kunnen zijn om bij de drie commissies die wij onderzocht 

hebben nog andere protagonisten aan het woord te laten dan de politici die wij 

geïnterviewd hebben. Dat kan vermoedelijk nog diepere inzichten opleveren op de werking 

van de respectievelijke bijzondere commissies. Ons onderzoek kwam er behoorlijk snel na 

het einde van de drie bijzondere commissies. Er zijn een aantal aanbevelingen die 

momenteel nog in de pijplijn zitten of die nog meer tijd vergen vooraleer ze kunnen 

uitgevoerd worden. Het kan nuttig zijn om over een aantal jaar nog eens terug te blikken op 

deze drie bijzondere commissies om zo een finale balans te kunnen opmaken van de 

resultaten die de commissies hebben voortgebracht. Aan de hand van die definitieve 

resultaten zou dan kunnen onderzocht worden of commissies met een goede werking ook 

invloedrijk zijn geweest. We merken ook dat er sinds de onderzoekscommissie rond de zaak 

 Factoren van invloed Verloop commissie Media-aandacht 

Spoorveiligheid 3/6 Goed Klein 

Seksueel Misbruik 5/6 Unanimiteit Groot 

Dexia 4/6 Incidentrijk Groot 
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Fortis in 2009 geen andere onderzoekscommissies meer zijn opgericht maar dat men telkens 

opteerde voor een bijzondere commissie. Het lijkt ons interessant om over een aantal jaar 

nog eens achterom te kijken om te zien of deze drie bijzondere commissies de start waren 

van een meer langdurige trend, namelijk dat politici tegenwoordig minder geneigd zijn om 

een onderzoekscommissie op te richten en meer heil zien in een bijzondere commissie.   

 

Zijn bijzondere commissies nu meer dan politieke spelletjes in de achtertuin van het 

parlement? Jazeker! Bijzondere commissies hebben hun nut bewezen en kunnen zeker een 

meerwaarde zijn in het maatschappelijk debat dat rond een drama of een (morele) crisis 

woedt. Bij langdurig aanslepende problemen die plots zeer sterk in de media komen, zoals 

we gezien hebben bij seksueel misbruik van kinderen of de slechte veiligheidssituatie op het 

Belgische spoor, kan een bijzondere commissie die met sterke aanbevelingen naar buiten 

komt, een mijlpaal betekenen in de zoektocht naar constructieve en duurzame oplossingen.  

Dat de bijzondere commissies zouden ageren in de achtertuin van het parlement is sterk 

overdreven. Over twee van de drie bijzondere commissies die wij onderzocht hebben is er 

regelmatig berichtgeving verschenen in de Vlaamse kwaliteitskranten. Bijzondere 

commissies lijken wel degelijk een rol te spelen in het publieke debat en leveren door de 

openbare hoorzittingen af en toe mediagenieke momenten op.   
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7. Bijlagen 

 

Bijlage 1: Bijzondere Commissies in de 50e tot en met 53e legislatuur van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers.  

 

50
e
 Legislatuur (1999-2003)

70
: 

- Commissie voor de Comptabiliteit 

- Commissie voor de Naturalisaties 

- Commissie voor de Verzoekschriften 

- Commissie voor de Vervolgingen 

- Commissie belast met de problemen inzake Handels- en economisch Recht 

- Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 

werkzaamheden 

- Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen 

- Commissie Legeraankopen 

- Commissie voor de Politieke Vernieuwing (De NPC-commissie) 

 

51
e
 Legislatuur (2003-2007)

71
: 

- Commissie voor de Comptabiliteit 

- Commissie voor de Naturalisaties 

- Commissie voor de Verzoekschriften 

- Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 

werkzaamheden 

- Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen 

- Bijzondere commissie Globalisering 

- Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de 

Politiediensten 

 

52
e
 Legislatuur (2007-2010)

72
: 

- Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België 

naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen.  

- Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële- en bankcrisis. 

- Commissie voor de Comptabiliteit 

- Commissie voor de Naturalisaties 

- Commissie voor de Verzoekschriften 
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 Statistieken van de Parlementaire werkzaamheden. Doc 50 0007/002 
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 Statistieken van de Parlementaire werkzaamheden. Doc 51 0007/002 
72

 Statistieken van de Parlementaire werkzaamheden. Doc 52 0007/001 
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- Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 

werkzaamheden 

- Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen 

- Bijzondere commissie Globalisering 

- Bijzondere commissie ‘Klimaat en Duurzame Ontwikkeling’ 

- Gemengde commissie voor de opvolging van de Buitenlandse missies  

- Parlementair comité belast met de wetsevaluatie 

 

53
e
 Legislatuur (2010-…)

73
: 

- Commissie voor de Comptabiliteit 

- Commissie voor de Naturalisaties 

- Commissie voor de Verzoekschriften 

- Commissie voor de Vervolgingen  

- Bijzondere commissie voor het Reglement en voor de Hervorming van de parlementaire 

werkzaamheden
74

 

- Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de Boekhouding van de politieke partijen 

- Bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de 

Politiediensten 

- Parlementaire Overlegcommissie 

- Commissie Legeraankopen 

- Bijzondere commissie ‘Klimaat en Duurzame Ontwikkeling’ 

- Bijzondere opvolgingscommissie belast met het onderzoek naar de financiële crisis 

- Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in België 

naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen  

- Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen 

een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk 

- Opvolgingscommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen 

een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk  

- Bijzondere commissie die ermee wordt belast de omstandigheden te onderzoeken die hebben geleid 

tot de ontmanteling van de NV Dexia 
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 Bron: www.dekamer.be Commissies-  Samenstelling – Bijzondere. Geraadpleegd op 04/06/2012 
74

 Voor deze commissie werden volgens de website van De Kamer geen voorzitter of ondervoorzitters aangeduid. 
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Bijlage 2: Samenstellingen Bijzondere Commissies  

 

Bijzondere Commissie Spoorveiligheid (1)
75

 

Voorzitter:  
MR: François Bellot 
 
Vaste Leden:  
CD&V: Jef Van den Bergh en Roel Deseyn MR: Valérie De Bue en François Bellot PS: Camille Dieu en Linda Musin 
Open Vld: Ludo Van Campenhout VB: Jan Mortelmans sp.a: David Geerts Ecolo-Groen!: Ronny Balcaen  cdH: 
David Lavaux 
 
Plaatsvervangers:  
CD&V: Jenne De Potter en Michel Doomst MR: Daniel Bacquelaine en Olivier Destrebecq PS: Philippe Blanchart 
en Karine Lalieux Open Vld: Ine Somers VB: Gerolf Annemans sp.a: Bruno Tobback Ecolo-Groen!: Stefaan Van 
Hecke  cdH: Catherine Fonck 
 
Niet-stemgerechtigde leden:  
N-VA: Patrick De Groote LDD: Paul Vanhie 

 

Bijzondere Commissie Spoorveiligheid (2)
76

 

Voorzitter:  
sp.a: David Geerts  

Vaste Leden:  
N-VA: Minneke De Ridder , Bert Maertens , Steven Vandeput , Bert Wollants PS: André Frédéric , Rachid Madrane 
, Linda Musin , Eric Thiébaut MR: Valérie De Bue , Kattrin Jadin CD&V: Nahima Lanjri , Jef Van den Bergh sp.a: 
David Geerts Ecolo-Groen!: Ronny Balcaen  
Open Vld: Ine Somers VB: Tanguy Veys cdH: Christophe Bastin  

Plaatsvervangers:  
N-VA: Sophie De Wit , Peter Dedecker , Karel Uyttersprot , Ben Weyts PS: Philippe Blanchart, Colette Burgeon , 
Anthony Dufrane , Karine Lalieux MR: Daniel Bacquelaine , Jacqueline Galant CD&V: Raf Terwingen , Stefaan 
Vercamer sp.a: Karin Temmerman Ecolo-Groen!: Stefaan Van Hecke Open Vld: Maggie De Block VB: Gerolf 
Annemans cdH: Christian Brotcorne 
 
 

Bijzondere Commissie Seksueel Misbruik 

Voorzitter:  
PS: Karine Lalieux  

Vaste Leden:  
N-VA: Siegfried Bracke , Sophie De Wit , Daphné Dumery PS: Valérie Déom , Karine Lalieux  
MR: Daniel Bacquelaine , Marie-Christine Marghem CD&V: Sonja Becq sp.a: Renaat Landuyt  
Ecolo-Groen!: Stefaan Van Hecke Open Vld: Carina Van Cauter VB: Bert Schoofs cdH: Christian Brotcorne  

Plaatsvervangers:  
N-VA: Ingeborg De Meulemeester , Sarah Smeyers , Miranda Van Eetvelde PS: Thierry Giet , Özlem Özen MR: 
Denis Ducarme , niet toegekende zetel CD&V: Raf Terwingen sp.a: Myriam Vanlerberghe Ecolo-Groen!: Olivier 
Deleuze Open Vld: Sabien Lahaye-Battheu VB: Bruno Valkeniers cdH: Catherine Fonck  

 
Bijzondere Commissie Dexia 
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 De Kamer, Parl. Doc., CRIV 52KPLEN143 
76
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Voorzitter:  
MR: Marie-Christine Marghem  

Vaste Leden:  
N-VA: Peter Dedecker , Jan Jambon , Veerle Wouters PS: Laurent Devin , Yvan Mayeur , Christiane Vienne MR: 
Philippe Goffin , Marie-Christine Marghem CD&V: Raf Terwingen , Kristof Waterschoot sp.a: Dirk Van der 
Maelen Ecolo-Groen!: Georges Gilkinet Open Vld: Gwendolyn Rutten VB: Bruno Valkeniers cdH: Joseph George  

Plaatsvervangers:  
N-VA: Siegfried Bracke , Steven Vandeput , Bert Wollants PS: Guy Coëme , Thierry Giet , Alain Mathot MR: 
David Clarinval , Kattrin Jadin CD&V: Jef Van den Bergh , Stefaan Vercamer sp.a: Bruno Tuybens Ecolo-Groen!: 
Meyrem Almaci Open Vld: Patrick Dewael VB: Hagen Goyvaerts cdH: Georges Dallemagne  

Niet-stemgerechtigde leden:  
LDD: Jean Marie Dedecker FDF: Damien Thiéry  
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