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Beste lezer,

Op 10 juni 2010 gaven 59.484 kiezers me het 
vertrouwen om na 15 jaar Senaat opnieuw 
het mandaat van senatrice voor vier jaar op 
te nemen. In juli van dat jaar kreeg ik voor de 
derde maal het vertrouwen van mijn fractie 
om haar voorzitster te worden. Een functie die 
ik in moeilijke omstandigheden met veel inzet 
en gedrevenheid behartigde. De eerste 500 
dagen staan immers in het geheugen van de 
Belgische politieke geschiedenis gegrift als de 
langste regeringsonderhandelingen ooit. Het 
was ook een periode waarin Europa kreunde 
onder een zware economisch-financiële crisis. 
Intussen stond het Parlement echter niet stil: 
er werden wetten en resoluties ingediend en 
gestemd. Dit gebeurde in samenwerking met 
een regering die enkel lopende zaken mocht 
behandelen.

Op 11 oktober 2011 werd ik verkozen tot 
voorzitster van de Senaat. Daarmee was ik 
de eerste vrouwelijke Vlaamse voorzitter 
van deze parlementaire instelling. Op 
diezelfde dag bereikte formateur Di Rupo een 
communautair akkoord waarover hij met acht 
politieke partijen gedurende verschillende 
maanden had onderhandeld. Het lag daardoor 
voor de hand dat mijn voorzitterschap zou 
gekleurd worden door een staatshervorming 
waarbij ons land en zijn instellingen grondig 
hertekend zouden worden.

Terugblikken op ongeveer 1000 dagen 
voorzitterschap van de Senaat leert me dat 
het niet alleen een boeiende en rijke ervaring, 
maar ook historische periode was.

Als voorzitster van de Senaat zit ik de 
plenaire vergadering en de commissie 
institutionele aangelegenheden voor. Ik was 
bijgevolg intens betrokken op de bespreking 
van de aanpassing van de Grondwet, van 
verschillende bijzondere wetten en tientallen 
andere wetten waarbij het institutioneel 
akkoord in harde wetgeving werd omgezet. 
Verschillende thema’s kwamen aan bod: de 
splitsing van de kieskring en het gerechtelijk 
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
die 50 jaar lang op de politieke agenda 
stond, de talrijke bevoegdheden die worden 
overgedragen aan de deelstaten, waardoor 
daar het zwaartepunt van het beleid bij 
de deelstaten komt te liggen, een nieuwe 
politieke cultuur, een nieuwe wet die de 
financiering van de gemeenschappen en 
gewesten regelt en natuurlijk de hervorming 
van de eigen assemblee, de Senaat. Op 
donderdag 19 december 2013 vonden in 
de Kamer en Senaat de laatste stemmingen 
plaats, waarmee het communautair akkoord 
ook definitief in wetten is omgezet.

De hervorming van de Senaat vergde ook 
heel wat inspanningen om zijn toekomstige 
werkzaamheden vlot te laten verlopen: een 
nieuw reglement en een aanpassing van het 
personeelskader. 

Maar uiteraard ging al mijn energie als 
voorzitster niet alleen naar de zesde 
staatshervorming en de hervorming van 
de Senaat.  Er waren ook de gewone 
werkzaamheden van het parlement: 
de plenaire vergadering voorzitten, 
buitenlandse en binnenlandse gasten 
ontvangen, de Senaat vertegenwoordigen 
op herdenkingsplechtigheden, …

In die 1000 dagen heb ik ook de Senaat 
voor de burger toegankelijker gemaakt. Voor 
kinderen werd  een aangepast pakket gemaakt 
zodat ze op kindermaat kennis kunnen maken 
met het Parlement en zijn werkzaamheden. 
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Zo werd een aangepaste website (www. 
junior.senaat.be) uitgewerkt alsook een 
aangepaste rondleiding en brochure in 
een voor kinderen begrijpbare taal. Ook 
de vele volwassenen die onze instelling 
jaarlijks bezoeken werden verwelkomd met 
een brochure over de nieuwe Senaat en er 
werd een rondleiding rond de honderdjarige 
herdenking van WOI uitgewerkt. 

Zoals reeds gezegd, de voorbije drie 
jaren waren historisch niet alleen omwille 
van de zesde staatshervorming. Koning 
Albert II kondigde op 3 juli 2013 aan dat 
hij troonsafstand deed. Een troonwissel 
vergde ook heel wat voorbereidingen zodat 
de eedaflegging van koning Filip voor de 
gezamenlijke Kamers vlot kon verlopen. 
Het was een voorrecht om deze historische 
gebeurtenis vanop de eerste rij te mogen 
meemaken. 

Ik laat het aan de geschiedschrijvers over om 
later, wanneer het stof is gaan liggen, terug te 
blikken op de Senaat zoals die functioneerde 
van 1995 tot op heden. Zij zullen ongetwijfeld 
stilstaan bij de Rwandacommissie, de ethische 
en bio-ethische dossiers en de vijfde en 
zesde staatshervorming. Maar het echte 
zwaartepunt ligt misschien wel in de talloze 
zogenaamde kleine dossiers die in het leven 
van veel mensen een groot verschil maken. 
Het heeft me elke dag geboeid om hieraan 
mee te werken.

Sabine de Bethune
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1.1 Voorzitster van de 
Senaat

De Voorzitter van de Senaat vervult 
ambtshalve heel diverse en stuk voor stuk 
essentiële taken voor het functioneren van 
de parlementaire instelling die de Senaat 
is. De belangrijkste taak is de plenaire 
vergadering voorzitten waar ze de debatten 
in goede banen moet leiden. Dit houdt o.a. 
in dat zij waakt over de naleving van het 
reglement, de orde handhaaft, de vragen 
formuleert waarover gestemd moet worden 
en de stemmingen organiseert. Essentieel 
hierbij is de verantwoordelijkheid om de 
parlementaire instelling democratisch te laten 
werken. Zo maakt de voorzitter het mogelijk 
dat de wetsontwerpen van de regering en de 
wetsvoorstellen van de senatoren op een 
correcte wijze worden besproken. Hierbij 
stelt de voorzitter de meerderheid in staat te 
handelen zonder de rechten van de oppositie 
te schenden.

Daarnaast zit de voorzitter ook het Bureau 
voor. Dit orgaan is het belangrijkste 
bestuursorgaan van de Senaat en regelt de 
werkzaamheden van de plenaire vergadering 
en de verschillende commissievergaderingen. 
Het Bureau is ook verantwoordelijk voor het 
personeel van de Senaat. Ook commissies die 
cruciaal zijn voor de goede werking van onze 
democratie worden door de voorzitter van 
de Senaat voorgezeten. Zo bijvoorbeeld de 
commissie institutionele aangelegenheden 
en nog enkele andere commissies die hierna 
worden toegelicht.  

De Voorzitter vertegenwoordigt de Senaat 
naar de buitenwereld, zowel in België 
als internationaal. U krijgt hierover in 
hoofdstukken X en Y uitgebreid verslag. En 
tot slot nog dit: als eerste burgers van het land 
volgen de voorzitters van Kamer en Senaat 
de koning in de protocollaire rangorde. Ze 
waren dan ook de eerste getuigen bij de 
eedaflegging van Koning Filip.

1.2 Commissie 
Institutionele 
Aangelegenheden

Als voorzitster van de Senaat zat Sabine de 
commissie Institutionele Aangelegenheden 
voor. Het spreekt voor zich dat in het kader 
van de 6de staatshervorming deze commissie 
vele uren vergaderd heeft om alles tot een 
goed einde te brengen. Van 20 oktober 2011 
tot 24 april 2014 betrof dit 62 vergaderingen 
of 125 uur en 20 minuten.  

De zesde staatshervorming werd in 2 grote 
pakketten behandeld. Het eerste gedeelte 
werd in het voorjaar van 2012 in de commissie 
besproken en gestemd;  het tweede gedeelte 
kwam in het najaar van 2013 aan bod. 

Naast de 6de staatshervorming heeft de 
commissie  ook  nog wijzigingen aan de 
Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof  
goedgekeurd waardoor de procesvoering  
moderner en efficiënter zullen verlopen. 
Sabine de Bethune was ook verheugd dat 
deze wetswijziging de invoering voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van beide 
geslachten in beide geledingen van het 
Grondwettelijk Hof realiseerde. 

Ten slotte heeft de commissie institutionele 
haar werkzaamheden afgesloten met de 
bespreking en goedkeuring van de Verklaring 
tot herziening van de Grondwet. Eenmaal 
deze verklaring door beide Kamers werd 
goedgekeurd, door de regering werd 
aangenomen en vervolgens op 28 april 2014 
in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, 
is het Parlement ontbonden.
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1.3 Commissie belast 
met de parlementaire 
begeleiding van het Vast 
Comité van toezicht 
op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Vast 
Comité I)
Deze besloten commissie, met een 
beperkte samenstelling van slechts vijf 
senatoren, werd voorgezeten door Sabine 
de Bethune. Deze commissie begeleidt het 
Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten (Comité I) en oefent 
controle uit op de werking van dit Vast 
Comité. Deze was oorspronkelijk vrij uniek 
in de wereld. Een extern controleorgaan, 
benoemd door de Senaat, oefent namens 
het parlement, controle uit op inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten van ons land en 
brengt bij elk onderzoek verslag uit aan de 
Senaatscommissie. 

Het Vast Comité I kan ook met 
een onderzoeksopdracht naar de 
inlichtingendiensten belast worden. De 
bekendste onderzoeksopdracht bij het grote 
publiek betreft het NSA schandaal. In juni 
2013 publiceerden een aantal kranten gelekte 
informatie van Edward Snowden waaruit 
bleek dat de Amerikaanse National Security 
Agency (NSA) data van telecommunicatie 
van internationale organisaties en bevriende 
landen verzamelde.  Naar aanleiding van deze 
onthullingen kreeg het Vast Comité I door 
de parlementaire Begeleidingscommissie van 
de Senaat een aantal toezichtonderzoeken.

De commissie kan het Vast Comité I 
verzoeken advies uit te brengen over een 
ontwerp van wet, van koninklijk besluit, van 
circulaire of over enig ander document m.b.t. 
het inlichtingenwerk. Ze neemt eveneens 
kennis van de onderzoeksverslagen die het 
Vast Comité I heeft opgesteld en kan zich 
elk onderzoekdossier laten overzenden met 
het oog op de voorbereiding van wetgevend 
werk.  Ten slotte bespreken het Comité 
I en Comité P gezamenlijk het jaarlijkse 
activiteitenverslag.

In 2013 werd het 20 jarig bestaan van deze 
bijzondere commissie gevierd. Op vrijdag 25 
april 2014 bracht Koning Filip een bezoek aan 
het Vast Comité I waar hij werd verwelkomd 
door Sabine de Bethune samen met de 
voorzitter van de Kamer en de voorzitter 
van het Vast Comité. 

1.4 Parlementaire 
overlegcommissie 

De parlementaire overlegcommissie is 
paritair samengesteld uit leden van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers en van de 
Senaat en regelt de bevoegdheidsconflicten 
tussen de twee Kamers en kan, in 
onderlinge overeenstemming, te allen tijde 
de termijnen van onderzoek in het kader 
van een evocatieprocedure verlengen. De 
commissie wordt ambtshalve voorgezeten 
door de voorzitters van Kamer en Senaat. 
De commissie kan ook de termijn inkorten 
waarbinnen de Senaat een ontwerp kan 
evoceren. Tot slot kan ze de termijnen voor 
evocatie en behandeling van ontwerpen 
schorsen.

Deze commissie vergaderde de voorbije 
legislatuur 55 keer.

1.5 Controlecommissie 
betreffende de 
verkiezingsuitgaven en 
de boekhouding van de 
politieke partijen

De controlecommissie betreffende de 
verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de 
politieke partijen wordt conform de wet op de 
verkiezingsuitgaven ambtshalve voorgezeten 
door de voorzitter van de Senaat en de 
voorzitter van de Kamer. De voorzitters 
hebben in de commissie geen stemrecht. De 
commissie is paritair samengesteld uit leden 
van de Kamer en de Senaat en telt in totaal 
20 stemgerechtigde leden. 
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1.7 Gemengde 
parlementaire commissie 
belast met de kwestie van 
een federale kieskring 

In het regeerakkoord van december 2011 werd 
vastgelegd dat een gemengde parlementaire 
commissie in het leven zou geroepen worden 
om de mogelijkheid van een federale kieskring 
voor de Kamer te onderzoeken. Deze 
commissie, voorgezeten door de voorzitters 
van Kamer en Senaat, heeft 6 keer vergaderd. 
In deze vergaderingen werden een reeks 
hoorzittingen georganiseerd die uiteindelijk 
geleid hebben tot een parlementair verslag.  

1.8 Hervorming van de 
diensten van de Senaat

Als gevolg van de 6de staatshervorming en de 
daarin opgenomen hervorming van de Senaat 
had het Bureau de taak om een reglement 
op te stellen dat de werking van de nieuwe 
Senaat zou regelen en het mogelijk moest 
maken dat de senatoren die zouden zetelen 
na de verkiezingen van 25 mei 2014 meteen 
aan het werk kunnen gaan.

Het Bureau werd ingevolge de hervorming van 
de Senaat eveneens belast met de hervorming 
van de administratie van de Senaat. Daarom 
heb ik vanaf het begin van mijn mandaat als 
voorzitster heel wat geïnvesteerd in overleg 
met de verschillende politieke fracties 
enerzijds en met het personeel anderzijds 
om deze herstructurering van de diensten 
van de Senaat in goede banen te leiden.

De administratie, bestaande uit 350 niet 
politiek gebonden ambtenaren, staat de 
senatoren bij in het uitvoeren van hun 
opdracht. Ze zorgen voor de verslagen over 
de parlementaire vragen en over behandeling 
van wetsvoorstellen en wetsontwerpen in 
de commissies en de plenaire vergaderingen. 
Ze zorgen ook voor het gebouw en de 
diverse vergaderruimten, de informatica, 

De wet van 1989 op de verkiezingsuitgaven 
en de financiering van de politieke partijen 
wou de problemen met de partijfinanciering 
in de jaren 80 het hoofd bieden door 
enerzijds de financiering van politieke 
partijen vanuit de overheid te voorzien en 
anderzijds de uitgaven van politieke partijen 
voor verkiezingen aan banden te leggen. 
De wet is uiterst performant gebleken. De 
uitgaven van politieke partijen daalden de 
voorbije decennia met maar liefst 50%. De 
controlecommissie houdt toepassing op de 
wetgeving door zowel de verkiezingsuitgaven 
als de boekhoudingen van politieke partijen 
te controleren.

Deze controlecommissie hield tijdens de 
voorbije legislatuur 10 vergaderingen. 

1.6 Het Parlementair 
Comité belast met 
Wetsevaluatie 

Dit comité is samengesteld uit 11 kamerleden 
en 11 senatoren en werd voorgezeten 
door Kamerlid Patrick Dewael en 
Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune. Het 
Comité spoort gebreken in de Belgische 
wetgeving op.  Het zet het parlement en 
de regering ertoe aan die gebreken weg te 
werken.  Dat doet het op vier manieren.  
Vooreerst onderzoekt het Comité de 
arresten van het Grondwettelijk Hof die 
een wettelijke bepaling vernietigen of 
ongrondwettelijk verklaren.  Daarnaast 
analyseert het de onvolkomenheden die door 
de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie 
en het college van procureurs-generaal in hun 
jaarverslag worden aangekaart.  Maar ook 
iedere burger kan een verzoekschrift aan 
het Comité voorleggen indien hij meent dat 
een wet moeilijk toepasbaar is, verouderd is 
of een gebrek vertoont. Ten slotte kan het 
Comité zelf initiatieven nemen om wetten 
te verbeteren.   

Het Comité vergaderde 14 maal tijdens de 
voorbije zittingsperiode.
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rondleidingen in de Senaat en nog zo veel 
meer. 

Met de hervorming van de Senaat zal hun 
werklast verminderen. Daarom is sinds 
2011 een proactief beleid gevoerd waarbij 
enerzijds een wervingsstop werd ingevoerd 
en anderzijds een mobiliteitsbeleid voor 
de ambtenaren is ontwikkeld waardoor 
ambtenaren kunnen werken voor andere 
parlementen (de Kamer, het Vlaams 
Parlement, enz.) en andere instellingen zoals 
het Rekenhof. Er is ook een wettelijke regeling 
uitgewerkt waardoor ambtenaren kunnen 
gaan werken voor de federale, gewestelijke, 
provinciale of gemeentelijke administratie. 
Samen met de natuurlijke uitstroom van 
ambtenaren is dankzij deze proactieve aanpak 
een oplossing uitgewerkt waarbij de rechten 
van de betrokken ambtenaren worden 
gevrijwaard en de ambtenaren zelf een nieuw 
zinvol perspectief zullen krijgen.

Tegelijk is op 3 april 2014 door het bureau 
van de Senaat een nieuw organogram met 
een beperkt aantal directies uitgewerkt zodat 
de senatoren na de verkiezingen van 25 mei 
2014 efficiënt kunnen worden ondersteund.



2
PARLEMENTAIRE 
DIPLOMATIE
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Als Voorzitster vertegenwoordigt Sabine de Bethune de Senaat naar de buitenwereld, zowel 
nationaal als internationaal. De Voorzitster van de Senaat ontvangt dan ook regelmatig buitenlandse 
delegaties van parlementsleden, leden van buitenlandse regeringen of vertegenwoordigers van 
internationale organisaties.

Doorheen de legislatuur heeft Sabine heel wat persoonlijkheden mogen ontvangen. Dit waren 
stuk voor stuk interessante ontmoetingen.

7 november 2011, bezoek van Z.E. de heer Massoud 
Barzani, President van de regio Kurdistan in Irak

10 november 2011, voorstelling van het Human 
Development Report 2011 door mevr. Rebeca 
GRYNSPAN, adjunct-secretaris-generaal 
en geassocieerd bestuurder van het VN-
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties 
(UNDP)

6 december 2011, bezoek van Z.E. dhr Sinh Hung 
Nguyen, Voorzitter van de Nationale Assemblee van 
de Socialistische Republiek Vietnam

7 februari 2012, ontvangst van Dr. Mohamed Ibn 
Chambas, Secretaris-Generaal van de groep van 
ACP-landen
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5 maart 2012, bezoek van Z.E. de heer Serzh Sargsyan, 
President van de Republiek Armenië

6 maart 2012, bezoek van de heer  Ali Hasanov, Vice 
Eerste-Minister van Azerbeidzjan

6 maart 2012, bezoek van mevr. Annie Mangbenga-
Nzinga, weduwe van dhr. Floribert Chebeya Bahizire, 
mensenrechtenactiviste in RDCongo

6 maart 2012, ontvangst van Abdulaziz al-Nasser, 
President van de 66ste Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties

7 maart 2012, bezoek van een delegatie parlementairen 
uit Azerbeidzjan
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9 maart 2012, ontvangst van een vrouwelijke 
parlementaire delegatie van Bahrein.

26 maart 2012, ontvangst van mevrouw Margarita 
Popova, Vice-Presidente van de Republiek Bulgarije

27 maart 2012, ontvangst van het Internationaal 
Bureau voor Tentoonstellingen (IBT). Deze experts 
onderzochten de Luikse kandidatuur voor de 
organisatie van de wereldtentoonstelling in 2017

16 april 2012, ontvangst van de heer Gervais Rufyikiri, 
Tweede Vice-President van de Republiek Burundi

23 april 2012, ontvangst van de heer John Hogg, 
Voorzitter van de Australische Senaat
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25 april 2012, bezoek van Z.E. de heer Mohamed 
RUKARA, Ombudsman van de Republiek Burundi

26 april 2012, ontvangst van de heer Najib Mikati, 
Voorzitter van de Ministerraad van de Republiek 
Libanon

3 maart 2012, lancering van VN campagne tegen 
vrouwenbesnijdenis met mevrouw Chantal Compaoré, 
First Lady van Burkina Faso en coördinator van The 
International Ban FGM Campaign

31 mei 2012, ontvangst van de heer Gabriel 
Ntisezerana, Voorzitter van de Senaat van de 
Republiek Burundi

4 juni 2012, bezoek van Z.E. dhr Edmond Haxhinasto, 
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse 
Zaken van de Republiek Albanië
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7 juni 2012, ontvangst van de heer Horst Seehofer, 
Voorzitter van de Bundesrates van de Bondsrepubliek 
Duitsland

5 juli 2012, bezoek van Z.E. dhr Aubin Minaku 
Ndjalandjoku, Voorzitter van de Nationale Assemblee 
van de Democratische Republiek Congo

12 juli 2012, werkbezoek van Z.E. dhr Mathurin Coffi 
Nago, Voorzitter van de Nationale Assemblee van 
Benin

19 september 2012, ontvangst van Drs. Jennifer 
Geerlings-Simons, Voorzitster van de Nationale 
Assemblee van de Republiek Suriname

20 september 2012, ontvangst van de 
parlementsvoorzitters van het Koninkrijk Saoedi-
Arabië en het Sultanaat Oman
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26 september 2012, ontvangst van parlementsleden 
uit de Republiek Irak

17 oktober 2012, ontvangst van Dr. Boni Yayi, 
President van Benin

7 november 2012, ontvangst van de heer Guillaume 
Kigbafori Soro, Voorzitter van de Nationale 
Assemblee van de Republiek Ivoorkust

8 november 2012, ontvangst van mevrouw Ellen 
Johnson Sirleaf, President van Liberia

30 november 2012, ontvangst van de heer Ranko 
Krivokapic, Voorzitter van het parlement van de 
Republiek Montenegro
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4 december 2012, ontvangst van de heer Marian 
Lupu, Voorzitter van het Parlement van de Republiek 
Moldavië.

5 december 2012, ontvangst van mevrouw Maya Jribi, 
secretaris-generaal van de Tunesische oppositiepartij 
PDP van de Republiek Tunesië

9 januari 2013, ontvangst van de heer Hovik 
Abrahamyan, Voorzitter van de Nationale Assemblee 
van de Republiek Armenië

23 januari 2013, ontvangst van de heer Kwesi 
Séléagodji Ahoomey-Zunu, Eerste Minister van de 
Republiek Togo

31 januari 2013, ontvangst van de heer Seán Barrett, 
Voorzitter van het Iers Parlement



Sabine de Bethune

21

26 februari 2013, bezoek van Senaatsvoorzitster 
Sabine de Bethune aan de IPU en deelname aan het 
VN-panel “The Power of Empowered Women” in 
Genève

27 februari 2013, ontvangst van de heer Eugene Czolij, 
Voorzitter van het Ukrainian World Congress

5 maart 2013, ontvangst van mevrouw Yingluck 
Shinawatra, Eerste Minister van Thailand

7 maart 2013, ontvangst van de heer Léon Kengo 
wa Dondo, Voorzitter van de Senaat van de 
Democratische Republiek Congo

27 maart 2013, bezoek van Mevrouw Maryam Rajavi, 
Voorzitster van de Iraanse oppositiebeweging PMO
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7 mei 2013, ontvangst van een Braziliaanse delegatie 
onder leiding van de heer Jorge Viana, Ondervoorzitter 
van de Braziliaanse Senaat

23 mei 2013, ontmoeting met mevr. Bogaletch 
Gebre, laureate van de Koning Boudewijnprijs voor 
Ontwikkeling in Afrika

29 mei 2013, ontvangst van Baroness D’Souza, 
Voorzitster van het Britse Hogerhuis

4 juni 2013, ontvangst van de heer Ogtay S. Asadov, 
Voorzitter van de Nationale Assemblee van de 
Democratische Republiek Azerbeidzjan

18 juni 2013, ontvangst van de heer David Usuphashvili, 
Voorzitter van de Nationale Assemblee van Georgië.
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9 juli 2013, ontvangst van de heer Gervais Rufyikiri, 
Tweede Vice-President van de Republiek Burundi

17 september 2013, ontvangst van de heer Pietro 
Grasso, Voorzitter van de Italiaanse Senaat

18 september 2013, ontvangst van de heer Almazbek 
Atambayev, President van de Republiek Kirgizië

3 oktober 2013, ontvangst van de heer Shri Pranab 
Mukherjee, President van Indië

5 november 2013, ontvangst Dhr. Penpa Tsering, 
Voorzitter Tibetaanse Parlement in Lassa
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20 november 2013, bezoek van Eerwaarde Malu 
Malu, Voorzitter van verkiezingscommissie van de 
Democratische Republiek Congo

28 november 2013, bezoek van H.E. mevr. Donatille 
Mukabalisa, Voorzitster van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers van Rwanda

28 november 2013, in het kader van Women in 
Parliaments , forum met vrouwelijke parlementsleden 
uit meer dan 100 landen. Deelneming aan het panel en 
ontvangst receptie in Senaat met deelnemers

13 december 2013, Awepa, The Association of 
European Parliamentarians with Africa, Jaarlijkse 
vergadering - Governing Council – uitreiking van 
eretitels aan de heer Luc Dhoore, mevrouw Lydia 
Maximus en mevrouw Julie Standaert

4 februari 2014, ontvangst van de heer Jigme Yoser 
Thinley, Gewezen Eerste Minister van Bhutan
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13 februari 2014, ontvangst van de heer Mustapha 
Ben Jaafar, Voorzitter van de Nationale Assemblee 
van Tunesië

14 februari 2014, 50ste verjaardag van de ondertekening 
van de Belgisch-Marokkaanse conventie over de 
tewerkstelling van Marokkaanse arbeidskrachten 
in België. Ontvangst van de heer Karim Ghellab, 
voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers 
van Marokko  en de heer Al Ansari, ondervoorzitter 
van de Kamer van adviseurs van Marokko

18 februari 2014, ontmoeting met de heer Abdel-Ilah 
Benkiran, Eerste minister van het Koninkrijk Marokko

18 februari 2014, ontvangst van de heer Ramón Luis 
Valcárcel Siso, voorzitter van het Comité van de 
Regio’s

25 februari 2014, ontvangst van de heer President 
Joseph Martelly, President van Haiti



SENAATSWERK 2010 - 2014

26

10 maart 2014, ontvangst van Dr Richard Sezibera, 
secretaris-generaal van de Oost-Afrikaanse 
Gemeenschap

18 maart 2014, bezoek van Z.E. de heer Abdulaziz 
Kamilov, Minister van Buitenlandse Zaken van de 
Republiek Oezbekistan

24 maart 2014, ontvangst Mevr. Sekai Holland, senator 
van Zimbabwe



3
OPEN HUIS
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Als senaatsvoorzitster heeft Sabine er steeds naar gestreefd om van de Senaat een ‘open huis’ 
te maken. Dit vertaalde zich op uiteenlopende wijzen. Op belangrijke plechtige aangelegenheden 
zoals de herdenking van WOII op 8 mei, de nationale feestdag op 21 juli, de herdenking van 
WOI op 11 november en het Feest van de Koning op 15 november opende de Senaat zijn 
deuren voor genodigden uit alle lagen van de bevolking. Soms mocht zelfs alle landgenoten 
de plechtigheid bijwonen. Daarnaast vinden er ook vele andere activiteiten, evenementen en 
vergaderingen in de Senaat plaats, soms op initiatief van de Senaat zelf, soms ook op vraag van 
de politieke fracties of op vraag van verenigingen die in ons land actief zijn. Dat de Senaat een 
‘open huis’ is, bewijzen de circa 40.000 mensen die de Senaat jaarlijks mag ontvangen. Onder 
hen heel wat scholieren en jongeren waarvoor de Senaat bijzondere aandacht heeft. 

Hieronder volgt een opsomming van enkele evenementen waarbij Sabine als senaatsvoorzitster 
betrokken was.

3.1 Nationale vieringen 

11 november 2011, ontvangst in het Federaal Parlement 
van oud-strijders en jongeren, aansluitend bij de 
plechtigheid aan het monument van de Onbekende 
Soldaat 

15 november 2011, feest van de Koning met een 
plechtigheid over het thema “Europees jaar van het 
Vrijwilligerswerk” 

8 mei 2012, herdenking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Europa: ontmoeting tussen getuigen 
en jongeren
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21 juli 2012, opendeurdag in het Federaal Parlement 
in het kader van de Nationale Feestdag 

11 november 2012, ontvangst in het Federaal Parlement 
van oud-strijders en jongeren, aansluitend bij de 
plechtigheid aan het monument van de Onbekende 
Soldaat 

15 november 2012, feest van de Koning met een 
plechtigheid over het thema “Het verderzetten van 
een actief leven en solidariteit tussen de generaties” 

8 mei 2013, herdenking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Europa : ontmoeting tussen getuigen 
en jongeren  

21 juli 2013, eedaflegging Koning Filip en opendeurdag 
in het Federaal Parlement in het kader van de 
Nationale Feestdag
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11 november 2013, ontvangst in het Federaal Parlement 
van oud-strijders en jongeren, aansluitend bij de 
plechtigheid aan het monument van de Onbekende 
Soldaat

15 november 2013, feest van de Koning met een 
plechtigheid over het thema “Europees burgerschap”

8 mei 2014, herdenking van het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Europa : ontmoeting tussen getuigen 
en jongeren

3.2 Een bloemlezing van evenementen en acties

26 november 2011, academische zitting ter ere van IIe 
Markies van Villalobar, weldoener van de Belgische 
bevolking tijdens de Eerste Wereldoorlog 

27 oktober 2011, “Klaproosactie”: een 
sensibiliseringsactie van Platform 1325 en de Nationale 
Vrouwenraad om op 31 oktober eeb witte klaproos 
te dragen in de strijd tegen het geweld op vrouwen 
en meisjes tijdens conflicten en voor de deelname 
van vrouwen aan vredesprocessen
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1 december 2011, opening fototentoonstelling “HIV 
in Rwanda” (fotografe : Ans Brys) 

18 januari 2012, uitreiking van de Odisseaprijs 2011 
aan Julien de Wit, een laatstejaarsstudent, in het kader 
van een vernieuwde ruimtevaartpolitiek van Europa

21-24 februari 2012, “Jeugd Parlement Jeunesse”:  
jongeren tussen 18 en 25 uit Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië krijgen de kans om met elkaar in debat te 
treden rond verschillende maatschappelijke relevante 
onderwerpen 

7 maart 2012,“Internationale Vrouwendag – Seminarie 
“Vrouwen en Politie” 

17 april 2012, lunch van de Koninklijke Maatschappij 
Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten 
ter gelegenheid van de 90e verjaardag van de 
Vereniging 
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17 april 2012, opening van de fototentoonstelling 
FIAN en Ekta Parishad “De toegang tot de grond en 
de natuurlijke rijkdommen” 

4 mei 2012, scholierenparlement in de Senaat

9 mei 2012, Plan België : ontbijtvergadering “Vrouwen, 
vrede en veiligheid” en parlementaire sessie “Alle 
meisjes naar school!” met mevr. Leymah Gbowee, 
Nobelprijswinnares voor vrede 2011 

22 november 2012, vernissage van de tentoonstelling 
Memisa « Ook kinderen in het Zuiden hebben hun 
mama nodig ! » 

29 november 2012, plechtigheid van de Wereldaids-
dag georganiseerd door de Parlementairen voor de 
Millenniumdoelstellingen
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4 december 2012, plechtige hulde voor de 100ste 
verjaardag ter gelegenheid van de toekenning van de 
Nobelprijs voor de Vrede aan Henri La Fontaine, lid 
van de Senaat van 1894  tot 1936 

10 december 2012, “Actie kindsoldaten” op het 
Natieplein ter gelegenheid van de Internationale dag 
van de Mensenrechten

11 december 2012, ceremonie “Zoek uw vredesvrouw 
2012” in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin 
Paola 

16 januari 2013, boekvoorstelling van het gedenkboek 
Breendonk 

17 januari 2013, uitreiking Odisseaprijs 2012 aan 
Élodie Gloesener, laatstejaarsstudent, in aanwezigheid 
van Burggraaf Dirk Frimout. 
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12-15 februari 2013, “Jeugd Parlement Jeunesse”: 
jongeren tussen 18 en 25 uit Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië krijgen de kans om met elkaar in debat te 
treden rond verschillende maatschappelijke relevante 
onderwerpen

20 maart 2013, de Koninklijke Muntschouwburg viert 
50ste verjaardag in de Senaat

23 april 2013, opening van de fototentoonstelling « 
De Noordpool – een andere wereld » (Greenpeace) 

3 mei 2013, KRAS, opvolger van het 
Scholierenparlement met een discussie- en rollenspel 
voor 16+.

08 mei 2013, viering van het einde van WOII in het 
Federaal Parlement met een debat tussen getuigen 
en jongeren
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14 mei 2013, Plan België: Conferentie “Basic Education 
for Change” in aanwezigheid van H.K.H. Prinses 
Mathilde 

24 mei 2013, academische zitting “Twintig jaar 
democratisch toezicht op de inlichtingendiensten” 

16 juli 2013, in het raam van de feestelijkheden rond 
twintig jaar koningschap van Z.M. Albert II en in 
aanwezigheid van het vorstelijk paar, inhuldiging van 
de borstbeelden van Hunne Majesteiten de Koning 
en de Koningin

20 september 2013, actie “de tijd dringt” over de 
Millenniumdoelstellingen 

15 oktober 2013, “Brussel in Dialoog”: rondtafel van 
Regionaal Integratiecentrum Foyer
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26 november 2013, slotzitting van ‘Mentoring for 
Succes’ (Mabizz, Diane en JUMP), coaching programma 
voor vrouwelijk onderneemster

28 november 2013, Sensoa en de Parlementairen 
voor de Millenniumdoelstellingen hielden n.a.v. 
Wereldaidsdag de actie “Getting to zero” met 
Topmodel Hannelore Knuts en minister Laurette 
Onkelinx 

3 december 2013, viering 15 jaar Child Focus 

9 december 2013, plechtigheid met Amnesty 
International door het aansteken van een reuzenkaars 
op het Natieplein aan de vooravond van de 
Internationale dag van de Mensenrechten 

10 december 2013, rondetafel met de Vredesvrouwen 
en Nationale Vrouwenraad over “de toekomst van onze 
aarde”in het kader van de lopende onderhandelingen 
over de Millenniumdoelstellingen post-2015. 
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16 december 2013, symposium naar aanleiding van de 
50ste verjaardag van de wet op de erkenning van de 
beroepsjournalisten.

13 januari 2014, honderdjarig bestaan van de 
Karabiniers Wielrijders

16 januari 2014, uitreiking van de Odisseaprijs 
2013 aan Christian Kintziger, laatstejaarsstudent,in 
aanwezigheid van burggraaf Dirk Frimout.

4 februari 2014, 50 jaar RIZIV Vernissage van de 
tentoonstelling “Health, something of value” in de 
Senaat

14 februari 2014, viering van de vijftigste verjaardag 
van de Overeenkomst tussen België en Marokko voor 
de tewerkstelling van Marokkaanse werknemers in 
België 
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4 - 7 maart 2014, “Jeugd Parlement Jeunesse”: 
jongeren tussen 18 en 25 uit Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië krijgen de kans om met elkaar in debat te 
treden rond verschillende maatschappelijke relevante 
onderwerpen

13 maart 2014, conferentie “Van een boson tot het 
Universum, van elementair deeltje tot satelliet”   met 
François Englert, Nobelprijswinnaar 2013 voor Fysica 

20 maart 2014, fototentoonstelling “Het verschil 
voorbij” over kinderen met het downsyndroom in 
het peristilium van de Senaat

14 mei 2014, seminarie in het halfrond afstammelingen 
van strijders van 1830

14 mei 2014, ontvangst deelnemers van Jorsala, die 
een voettocht van Ieper tot Istanbul maken langsheen 
de frontlijn van WO



4
MONARCHIE
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4.1 Constitutionele monarchie
Sinds 22 november 1830 is België een constitutionele monarchie. Dit betekent dat de koning 
geen andere bevoegdheden heeft dan de welke de Grondwet en de bijzondere wetten hem 
uitdrukkelijk toekennen. Dit houdt ook in dat elke handeling van de koning uitdrukkelijk 
geruggesteund moet zijn door de regering 

Maar een constitutionele monarchie houdt ook meer in. Overeenkomstig artikel 91 van de 
Belgische grondwet kan de koning pas bezit van de troon nemen nadat hij, in een vergadering 
van de verenigde kamers van het parlement, de volgende eed plechtig heeft afgelegd: “Ik zweer 
dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, ‘s lands onafhankelijkheid 
handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren.”

4.2 Troonsafstand
Op 16 juli 2013 werden in de 
Senaat de borstbeelden van 
koning Albert II en koningin 
Paola onthuld. Deze traditie 
gaat terug op de eerste 
Belgische koning, Leopold I. 
Het is een teken voor het 20 
jaar koningschap van Albert 
II. En tegelijkertijd was het 
op die dag een bijzonder 
moment door de nakende 
troonsafstand van de vorst. 

Sabine de Bethune benadrukte in haar speech voor de koning en de koningin hun grote 
verdiensten in de voorbije 20 jaar. In naam van Senaat en Kamer drukte zij haar respect en 
dankbaarheid uit voor de wijze waarop Albert II zijn rol als vorst heeft vervuld. 

“Samen met de collega’s hier verenigd wil ik 
in dezer uw grote verdiensten onderstrepen. 
Als koning heeft u, gedurende 20 jaren, 
vele ingrijpende veranderingen in onze 
staatsstructuur maar ook in de samenleving 
als geheel gekend. U bent nooit bevreesd 
geweest voor hervormingen, integendeel, 
u heeft ze met verfijnd politiek inzicht 
geanticipeerd en begeleid, zonder daarbij 
de imperatieven van uw functie uit het oog 
te verliezen.

Het koningschap is een complexe opdracht, 
zeker in België. Het is een voortdurend 
streven naar eenheid in verscheidenheid. 

In onze steeds pluriformer wordende samenleving met zijn drie cultuurgemeenschappen, toenemende 
internationalisering en fragmentering, staat u symbool voor eenheid, samenhorigheid en dienstbaarheid 
aan de mensen. 
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Als hoofd van de Natie hoort de koning een aantal op het eerste zicht tegenstrijdige eigenschappen in 
de regels van de parlementaire democratie in te bedden: empathie en afstandelijkheid, betrokkenheid 
en neutraliteit. Doorheen uw koningschap heeft u de vinger aan de pols gehouden van wat er onder 
de mensen leeft. Samen met de koningin heeft u meegeleefd met het wel en wee van de bevolking.” 

Tegelijkertijd had Sabine de Bethune 
ook veel lof voor de rol van de koningin. 
Niet alleen vertolkte koningin Paola 
het menselijke gelaat bij tragische 
gebeurtenissen of economische 
rampspoed, maar ook wist zij de aandacht 
te vestigen op nieuwe ontwikkelingen 
en maatschappelijke problemen die 
in de dagdagelijkse politiek dreigden 
ondergesneeuwd te raken. 

Terecht stelde de Senaatsvoorzitster: “U bent de koning bij de uitoefening van zijn taak steeds 
tot steun en toeverlaat geweest. Met de Stichting Koningin Paola geeft u organisaties een duwtje 
in de rug die jongeren helpen te re-integreren in de maatschappij. Met uw aanwezigheid en 
gastvrijheid heeft u bovendien tal van landgenoten ondersteund die zich inzetten voor vrede 
en solidariteit, zoals recent met de erkenning van de vredesvrouwen.”

4.3 Eedaflegging koning Filip
Op 21 juli 2013 heeft koning Filip als zevende vorst 
van België voor de Verenigde Kamers (de Kamer 
van volksvertegenwoordigers en de Senaat) de 
grondwettelijke eed afgelegd. Op deze ceremonie 
waren onder andere de koninklijke familie, de 
federale overheden samen met vertegenwoordigers 
van de federale en deelstaatparlementen 
uitgenodigd. Tijdens deze uitzonderlijke vergadering 
heeft Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune, samen 
met de Voorzitter van de Kamer, de akte van 
de troonsafstand van Albert II voorgelezen. Na 
de eedaflegging van koning Filip heeft Sabine de 
Bethune in een korte toespraak de nieuwe vorst 
namens het Parlement gefeliciteerd.

“Sire,

Voortaan oefent u, overeenkomstig artikel 85 van de Grondwet, als zevende vorst van België, Koning 
Filip, de grondwettelijke functie van koning uit.

Met de eed die u ten overstaan van de verenigde Kamers heeft afgelegd, bezegelt u opnieuw het 
verbond dat ons vorstenhuis en het volk met elkaar zijn aangegaan. U engageert zich tot dienstbaarheid 
en solidariteit. Laten wij die oproep beantwoorden en, op alle niveaus, met vereende krachten werken 
aan een verdraagzame, democratische samenleving.
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Namens de federale Kamers en 
de ganse bevolking wens ik u 
van harte succes bij de vervulling 
van de taak die u op zich heeft 
genomen.

Sire,

U bent het nieuwe gezicht van het 
land. Met u en uw echtgenote, 
Koningin Mathilde, treedt een 
nieuwe generatie aan, met jonge 
kinderen. Dankzij hen staat u 
met beide voeten in het echte 
leven en kent u de vreugdes, 
maar ook de grote en kleine 
zorgen, die de gezinnen in dit 
land dagelijks beleven. 

Met vertrouwen kijken wij uit naar de manier waarop u uw koningschap gestalte zult geven. Wij weten 
dat u uw functie met grote toewijding en op een eigentijdse manier zult vervullen. Wij wensen dan ook 
dat u en uw echtgenote tot bruggenbouwers mogen uitgroeien.

Sire,

Dit is het begin van een nieuwe periode. Mogen wij uit de plechtigheid van vandaag de kracht en fierheid 
putten om samen de toekomst van dit rijkgeschakeerd land verder uit te bouwen.

Mag ik nu iedereen verzoeken recht te staan voor het nationaal volkslied en de Europese hymne.”



5
PARLEMENTAIRE 
WERKZAAMHE-
DEN
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5.1 Algemeen
In de legislatuur 2010-2014 heeft Sabine de 
Bethune 101 wetsvoorstellen, 25 voorstellen 
van resolutie, 2 voorstellen van verklaring 
tot herziening van de Grondwet, 1 voorstel 
van bijzondere wet en 2 voorstellen voor 
herziening van een artikel van de Grondwet 
neergelegd in de Senaat. 

In totaal zijn daarvan ondertussen 6 
voorstellen wet geworden en werden 12 
resoluties, waar ze ofwel hoofdindiener ofwel 
mede-indiener was, aangenomen. Verder 
zijn er ook een aantal wetsvoorstellen die 
mede geïnspireerd werden door haar werk 
uiteindelijk ook wet geworden.   

Senatoren kunnen ook de regering vragen 
stellen. Zo heeft Sabine de Bethune in de 
voorbije legislatuur 5 mondelinge vragen, 38 
vragen om uitleg en 307 schriftelijke vragen 
gesteld. Het spreekt voor zich dat die allen 
vóór de periode als voorzitster van de Senaat 
gesteld werden.

5.2 Wetgevend werk

5.2.1 Justitie

Tijdelijk huisverbod bij geweld

Op 1 januari 2013 werd de nieuwe wet van 
Sabine de Bethune over het tijdelijk huisverbod 
ingeval van huiselijk geweld van kracht (5-539 
en 5-1604). Door deze wet kan een persoon 
omwille van het plegen van huiselijk geweld 
een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgen door 
de procureur, alsook in het geval dat de 
omstandigheden uitwijzen dat er een gevaar 
voor huiselijk geweld bestaat. Hierdoor 
mag hij of zij tot maximum tien dagen de 
woning niet betreden en moet hij of zij een 
contactverbod respecteren ten opzichte van 
de personen die deel uitmaken van het gezin. 
Binnen deze afkoelingsperiode moeten het 
slachtoffer van het huiselijk geweld en de 
kinderen niet langer hun toevlucht zoeken bij 

familie of in een vluchthuis. De vrederechter 
kan het huisverbod verlengen met maximaal 
drie maanden en op vraag van de partijen 
dringende en voorlopige maatregelen 
opleggen. Vanaf 1 september 2014 zal de 
familierechtbank hiervoor bevoegd zijn.

Familie- en jeugdrechtbanken en 
spreekrecht voor kinderen

Op 18 juli 2013 werd het wetsontwerp 
inzake de invoering van de familie- en 
jeugdrechtbanken in de Senaat goedgekeurd 
(5-653). Voor de oprichting van deze 
rechtbanken, inclusief het recht van 
kinderen om gehoord te worden in alle 
aangelegenheden die hen aanbelangen (5-
115), heeft Sabine zich jarenlang ingezet, o.a. 
door de indiening van het oorspronkelijke 
wetsvoorstel in de Senaat. 

Al in het voorjaar van 2009 diende Sabine de 
Bethune een wetsvoorstel in dat de registratie 
in het Rijksregister van levenloos geboren 
kinderen beneden 180 dagen zwangerschap 
mogelijk maakt (5-559). Het voorstel van 
Sabine werd in de zomer van 2013 in de schoot 
van de regering bediscuteerd, maar kon 
helaas niet door alle andere coalitiepartners 
gesteund.

Tuchtrechtbanken en tuchtrecht voor 
magistraten en gerechtspersoneel

De voorbije jaren is meermaals gebleken dat 
het tuchtrecht voor de magistratuur vaak 
ontoereikend is om slagkrachtig op te treden 
ingeval magistraten onregelmatigheden begaan 
in de uitoefening van hun functie (5-1067). 
Het wetsvoorstel van Sabine de Bethune 
dat in juli 2013 door Senaat en Kamer werd 
goedgekeurd, voorziet in de oprichting van 
twee tuchtrechtbanken in Gent en Namen 
en twee tuchtrechtbanken in hoger beroep 
te Brussel. De rechtbanken zijn samengesteld 
uit drie magistraten, met name twee vaste 
magistraten aangeduid voor een periode van 
zeven jaar en een assessor aangeduid uit 
een pool van dezelfde beroepsgroep als de 
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magistraat of het personeelslid dat dient te 
verschijnen.

Verder wordt de lijst van mogelijke 
tuchtstraffen verduidelijkt. De lichte 
tuchtstraffen blijven tot de bevoegdheid van 
de korpschef behoren. De tuchtrechtbank 
kan zowel de zware als de lichte tuchtstraffen 
uitspreken.

Genderevenwicht in het Grondwettelijk Hof

Op 6 februari 2014 heeft de Senaat ingestemd 
met genderquota voor het Grondwettelijk 
Hof. De nieuwe regeling, die gebaseerd is 
op een wetsvoorstel (5-660) van Sabine de 
Bethune, houdt in dat op termijn in elke 
geleding van het Hof ten minste een derde 
van de twaalf rechters van het vrouwelijk 
geslacht zullen moeten zijn. 

Betere aanpak ouderenmis(be)handeling 
en strafrechtelijke bescherming voor 
kwetsbare personen

Gebaseerd op het wetsvoorstel van Sabine 
de Bethune tot bescherming van bijzonder 
kwetsbare personen tegen mishandeling en 
misbehandeling, reikt de wet van 26 november 
2011 de wettelijke instrumenten aan om het 
misbruik van kwetsbare personen en ouderen 
strafrechtelijk aan te pakken naar analogie 
met wat al mogelijk is als het om misbruik van 
minderjarigen gaat (5-191 en 5-1023).

De wet beschermt alle personen die zich 
omwille van hun leeftijd, zwangerschap, ziekte 
of een lichamelijke of geestelijke beperking of 
onvolwaardigheid in een kwetsbare toestand 
bevinden. Deze bescherming uit zich op vier 
niveaus. 

Vooreerst voorziet de wet in zwaardere 
straffen voor daders van feiten gepleegd 
ten aanzien van kwetsbare personen. Ten 
tweede biedt de wet aan hulpverleners 
de mogelijkheid om ingeval van ernstige 
feiten gepleegd tegenover een kwetsbaar 
persoon, de feiten te melden aan het parket 

als uitzondering op het beroepsgeheim. Een 
derde maatregel betreft het strafbaar stellen 
van feiten van diefstal, afpersing, misbruik 
van vertrouwen en oplichting wanneer deze 
in de familiekring gepleegd zijn tegenover 
kwetsbare personen. Tot voor de wet 
konden deze feiten enkel op burgerrechtelijke 
wijze worden behandeld en leiden tot een 
vergoeding van de schade. Tot slot krijgen 
ook verenigingen die zich inzetten voor de 
bescherming van kwetsbare personen het 
recht om op vraag van het slachtoffer een 
vordering in te stellen bij de rechtbank en 
het slachtoffer juridisch bij te staan.

Vergoeding bijdrage in levensverzekeringen

Meer en meer worden levensverzekeringen 
gebruikt als een vorm van spaarproduct, 
waarbij de premies betaald worden met de 
inkomsten van één of beide echtgenoten, 
die toebehoren aan het gemeenschappelijk 
vermogen. Vroeger vereiste de wet dat 
het gemeenschappelijk vermogen enkel 
gecompenseerd werd voor de geleverde 
bijdragen, indien deze buitenproportioneel 
waren ten opzichte van de inkomsten van 
beide echtgenoten. Het Grondwettelijk Hof 
stelde dat bij overlijden het gemeenschappelijk 
vermogen vergoed moest worden in de mate 
dat dit had bijgedragen tot het verwerven van 
het kapitaal. Een wetsvoorstel van Sabine paste 
de wet aan, waardoor het gemeenschappelijk 
vermogen vergoed wordt voor de bijdrage die 
het geleverd heeft in de verwerving van een 
levensverzekeringskapitaal (5-523).

Grooming strafbaar maken

De opkomst van het internet en nieuwe 
communicatiemiddelen heeft ook nieuwe 
criminaliteitsvormen met zich meegebracht. 
Kinderen zijn hierbij bijzonder kwetsbaar ten 
aanzien van volwassenen met minder goede 
bedoelingen. Het Verdrag van Lanzarote 
ter bescherming van kinderen tegen 
seksueel misbruik voorziet in een specifieke 
strafbaarstelling voor volwassenen die 
kinderen benaderen via het internet om ze 
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te ontmoeten en misbruik te plegen. Hierbij 
wordt vaak een valse identiteit gebruikt of 
tracht de volwassene een vertrouwensrelatie 
op te bouwen waardoor het kind meer 
vatbaar wordt voor misbruik. Begin dit 
jaar keurde de Senaat het wetsvoorstel 
van Cindy Franssen medeondertekend 
door Sabine goed, waardoor dit fenomeen 
strafbaar wordt vanaf het ogenblik dat de 
dader voorbereidingen treft om dergelijke 
ontmoeting te doen plaatsvinden (5-1823).

Juridische omkadering voor meemoeders

In maart 2014 keurde de Senaatscommissie 
Justitie het voorstel van Els Van Hoof, 
mede ondertekend door Sabine, goed om 
kinderen die binnen een lesbische relatie 
geboren worden, dezelfde rechten te geven 
als kinderen binnen een heterorelatie (5-
2483). Indien het koppel gehuwd is, krijgt 
het kind automatisch de echtgenote van de 
moeder als meemoeder. Zijn de moeder 
en haar partner niet gehuwd, dan kan de 
meemoeder het kind erkennen. Hierdoor 
hoeft de levenspartner van de moeder niet 
meer de langdurige adoptieprocedure te 
doorlopen om als meemoeder beschouwd 
te worden. Bovendien krijgt ook het kind 
een betere bescherming daar het nu van bij 
de geboorte een dubbele afstammingsband 
verkrijgt.

5.2.2 Vrouwenrechten

Vrouwen aan de top in economische 
besluitvorming 

Op 30 juni 2011 werd eindelijk de wet (5-186) 
gestemd die voor een beter M/V evenwicht 
zorgt in de economische besluitvorming. 
Er werd een verplicht quotum ingevoerd 
van één derde bestuurders van het andere 
geslacht in de raden van bestuur van 
beursgenoteerde bedrijven en economische 
overheidsbedrijven. Om de bedrijven de kans 
te geven zich aan te passen, werd voorzien 
in een realistische overgangstermijn. Een 

wetsvoorstel van Sabine lag aan de basis van 
deze wet. 

Ook quota voor de BTC

Op 28 maart 2012 stemde de Senaat in 
met een wetsvoorstel (5-868) van Sabine 
dat een genderquotum invoert in de Raad 
van Bestuur van de Belgische Technische 
Coöperatie (BTC), het Belgisch agentschap 
voor ontwikkelingssamenwerking. Meer 
specifiek bepaalt het wetsvoorstel dat de 
Raad van Bestuur van de BTC voor maximaal 
twee derden uit leden van het hetzelfde 
geslacht mag bestaan.

Evaluatie van het Belgisch nationaal 
actieplan in het kader van Resolutie 1325 
van de VN-Veiligheidsraad. 

Sabine diende een voorstel van resolutie 
in ter evaluatie van het Belgisch Nationaal 
actieplan 1325. Het voorstel heeft als doel 
om bij de evaluatie van ons Belgisch nationaal 
actieplan concreter uit de hoek te komen 
(5-665). De regering moet o.a. snel werk 
maken van de tussentijdse evaluatie, jaarlijks 
verslag bij het Parlement uitbrengen, meer 
middelen vrijmaken voor het maatschappelijk 
middenveld, via sensibiliserings- en 
informatieve campagnes het draagvlak 
versterken, ijveren voor een grotere 
vertegenwoordiging van vrouwen op alle 
beslissingsniveaus binnen nationale, regionale 
en internationale instellingen en organismen 
die belast zijn met conflictpreventie en –
beheersing,  vrouwen meer betrekken in 
vredesprocessen, de partnerlanden helpen bij 
uitwerking van hun Nationaal Actieplan, …. 

Gezinsvriendelijk beleid voor het 
diplomatiek korps 

Deze resolutie van Sabine beoogt 
gendergelijkheid en gezinsvriendelijk 
personeelsbeleid in de drie buitenlandcarrières 
van de FOD Buitenlandse Zaken, zowel voor 
de personeelsleden van de drie statutaire 
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buitencarrières als die van de uitgezonden 
contractuelen (5-867). 

Aan de basis van het gering aandeel van 
vrouwen binnen de Belgische diplomatie 
liggen verschillende oorzaken zoals het 
moeizaam evenwicht tussen arbeid en gezin, 
de aanwezigheid van het ‘glazen plafond’,….

De resolutie bepleit een evenwichtige 
aanwezigheid van vrouwen door hun instroom 
te bevorderen via betere randvoorwaarden 
en via ‘genderneutrale’ selectieprocedures. 
Anderzijds moet er meer aandacht zijn voor 
de gezinssituatie van de diplomaat en de 
partner zodat er betere combinatie gezin-
werk is. Ook de partner moet de mogelijkheid 
hebben een carrière uit te bouwen.

5.2.3 Noord-Zuid

Vrouwen in Afghanistan

Op vraag van de Senaatscommissie 
Buitenlandse Zaken werd in het Adviescomité 
Gelijke Kansen een advies opgesteld over een 
voorstel van resolutie ter versterking van de 
rechten van de vrouw in Afghanistan. Sabine 
de Bethune werd, samen met senatrice Olga 
Zrihen, aangeduid als rapporteur (5-135/3).

Vrouwelijke genitale verminking

Sabine diende een voorstel van resolutie (5-
896) in om van de strijd tegen vrouwelijke 
genitale verminking een beleidsprioriteit te 
maken en het UNICEF – UNFPA programma 
dat genitale verminking in één generatie wil 
uitroeien, financieel te steunen. 

Europese taks op financiële transacties

Onder impuls van Sabine nam de Senaat op 
23 juni 2011 een resolutie (5-1083) aan dat de 
invoering van een Europese taks op financiële 
transacties, zoals munttransacties en handel 
in aandelen, obligaties en afgeleide producten 

vraagt. De opbrengst moet dienen voor de 
realisatie van de Millenniumdoelstellingen en 
de bestrijding van de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering. Een transactietaks van 
0.05% zou jaarlijks 500 miljard euro kunnen 
opbrengen.

Groenboek Europees ontwikkelingsbeleid

De Europese Commissie publiceerde eind 
2010 een Groenboek waarin ze 26 vragen 
stelde over hoe het EU-ontwikkelingsbeleid 
meer impact kan hebben, hoe duurzame 
ontwikkeling en meer groei kan worden 
gestimuleerd en hoe men duurzame 
resultaten kan behalen inzake landbouw en 
voedselzekerheid. De Senaat nam het initiatief 
om in te gaan op de vragen van de Europese 
Commissie en haar visie te geven over het 
toekomstig Europees ontwikkelingsbeleid. 
Sabine was verslaggever voor dit rapport 
(5-579).

De mensenrechten in Iran, in het bijzonder 
van Sakineh Mohammadi-Ashtiani. 

Deze resolutie wil de aandacht vestigen op 
de mensenrechtensituatie in Iran en meer 
bepaald op de situatie van Mevr. Sakineh 
Mohammadi-Ashtiani, veroordeeld tot 
steniging na overspel en moord op haar 
echtgenoot en Zahra  Bahrami, veroordeeld 
tot de doodstraf voor deelname aan protesten 
en drugsbezit (5-259). De resolutie pleit om 
de beide zaken te heropenen 

In de resolutie wordt de doodstraf en elke 
vorm van uitvoering van de doodstraf sterk 
veroordeeld. Iran wordt tevens opgeroepen 
om de internationale normen ten aanzien van 
minderjarigen te respecteren en bij hen dus 
geen doodstraf uit te voeren. Er wordt ook 
verzocht om het Iraans strafrecht te herzien 
waardoor steniging niet meer mogelijk zou 
zijn. 

Vrijlating van Liu Xiaobo, 
Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010. 
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In een resolutie bepleit Sabine de vrijlating 
van Liu Xiaobo, de Nobelprijswinnaar voor 
de Vrede van 2010, alsook van zijn echtgenote 
en al de ondertekenaars van Charta 08, een 
manifest dat opriep tot een nieuwe grondwet 
met bescherming van de mensenrechten in 
China (5-733). 

De Belgische houding betreffende de 
prioriteit van het recht op gezondheid bij 
de onderhandelingen van handelsakkoorden 
tussen de EU en ontwikkelingslanden. 

Deze resolutie heeft betrekking op de 
verschillende bilaterale en interregionale 
handelsakkoorden (5-950). De regering 
wordt verzocht om binnen de Ministerraad 
van de EU de liberalisering van diensten 
die verbonden zijn aan gezondheidszorg, 
uit te sluiten in de onderhandelingen. 
Bovendien moet ons land pleiten voor 
enige flexibiliteit voor die landen die sterk 
afhankelijk zijn van douaneheffingen. Ook 
is er nood aan voorafgaande impactstudies 
op de volksgezondheid en aan een zo 
transparant mogelijk onderhandelingsproces. 
Ook op bilateraal vlak wordt de regering 
opgeroepen om het groeipad aan te houden 
en basisgezondheidszorg als prioritaire sector 
te beschouwen. 

Het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar 
stellen van misdrijven tegen het 
werelderfgoed. 

De bescherming van culturele goederen in 
gewapende conflicten zoals vastgelegd in VN 
verdragen, wordt niet altijd gerespecteerd 
zoals onlangs bleek bij aan artilleriebeschieting 
op de Hindoetempel van Preah Vihear. 
Daarom willen de indieners waaronder 
Sabine dat de regering een initiatief neemt 
om onderhandelingen te starten met andere 
VN lidstaten teneinde de daartoe voorziene 
Protocollen en Verdragen universeel te 
maken (5-955). Op deze wijze kan men 
misdrijven tegen werelderfgoed wereldwijd 
strafbaar en vervolgbaar maken.

De blokkering van het verkiezingsproces in 
Burundi 

Deze resolutie pleit voor een grotere rol voor 
het middenveld om het democratisch bestuur 
te consolideren (5-1062). Onze regering moet 
bij de Burundese regering aandringen op een 
hervatting van de politieke dialoog. Bovendien 
werd het Burundese parlement opgeroepen 
om een wet te stemmen waardoor het statuut 
van de oppositiepartijen wordt vastgelegd. 
Ook ons ontwikkelingsbeleid moet gericht 
zijn op beter democratisch bestuur, het 
vrijwaren van de mensenrechten en de strijd 
tegen corruptie.

De gewelddadige onderdrukking van de 
Syrische bevolking. 

Naar aanleiding van de burgeroorlog 
in Syrië roept deze resolutie op om het 
vredesproces op gang te brengen door onder 
andere een einde te maken aan het geweld 
tegen de burgerbevolking, de vrijlating van 
de demonstranten te eisen, …. (5-1252). 
Ook de Europese Unie wordt opgeroepen 
om meer te investeren in de uitbouw van 
het maatschappelijk middenveld. De VN 
worden verzocht om humanitaire corridors 
te voorzien zodat hulp aan de noodlijdende 
bevolking kan gegeven worden, alsook om 
een wapenembargo in te stellen. Tegelijkertijd 
wordt er gepleit om sancties binnen de VN-
Veiligheidsraad te nemen. Ten slotte wordt 
er ook gepleit om vrouwen als volwaardige 
partner te erkennen bij de totstandkoming 
van het vredesproces.

5.2.4 Vinger aan de pols in 
andere domeinen

De voorbije legislatuur nam Sabine ook 
talrijke andere wetgevende initiatieven 
die in de toekomst nog moeten worden 
gerealiseerd. Zo werkte de regering op basis 
van het wetsvoorstel van Sabine (5-559) aan 
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een wetsontwerp om het mogelijk te maken 
ook levenloos geboren kinderen onder de 
drempel van 180 dagen zwangerschap te 
registreren in de registers van de burgerlijke 
stand. 

In het kader van het familierecht werd in 
verschillende arresten van het Grondwettelijk 
Hof het huidige afstammingsrecht bekritiseerd 
en is een wetswijziging nodig. Sabine diende 
een wetsvoorstel in om bij betwistingen met 
betrekking tot de afstamming steeds rekening 
te houden met het belang van het kind. 

Slachtoffers van seksueel geweld hebben naast 
de traumatische ervaring, vaak ook de angst 
een ernstige besmettelijke ziekte opgelopen 
te hebben. Sabine diende een wetsvoorstel in 
om via de onderzoeksrechter de verdachte 
van het misdrijf te laten meewerken aan een 
medisch onderzoek om beter te kunnen 
beoordelen of het slachtoffer mogelijk een 
preventieve behandeling dient te ondergaan 
om een eventuele besmetting te kunnen 
voorkomen.

Ontslagbescherming vaderschapsverlof 

In de Kamer werd een wetsvoorstel, van 
de hand van Sabine, op initiatief van collega 
Nahima Lanjri gestemd dat voortaan 
ontslagbescherming biedt aan vaders die hun 
vaderschapsverlof willen opnemen. Dezelfde 
regeling bestaat al voor moederschaps- en 
adoptieverlof. 

Erkenning verantwoordelijkheid Belgische 
Staat voor Jodenvervolging

De Senaat heeft in januari 2013 een resolutie 
aangenomen die de verantwoordelijkheid 
van de Belgische overheden erkent in de 
Jodenvervolgingen die hebben plaatsgevonden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog (5-1370). 

Volgens Sabine is de goedkeuring een historisch 
gebeuren: de Senaat erkent hiermee meer dan 
65 jaar na de oorlog de betrokkenheid van de 
Belgische overheden voor het deporteren van 

Joden naar uitroeiingscentra zoals Auschwitz. 
Ook erkent de Senaat principieel de status 
van de betrokkenen als ‘gedeporteerde om 
racistische redenen en wees van de Shoah’.

De noodzaak van een plan van aanpak bij 
asbestbranden.

In België werd in het verleden veel asbest 
gebruikt. Vrijgekomen asbestvezels o.a. 
bij brand vormen een gevaar voor de 
volksgezondheid. België beschikte nog niet 
over een begeleidingsplan bij ‘asbestbranden’. 
In deze resolutie van Cindy Franssen, 
medeondertekend door Sabine, vraagt 
men aan de regering om het Federaal 
Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid te 
belasten met de uitwerking van een duidelijk 
begeleidingsscenario voor ‘asbestbranden’ (5-
215), gaande van preventie tot opruiming van 
het afval.  Daarom moeten er ook afspraken 
op internationaal, federaal, regionaal en/of 
gemeentelijk niveau te maken over de aanpak 
en de taakverdeling met alle betrokkenen 
zoals o.a. brandweer, politie, gemeente, 
provincie, milieu-inspecties, arbeidsinspectie, 
v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ,  
asbestdeskundigen en asbestsaneerders.

Armoedebestrijding.

In juni 2011 werd de resolutie betreffende 
armoedebestrijding goedgekeurd in de Senaat 
(5-254). De doelstelling van de resolutie 
van Cindy Franssen, medeondertekend door 
Sabine, was om de armoedeproblematiek 
blijvend als beleidsprioriteit op de agenda 
van de regering te zetten. Meer specifiek 
werd in de resolutie om blijvende aandacht 
en acties gevraagd betreffende zes thema’s 
die verband houden met armoede: 
algemeen beleid, inkomen en werk, 
gezondheidszorg, huisvesting en energie, 
specifiek doelgroepenbeleid en de Europese 
armoededoelstelling. 
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