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1. Wat is « Parlement » ? 

1.1. Definitie

De databank « Parlement » bevat gegevens betreffende de parlementaire documenten van de
verschillende federale  en  gefederaliseerde  wetgevende  vergaderingen  in  België  alsook de
voorbereidende  stukken van aangenomen  akten  van de vergadering  van de Raad  van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

1.2. Stand van de databank

Bijwerking van de databank :
We nemen  de  verwijzingen  op  naar  de  parlementaire  documenten  van  de  verschillende
wetgevende vergaderingen vanaf de zittingsperiode 1993-1994.
We proberen onze verwijzingen te linken aan de parlementaire documenten die respectievelijk
beschikbaar zijn op de websites van de verschillende wetgevende vergaderingen.

Volledigheid : 
Kamer van volksvertegenwoordigers : volledig vanaf de bijzondere zittingsperiode 1988
Senaat : volledig vanaf de bijzondere zittingsperiode 1995
Vlaams Parlement : volledig vanaf de zittingsperiode 1971-1972
‘Parlement wallon’ : volledig vanaf de zittingsperiode 1993-1994
‘Parlement de la Communauté française’ : volledig vanaf de zittingsperiode 1993-1994
Verenigde  Vergadering  van  de  Gemeenschappelijke  Gemeenschapscommissie :  volledig
vanaf de zittingsperiode 1993-1994
‘Assemblée de la commission communautaire française’ : volledig vanaf de zittingsperiode
1993-1994 
‘Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft’ : volledig vanaf de zittingsperiode 1993-
1994
Brussels Hoofdstedelijk Parlement : volledig vanaf de zittingsperiode 1993-1994
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie : volledig vanaf de zittingsperiode 1993-1994
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2. Hoe opzoeken ?

Geef uw zoekcriteria op in één of meerdere velden van het zoekscherm en respecteer daarbij
de wijze waarop elk veld moet ingevuld worden.
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Klik op de knop “Kies” en selecteer in de aangeboden lijst de naam van de
vergadering waarin u wenst op te zoeken.

Selecteer in de aangeboden lijst de parlementaire zittingsperiode waarin u wenst
op te zoeken.

Vul het documentnummer in, zonder vermelding van de onderverdeling.
Bijvoorbeeld :
Als u het wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij zoekt, vult u niet “2100/001” maar
wel “2100” in;
Als u het ontwerp van ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde
bodems zoekt, vult u niet “A-530/1” maar wel “A-530” of “a-530” in.

Vul de naam van de auteur(s) van het voorstel
tot wet, decreet of ordonnantie in.

Vul de woorden in :
-in de taal van de gefederaliseerde
overheid.
-in het Nederlands of het Frans voor het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de
federale overheid.
Vul één of meerdere woorden of
woorddelen in van telkens minstens 3
tekens, rechts afgebroken en gescheiden
door een spatie.

Klik op de knop “Formulier wissen” om uw reeds
ingevulde zoekcriteria te verwijderen. U krijgt terug
een blanco formulier om indien gewenst nieuwe
zoekcriteria in te vullen.

Klik op de knop “Resultaten”
om de zoekactie te starten en
de resultatenlijst te bekomen.



Voorbeeld : 
Vul in het veld « Opschrift » de volgende zoekcriteria in : reclame tabak.

U krijgt de volgende resultatenlijst :

Selecteer vervolgens het « wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor
tabaksproducten » van de Senaat, zitting 1996/1997, document 520.
Door te scrollen naar beneden via de pijltjes, komt u bij deze verwijzing terecht. Door te
klikken op de grijs geworden referentiezone, selecteer u dit wetsontwerp.
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3. Beschrijving van de rubrieken

De databank « Parlement » bevat identificatie- en beschrijvingsgegevens van de parlementaire
documenten van de verschillende federale en gefederaliseerde wetgevende vergaderingen in
België alsook de voorbereidende stukken van aangenomen akten van de vergadering van de
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het opschrift van de akte verschijnt boven de identificatiefiche.

Basisinformatie : bestaat uit volgende rubrieken : 

Vergadering : deze rubriek bevat de naam van de vergadering waarvan het document uitgaat.  
Zitting : deze rubriek bevat de zittingsperiode tijdens dewelke het ontwerp of voorstel
ingediend werd. 
Document : deze rubriek bevat het uniek documentnummer dat doorheen het
ontwikkelinsproces van een tekst tijdens eenzelfde legislatuur behouden blijft.
Wat betreft documenten die uitgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt het
documentnummer van de parlementaire documenten die uitgaan van de Verenigde
Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorafgegaan door B-, en
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wordt het documentnummer van de parlementaire documenten die uitgaan van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement voorafgegaan door A- 
Een document wordt steeds geïdentificeerd door het nummer en niet door de datum.

Documenten : bestaat uit volgende rubrieken : 
Verslagen : deze rubriek bevat het documentnummer met na de schuine streep het nummer of
de nummers toegekend aan de verslagen, alsook de naam van de verslaggever(s).
Handelingen :  deze  rubriek  bevat  de  datum  of  de  data  van  de  bekendmaking  van  de
handelingen.
Amendementen : deze rubriek bevat het documentnummer met na de schuine streep het
nummer of de nummers toegekend aan de amendementen.

Bijkomende informatie :

Deze rubriek bevat verwijzingen naar verschillende documenten die deel uitmaken van het
wetgevend dossier, zoals bijvoorbeeld een verwijzing naar het document waarin het advies
van de Raad van State gepubliceerd werd, of waarin de tekst door een commissie of de
plenaire vergadering aangenomen werd, of verwijzingen naar andere informatie zoals de
ontbinding van de kamers.

Auteur(s) : deze rubriek bevat de naam van de auteur(s) van het document.

Precedenten : deze rubriek bevat het nummer van het parlementair document van de andere
wetgevende vergadering (Kamer of Senaat).

Overdracht : deze rubriek bevat het nummer van het parlementair document van de andere
wetgevende vergadering (Kamer of Senaat).
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4.  Hoe navigeren ?

4.1. Hoe navigeren naar andere databanken van refLex ?

U kunt navigeren naar de gelinkte akten van Belgisch recht in de databank « Chrono ».

Selecteer de akte van uw keuze in de lijst « Gerelateerde akten ».
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Klik op
« Chrono » om
te navigeren
naar de gelinkte
akten van
Belgisch recht



U komt terecht op de identificatiefiche van de gelinkte akte in de databank « Chrono ».

4.2. Hoe navigeren naar externe toepassingen ?

U kunt navigeren naar de teksten van de documenten zoals ze op de respectievelijke websites
van de vergaderingen staan, door te klikken op de knop « Dit document op de website van de
vergadering ».
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Klik op « Grondwettelijk
Hof » om te navigeren naar
de gegevens van het
Grondwettelijk Hof
betreffende uw akte

Klik op « Analyse » om te
navigeren naar het
analysescherm van uw
akte

Klik op « Parlement » om
te navigeren naar de
parlementaire stukken van
uw akte



5. Welke zijn de functionaliteiten binnen « Parlement » ?

Opmerkingen : 
Alleen de knoppen die effectief geactiveerd kunnen worden, verschijnen in de knoppenbalk.
Alleen de knoppen die effectief gegevens bevatten, verschijnen op uw scherm dat het resultaat
is van uw welbepaalde zoekactie.
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Klik op deze knop om terug te keren naar het zoekscherm en er uw criteria
aan te passen.

Klik op deze knop om terug te keren naar het zoekscherm en er nieuwe
zoekcriteria in te geven.

Klik op deze knop om terug te keren naar de resultatenlijst en er een andere
akte te selecteren.

Klik op deze knop om terecht te komen op het dialoogvenster “Afdrukken” en
zo uw gegevens of uw document af te printen.

Klik op deze knop om de specifieke handleiding over de databank waarin u
zich bevindt, te bekijken.

Klik op deze knop om aan het Coördinatiebureau uw
opmerkingen/vragen/suggesties betreffende de tekst waarop u zich bevindt, te
laten weten.


