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Het Parlement stemt over decreten, maar dat niet alleen. De volksvertegenwoordigers stellen vragen aan 
de Regering en uiten zich door middel van resoluties. Ze volgen het optreden van de Europese Unie op de 
voet. Hun optreden is volledig op de burgers gericht.

De bevoegdheden van het Parlement 
van Wallonië hebben betrekking op het 
dagelijks leven van de Walen: economie, 
werkgelegenheid, ruimtelijke ordening, 
milieu, mobiliteit, gezondheid, energie, 
huisvesting, wegen, landbouw, toerisme, water, 
gemeentelijke en provinciale instellingen, enz.
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Het Parlement bestaat uit 
volksvertegenwoordigers die om de vijf jaar 
via algemene verkiezingen worden verkozen 
door de Waalse bevolking. De leden van het 
Parlement worden verkozen volgens het 
systeem van evenredige vertegenwoordiging 
in elf kieskringen die de 75 zetels van 
volksvertegenwoordigers onder elkaar 
verdelen in verhouding tot de bevolking van 
elk ervan. Samen waken zij over het algemene 
belang van Wallonië.

Een legislatuur is onderverdeeld in zittingen.  
Eén buitengewone zitting vindt plaats kort na de 
vernieuwing van het Parlement en wordt gevolgd door 
gewone zittingen.

5E ZITTING VAN DE 

XIDE LEGISLATUUR
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5 TAKEN:
> STEMMEN over decreten
> CONTROLE over de Regering
> LUISTEREN naar en UITDRUKKING GEVEN aan het standpunt van de Walen
> DEELNAME aan de opbouw van de Europese Unie
> BEVORDERING van burgerschap

Als zetel van de democratie is het Parlement van Wallonië de instelling van het Waals Gewest waar het 
overheidsbeleid wordt voorgesteld, besproken, goedgekeurd en gecontroleerd. Zijn dagelijks optreden staat 
ten dienste van alle burgers van Wallonië.

HET VA
N

 D
E

DEMOCRATIE

VOOR 3.662.495 WALEN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

COMMISSIES 
VOOR TIENTALLEN 
BEVOEGDHEDEN DICHT 
BIJ DE BURGERS

Het Sint-Gillis gebouw, een 
plaats met een rijke geschiedenis 
en een hoge erfgoedwaarde, 
herbergt sinds 1998 het werk van 
het Parlement van Wallonië. Het 
is gelegen aan de samenvloeiing 
van de Maas en de Samber, in het 
hart van Namen, de hoofdstad 
van Wallonië.



Net als de mondelinge 
vragen dragen de 
schriftelijke vragen bij 
aan de controle van 
het Parlement op de 
Regering. Deze laatste 
zijn meer technisch 
van aard en worden 
elke twee weken 
gepubliceerd in het
Bulletin van vragen en 
antwoorden.

Het Parlement is de plaats waar de door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers zich uitspreken. 
Gedurende de hele legislatuur luisteren de volksvertegenwoordigers naar de burgers en verdedigen zij 
hun waarden en hun projecten in het Parlement. Aarzel niet om uw stem te laten horen!

UW MENING IS DOORSLAGGEVEND. 
WIJ VERTEGENWOORDIGEN ZE.

SCHRIFTELIJKE
VRAGEN

ONDERZOEK IN COMMISSIE
Debat en amendement

STEMMING IN COMMISSIE
Voor, tegen of onthouding

Indien aangenomen in de commissie  
of op verzoek van de auteur

ONDERZOEK IN PLENAIRE  
VERGADERING

Debat en amendement

STEMMING IN  
PLENAIRE VERGADERING

Voor, tegen of onthouding

Indien aangenomen in plenaire vergadering
SANCTIE EN AFKONDIGING  

door de Regering
PUBLICATIE IN HET BELGISCH 

STAATSBLAD

INITIATIEF
van de Regering van een of meerdere  

volksvertegenwoordiger(s)

Elke 
volksvertegenwoordiger 
kan leden van de 
Waalse Regering 
interpelleren of 
mondelinge vragen aan 
hen stellen om kennis te 
nemen van het beleid 
dat zij voeren en hoe zij 
reageren wanneer zich 
problemen voordoen. 
Dit is de controlefunctie 
van het Parlement.

MONDELINGE
VRAGEN

De administratie van het Parlement, 
de zogenaamde griffie, is ISO 
9001-gecertificeerd in kwaliteitsbeheer 
voor al haar diensten sinds 2009. De 
griffie is ook ISO 14001-gecertificeerd 
(milieubeheer) voor haar twee 
vestigingen en ISO 27001-gecertificeerd 
(beheer van de informatieveiligheid) 
voor al haar diensten.

PARLEMENT 
EEN HOOGWAARDIG

HET PROCES VOOR DE GOEDKEURING VAN EEN DECREET IN HET KORT

Krachtens de aan het Verdrag van 
Lissabon gehechte Verklaring nr. 51 
van het Koninkrijk België betreffende 
de nationale parlementen handelt 
het Parlement van Wallonië, wat zijn 
bevoegdheden betreft, op dezelfde 
wijze als de nationale parlementen 
in het kader van de werking van de 
Europese Unie. 
Het Parlement is een actief lid van 
de Interregionale Parlementaire 
Raad, het Parlement van de Grote 
Regio, de Interparlementaire 
Vergadering van de Benelux en de 
Conferentie van Europese Regionale 
Wetgevende Assemblees.

PARLEMENT
EEN INTERNATIONAAL

Het Parlement staat open voor al degenen 
die zijn werk beter willen kennen. De meeste 
vergaderingen zijn openbaar en het gebouw 
Saint-Gilles, dat een groot erfgoedbelang 
heeft, kan worden bezocht. Ieder jaar gaan 
bezoeken meer dan 6.000 burgers van alle 
leeftijden het Parlement van Wallonië.

EEN OPEN 
PARLEMENT 

INDIENING
van het ontwerpdecreet                 van het voorstel  

                      van decreet  
(en behandeling ervan)
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Square Arthur Masson 6 - 5012 Namur 
081.23.10.36 - courriel@parlement-wallonie.be

UW PARLEMENT
ONTMOET UW VERKOZENEN   
De volksvertegenwoordigers staan open voor uw ideeën: www.parlement-wallonie.be/vos-elus  

DRAAG BIJ AAN DE WERKZAAMHEDEN
U kunt:
•  uw mening over een voorstel van decreet, een ontwerp van decreet of een voorstel van resolutie geven  
•  uw bezorgdheid uiten door een petitie in te dienen
•  deel nemen aan de redactie van een decreet, zeer direct en in volle transparantie, samen met 

parlementsleden, via het platform “Un décret par tous, un décret pour tous”

Laat van u horen:  www.parlement-wallonie.be/vous-faire-entendre

Het Parlement kan ook een overlegcommissie samenstellen, bestaande uit tien parlementsleden en dertig 
gelote burgers, om over een specifieke kwestie van algemeen belang te beraadslagen en voorstellen voor 
aanbevelingen te formuleren

VOLG DE ACTIVITEITEN
www.parlement-wallonie.be
www.facebook.com/parlementwallonie
@ParlWallonie #ParlWal #ParlWalTV

VOLG DE DEBATTEN
Volg de commissievergaderingen en de plenaire zittingen live op onze website  
www.parlement-wallonie.be en op ons YouTube-kanaal ParlWal TV

Dringende vragen en actualiteitsvragen op alle lokale televisies van Wallonië

BEZOEK HET HART VAN DE DEMOCRATIE   
Kom het Parlement van Wallonië ontdekken: www.parlement-wallonie.be/visite 


