4e Wereldconferentie van parlementsvoorzitters,
New York (UNO), 31 augustus – 2 september 2015

Kamervoorzitter Siegfried Bracke en Senaatsvoorzitster Christine Defraigne namen deel aan de
4e Wereldconferentie van parlementsvoorzitters in New York.
De IPU organiseerde de eerste wereldconferentie van parlementsvoorzitters aan de vooravond
van de Millenniumtop van de Verenigde Naties in 2000. Sindsdien vindt de conferentie om de
vijf jaar plaats.
De vierde editie stond helemaal in het teken van de goedkeuring van een nieuw
ontwikkelingsprogramma voor de periode 2016-2030 door de Verenigde Naties (25-27
september 2015). Die zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) komen in de
plaats van de millenniumdoelstellingen (MDG’s) die dit jaar aflopen. De bedoeling van de
conferentie van parlementsvoorzitters was de aandacht te vestigen op de cruciale rol van de
parlementen bij het halen van die nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen en de controle daarop.
Op het programma van de conferentie stond een Algemeen Debat over het thema : “Hoe kan men
de democratie doen werken voor vrede en duurzame ontwikkeling en zo de wereld bouwen die
de mensen willen?” Het Algemeen Debat werd besloten met de goedkeuring van een verklaring.

Er lagen ook vier rapporten ter bespreking voor:
- Wat is er gekomen van de aanbevelingen van de drie vorige conferenties, en in welke
mate heeft de parlementaire dimensie van de internationale samenwerking sinds 2000 aan
belang gewonnen?
- Waarin bestaat de parlementaire inbreng in het bepalen en uitvoeren van de nieuwe
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?
- Wat zijn vandaag de dag de grote uitdagingen voor de parlementen?
- Hoe kan men gendergelijkheid mainstreamen (transversaal integreren) in het
parlementaire werk?
Zowel Kamervoorzitter Bracke als Senaatsvoorzitster Defraigne namen het woord in het
Algemeen Debat.
In zijn toespraak had de
Kamervoorzitter het over parlementaire
communicatie en meer bepaald over de
manier waarop een meer mediabewuste
opvatting van de plenaire debatten de
relevantie van het parlementaire werk
voor de burger duidelijker zou kunnen
maken dan nu vaak het geval is.
Kortere interventies die naar de kern
van de zaak gaan in bewoordingen die
de doorsneeburger begrijpt, kunnen
van de plenaire debatten media-items
met een breed bereik maken en zo
bijdragen tot een grotere betrokkenheid
van de burger bij de politiek.
Ook Senaatsvoorzitter Defraigne ging in haar toespraak in op de uitdagingen voor de
parlementen in deze tijd. Zij had het daarbij vooral over de noodzaak om na te denken over de
representatiefunctie van het parlement en de parlementsleden in het licht van de nieuwe
informatie- en communicatiemogelijkheden waarover de burgers beschikken, en over de
ongelijke machtsverhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht.
Parallel met het Algemeen Debat waren er twee interactieve paneldebatten. Mevr. Defraigne nam
als panellid deel aan het
debat over parlementaire
controle op de regering. Zij
gaf een overzicht van de
controlemogelijkheden
waarover de verschillende
assemblees in het Belgische
parlementair systeem
beschikken en ging tijdens
het debat ook in op de vraag
hoe belangenvermenging bij
parlementsleden voorkomen
kan worden.

Op uitnodiging van de voorzitter van de IPU nam zij samen met een 15-tal andere
parlementsvoorzitters deel aan een werkontbijt met Margareta Wahlström, Speciaal
Vertegenwoordiger van de UNO voor Disaster Risk Reduction (DRR). Het gesprek ging over de
rol van de parlementen in de uitvoering van het nieuwe DRR-actieplan, het zgn. Sendai
Framework 2015-2030, dat eerder dit jaar werd goedgekeurd.
Kamervoorzitter Siegfried Bracke van zijn kant werd door de Voorzitter van de IPU uitgenodigd
op een werklunch waarin een kleine groep van parlementsvoorzitters discussieerden over de
follow-up van de slotverklaring van de 4de Wereldconferentie van parlementsvoorzitters in elk
nationaal parlement.
De voorzitters van Kamer en Senaat in gezelschap van (van links naar rechts) Martin Chungong,
secretaris-generaal van de IPU, barones D’Souza, voorzitster van het Britse House of Lords, Yuli-Yoel
Edelstein, voorzitter van de Knesset (Israel), en Saber Chowdhury, voorzitter van de IPU.
De

Ten slotte hadden de Voorzitters van Kamer en Senaat in de marge van de conferentie ook
bilaterale ontmoetingen met hun collega’s van de parlementen van Monaco en Georgië en met de
tweede ondervoorzitter van de Nationale Assemblee van Burundi. Voorzitter Bracke ontmoette
daarnaast ook nog de voorzitter van de “Assemblée des représentants du peuple” van Tunesië en
de voorzitter van het parlement van Montenegro.
Als voorzitter van de Twaalf Plus Groep, de groep van de Westerse landen in de IPU, woonde
ook senator Philippe Mahoux de conferentie in New York bij. Andere Belgische deelnemers
waren oud-parlementsleden Marleen Temmerman en Miet Smet, die respectievelijk de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en AWEPA op de conferentie vertegenwoordigden.
De Belgische permanent vertegenwoordiger bij de UNO, ambassadeur Bénédicte Frankinet,
ontving de Belgische delegatie in haar residentie.

De voorzitters van Kamer en Senaat in gezelschap van de Belgische permanent
vertegenwoordiger bij de UNO, ambassadeur Bénédicte Frankinet (midden),
senator Philippe Mahoux en minister van Staat Miet Smet.

