DE KAMER VAN

DE SENAAT

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

___

___

Een verzoekschrift richten aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie

U wilt een probleem melden in verband met :
-

de toepassing van een wet wegens een gebrek in die wet of
de onaangepastheid van een wet aan de situaties die ze regelt.

Indien het gaat om een wet die sinds ten minste drie jaar van kracht is, kunt u via het
formulier hieronder een verzoekschrift richten aan het Parlementair Comité belast met
de wetsevaluatie. Vooraf moet u wel de met de toepassing van die wet belaste
overheidsdienst om zijn standpunt vragen.
Het Comité is opgericht bij de wet van 25 april 2007. De tekst van die wet en een
beschrijving van de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van het Comité
kunt u vinden op de website www.comitewetsevaluatie.be

Stuur dit afdrukbaar formulier per brief naar een van beide postadressen:
Kamer van volksvertegenwoordigers
Senaat
Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie
1008 Brussel
1009 Brussel

* Verplichte velden
U vult A of B in, naargelang u het verzoekschrift indient als natuurlijk persoon of
rechtspersoon. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de behandeling van uw
verzoekschrift. U hebt het recht uw persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren
(info@comitewetsevaluatie.be).

A. Naam van de verzoeker – natuurlijk persoon:
Aanspreking :

 Mevrouw
 De heer

Naam : *

Voornaam : *
Beroep : *
Straat :
Nr. :
Adres : *

bus :

Postcode :

Gemeente :
Land :

Telefoon :
e-mail :

(Als u hierboven uw e-mailadres invult, gaat u ermee akkoord dat het Comité
correspondentie naar dat adres kan versturen.)

B. Naam van de verzoeker – rechtspersoon
Naam van de
rechtspersoon : *
Naam van de natuurlijke persoon die het verzoekschrift namens de rechtspersoon ondertekent
Aanspreking :

 Mevrouw
 De heer

Naam : *
Voornaam : *
Straat :
Nr. :
Adres : *

bus :

Postcode :

Gemeente :
Land :

Telefoon :
e-mail :

(Als u hierboven uw e-mailadres invult, gaat u ermee akkoord dat het Comité
correspondentie naar dat adres kan versturen.)

〉 Over welke wettekst gaat het? *

〉 Beschrijf beknopt het probleem. *

〉 Wat is de naam van de overheidsdienst die u over dit probleem hebt gecontacteerd? *

〉 Wat was het standpunt van die dienst? * (U kan het antwoord van de dienst in dat veld intikken of
alleen vermelden "Zie bijlage". Indien u geen antwoord ontving, verzoeken wij u een kopie van uw
verzoek aan die dienst toe te voegen als bijlage. In dat geval vermeldt u in dit veld "Geen
antwoord").

〉 In welke zin zou de wet naar uw mening moeten worden gewijzigd of aangevuld?

Stemt u ermee in dat uw naam wordt vermeld in de gepubliceerde verslagen van het Comité?

Bijlage :

Datum : *

Handtekening : *

 ja
 nee

