
 

 

Bijzondere parlementaire commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat en het 

Belgisch koloniaal verleden in Congo, Rwanda en Burundi, de impact hiervan en de gevolgen die 

hieraan dienen gegeven te worden, dient klaarheid te verschaffen over Congo-Vrijstaat (1885 - 

1908) en over het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960) Rwanda en Burundi (1919-

1962) en hieruit lessen te trekken voor de toekomst (‘Congo – Koloniaal verleden’). 

 

Open oproep aan diaspora, civiele samenleving en gesprekspartners in België, DRC, Rwanda en 

Burundi 

Het Belgische federale parlement heeft een bijzondere commissie opgericht omtrent het koloniale 

verleden van België. (https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1462/55K1462001.pdf) 

De Bijzondere commissie zal, naast onderzoek naar de rol van de betrokken actoren en naar de 

economische impact op België en de gekoloniseerde landen, onder meer ook aanbevelingen doen 

over herstel en verzoening en over de omgang met het verleden. Zij zal tevens het academisch 

(post)koloniaal onderzoek onder de loep nemen met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid 

van de archieven. 

Voor de uitvoering van haar opdracht heeft de Bijzondere commissie een beroep gedaan op een 

college van deskundigen. Dezen hebben hun opdracht beëindigd en hun verslag overgemaakt aan de 

Bijzondere commissie: https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1462/55K1462003.pdf 

Om haar werkzaamheden tot een goed einde te brengen en verder bouwend op dit verslag, heeft de 

commissie een methodologie  afgesproken: 

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/news/0000012375/2021_12_20_methodologie_websi

tenl2.pdf  

In dat kader nodigt de Bijzondere commissie de diaspora, de civiele samenleving en de 

gesprekspartners in België, DRC, Rwanda en Burundi uit en vraagt hen over welke thema’s ze 

willen gehoord worden voor de Bijzondere commissie en met welke motivatie. U kan er ook voor 

kiezen deel te nemen aan een algemene luistersessie, zonder dat de parlementsleden u vragen 

stellen. 

Hieronder vindt u , per fase, de respectievelijke thema’s: 

 Fase 3: Erkenning en onderzoek van het verleden en verantwoordelijkheden 
(opdracht 1 t.e.m. 4) 

 
 

o Fase 3, Thema 1: rol en structurele impact van Leopold II en de monarchie 

o Fase 3, Thema 2: rol en structurele impact van de Belgische staat 
o Fase 3, Thema 3: rol en structurele impact van de Kerk 

o Fase 3, Thema 4: rol en structurele impact van de bedrijven en onderzoek naar de 

economische impact van de kolonisatie 

 

 Fase 4: Archieven en academisch onderzoek 
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o Fase 4, Thema 1: welke archieven met waardevolle informatie zijn niet of slechts 
beperkt toegankelijk (in de vier landen) en wat zijn de oplossingen 

o Fase 4, Thema 2: faciliteren academisch onderzoek, in de vier landen samen 
 

 Fase 5: Herstelprogramma en verzoening 

Hoorzittingen over de 5 mogelijke vormen van herstel en verzoening, zoals aangeduid door 

VN en de experten: 
  

o Symbolisch herstel 

o Rehabilitatie 

o Garanderen van niet-herhaling 

o Restitutie  

o Schadevergoeding 

 

U mag deze oproep uiteraard verder verspreiden binnen uw netwerk aan de beoogde doelgroepen 

(diaspora, civiele samenleving, gesprekspartners in België, DRC, Rwanda, Burundi). 

Na consultatie van de geïnteresseerden en volgens hun representativiteit, beslist de commissie over 

de planning en over de vorm (een mondelinge hoorzitting dan wel een schriftelijke bijdrage). 

Indien u op deze oproep wenst in te gaan, gelieve bijgaand 

inschrijvingsformulier, volledig ingevuld, terug te zenden aan: 

comm.congo@dekamer.be  
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