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ORGANEN VAN DE KAMER

VOORZITTERSCHAP

DINSDAG 19 APRIL 2005
REPUBLIEK KAMEROEN

Op dinsdag 19 april 2005 ontmoette de Kamervoorzitter, de heer Herman De Croo, Hare
Excellentie mevrouw Isabelle Bassong, ambassadeur van de Republiek Kameroen sinds maart
1989.
De volgende onderwerpen werden besproken :
De bilaterale betrekkingen tussen België en Kameroen. Al zijn de officiële contacten eerder
beperkt, toch worden op wetenschappelijk, universitair en economisch vlak talrijke
betrekkingen aangeknoopt. De ambassadeur wijst op het grote aantal Kameroense studenten
in België.
De politieke toestand in Kameroen. De huidige president van de Republiek, Paul Biya, volgde
in november 1982 de eerste president van de Republiek op en werd in oktober 2004
herverkozen. Zijn huidige mandaat loop tot 2011. In tegenstelling tot de meeste omliggende
landen en ondanks zijn grote etnische, religieuze, taalkundige en geografische diversiteit, kent
Kameroen een stabiel politiek klimaat.
De betrekkingen van Kameroen met zijn buurlanden.
De demografische toestand. Kameroen telt 15 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte van
meer dan 475.000 km2, d. i. 15 keer België.
Godsdiensten: 60 procent christenen, 30 procent moslims (geconcentreerd in het noorden van
het land) en 10 procent animisten, die vredevol samenleven.
De opmars van aids. De ambassadeur onderstreept dat een preventiecampagne in 1984 haar
nut heeft bewezen. Tijdens de daaropvolgende jaren is de aandacht van de bevolking voor de
ontwikkeling van de ziekte jammer genoeg verslapt. Dat verklaart volgens de ambassadeur
waarom de epidemie in Kameroen om zich heen grijpt (10 procent van de bevolking is
besmet).
De economische toestand. Het land heeft een aantal belangrijke troeven in handen: natuurlijke
rijkdommen (olie, gas, ertsen, hout, cacao, koffie,…), de doorvoerhaven van Douala, de
pijpleiding voor het vervoer van olie uit Tsjaad, de ontwikkeling van het toerisme,… Toch is er
nog veel armoede in het land.
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COMMISSIES

MAANDAG 18 APRIL 2005, 14.30U
Bijzondere commissie « globalisering »
DE PROBLEMATIEK VAN DE FISCALE PARADIJZEN
HOORZITTING MET : DE HEER MICHEL VAN DEN ABEELE, VERTEGENWOORDIGER VAN DE
EUROPESE COMMISSIE BIJ DE OESO
DE HEER SVEN GIEGOLD, ONDERZOEKER – “TAX JUSTICE NETWORK”
De heer Michel Van den Abeele, vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en de heer Sven
Giegold, onderzoeker voor Tax Justice Network, waren op 18 april te gast in de bijzondere
commissie “globalisering”, waar ze de problematiek van de belastingparadijzen belichtten.
Uiteenzetting van de heer Van den Abeele
De heer Van den Abeele lichtte de benaderingen van de EU en de OESO inzake fiscaal beleid
toe.
De term “belastingparadijs” wordt niet gebruikt door de Europese Unie. Wel wordt de term
“schadelijke belastingconcurrentie” gehanteerd. De OESO daarentegen spreekt wel van
“belastingparadijzen”, maar maakt een onderscheid met “preferentiële belastingstelsels”.
Een land of systeem krijgt het etiket “belastingparadijs” pas opgekleefd, als de volgende vier
criteria van toepassing zijn:
geen belastingen of extreem lage belastingen
geen echte informatie-uitwisseling
geen transparantie
geen substantiële activiteiten.
België, Luxemburg en Zwitserland vallen volgens de definitie van de OESO niet onder de
noemer “belastingparadijs”; Andorra en Monaco bijvoorbeeld wel.
De heer Van den Abeele benadrukte dat de Europese Unie de voorbije jaren heel wat
inspanningen heeft geleverd om binnen haar grenzen de transparantie en de informatieuitwisseling op gebied van fiscaliteit te bevorderen. Er werden ook specifieke maatregelen
genomen om de schadelijke belastingconcurrentie tegen te gaan. Zo werd er bijvoorbeeld een
richtlijn in verband met spaarfiscaliteit uitgewerkt, die op 1 juli 2005 in werking zal treden.
Daarnaast bestaat er een gedragscode voor bedrijfsbelasting.
De EU en de OESO vullen elkaar aan in de strijd tegen oneerlijke belastingpraktijken. Terwijl
de EU voorloper is inzake bedrijfsfiscaliteit, richt de OESO haar aandacht in het bijzonder op
de problematiek van de belastingparadijzen. Oorspronkelijk stonden er 47 landen op de lijst
met belastingparadijzen die door de OESO werd opgesteld. De meeste hebben ondertussen
echter beloofd met de OESO samen te werken, waardoor er nog slechts vijf niet-coöperatieve
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fiscale paradijzen overblijven, namelijk Andorra, Liberia, Liechtenstein, de Marshall Islands en
Monaco.
Het essentiële verschil in de benadering van fiscaliteit tussen de EU en de OESO bestaat
hierin dat de EU een heus fiscaal beleid voert op basis van een rechtsorde die sancties
mogelijk maakt. De OESO daarentegen vormt een “forum” inzake fiscaliteit, dat analyses
uitvoert en op basis van vaststellingen meewerkende landen onder druk zet (naming en
shaming) door “best practices”.
Uiteenzetting van de heer Giegold
Giegolds uiteenzetting betrof: “Taxing income in a globalising world: The formation of
multilateral regulation”.
Vooreerst werd een overzicht gegeven van de bestaande initiatieven om de ontduiking van
inkomstenbelastingen tegen te gaan: de EU-richtlijn over spaarfiscaliteit, de strijd van de EU
tegen schadelijke belastingconcurrentie en het project van de OESO om schadelijke
belastingpraktijken te bestrijden. Wat de spaarrichtlijn betreft, wees de heer Giegold op een
aantal tekortkomingen, waaronder het feit dat de richtlijn pas volledig in werking treedt in 2011,
dat ze enkel de belastingen van individuen en niet van rechtspersonen betreft en dat ze geen
rekening houdt met de noden van de ontwikkelingslanden.
Verder vestigde Giegold er de aandacht op dat EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten verschillend
behandeld worden in de strijd tegen schadelijke belastingpraktijken. Wat de lidstaten betreft,
ligt het accent hoofdzakelijk op de strijd tegen schadelijke belastingpraktijken. Van de nietlidstaten daarentegen wil men in de eerste plaats verkrijgen dat ze een akkoord over
informatie-uitwisseling ondertekenen. Het betreft dan informatie-uitwisseling op aanvraag, voor
één welbepaald geval (dus geen systematische informatie-uitwisseling). Giegold bekritiseerde
het feit dat de lidstaten van de EU niet akkoord moeten gaan met het principe van de
informatie-uitwisseling en dat ze bijgevolg ontbreken op de lijst met niet-coöperatieve
belastingparadijzen, ook al zijn bovengenoemde criteria wel degelijk van toepassing.
De heer Giegold deed een aantal aanbevelingen voor de toekomst. Zijns inziens is het zeer
belangrijk dat Europa krachtdadig optreedt tegen belastingontduiking, zowel van individuen als
van bedrijven. Staten hebben nu eenmaal belastinginkomsten nodig en de belastingbetaler is
enkel bereid een voldoende hoog belastingniveau te aanvaarden, als hij het belastingsysteem
als rechtvaardig ervaart. Giegold bepleitte een verregaande socialisering van het
kapitaalvermogen (via erfenisrechten, hogere kapitaalsbelasting,…) en hekelde de ongelijke
belasting op arbeid en kapitaal. Ten slotte relativeerde hij ook het begrip “belastingparadijzen”.
In tal van EU-lidstaten bestaan reguleringen die belastingontwijking mogelijk maken.
Vragen van de commissieleden en het publiek
Hieronder een greep uit de thema’s die werden aangesneden tijdens de gedachtewisseling:
-

De keuze voor gedragscodes of wetten, waarvan de laatste aan strengere controle
kunnen worden onderworpen.
-

Het verband tussen het bestaan van belastingparadijzen en de complexiteit van de
huidige belastingsystemen. Daarbij werd onder meer opgemerkt dat het
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rechtvaardigheidsprincipe differentiëring vereist
belastingsystemen per definitie complex zijn.

en

dat

als

gevolg

daarvan

-

De berekening van de hoeveelheid inkomsten die staten mislopen door
belastingontduiking. Ter zake werd aangehaald dat die cijfers moeilijk te achterhalen
zijn bij gebrek aan betrouwbare bronnen.

-

Het opleggen van disciplineringsmaatregelen aan fiscale consultancybedrijven.

-

De noodzaak aan samenwerking tussen de EU-lidstaten onderling om fiscale fraude
tegen te gaan, de zogenaamde “fiscale slang” via versterkte samenwerking.

DINSDAG 19 APRIL 2005, 10.15U
Commissie voor de Financiën en de Begroting
+ Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de
Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de
Landbouw
_____________________________________________________________________
genodigden: vertegenwoordigers van de American Chamber of Commerce in Belgium
- de h. Leonard H. Schrank, Voorzitter van de “AmCham Belgium”;
- de h. Howard Liebman, “Chair of the Legal and Tax Committee”;
- de h. Ludo Deklerck, lid van de “Executive Committee”;
- de h. Chris Engels, “Human Resources Committee”;
- de h. Marcel Claes, “Chief Executive of AmCham Belgium”.
- De hh. Dirk Van der Maelen, Hendrik Bogaert, Ortwin Depoortere en mevr. Marleen Govaerts
hebben vragen gesteld.
België heeft een benijdenswaardige geografische ligging, een goed uitgebouwde infrastructuur
en een uitstekend onderwijssysteem. Er zijn geschoolde, multiculturele en meertalige
werknemers voorhanden én het is er goed leven. Kortom, België beschikt over een uitgebreide
waaier economische troeven. Toch trekt ons land de laatste jaren opvallend minder
buitenlandse investeerders aan. De American Chamber of Commerce in Belgium (AmCham
Belgium) legde de commissieleden uit waarom België minder aantrekkelijk geworden is en wat
er moet gebeuren om uit deze impasse te geraken.
AmCham Belgium is een organisatie die zich tot doel stelt een betere marktomgeving te
creëren voor buitenlandse (vooral Amerikaanse) bedrijven die zich in België willen vestigen of
hier willen investeren. Momenteel zijn zo’n 1200 Amerikaanse bedrijven lid van AmCham
Belgium. De uiteenzetting die de vertegenwoordigers van de organisatie hielden in het kader
van deze hoorzitting was getiteld “AmCham’s vision for Belgium: Increased foreign investment
results in more jobs and growth”.
UITEENZETTING VAN DE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
Voor AmCham Belgium is het duidelijk dat België met al zijn troeven een leidinggevende
positie zou kunnen innemen op economisch vlak. Als België de laatste jaren wordt
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voorbijgestoken door andere landen van de EU, betekent dat dat België een nieuwe
economische koers moet varen en zijn kwaliteiten beter moet uitspelen.
Eerst en vooral moet Brussel weer gepresenteerd kunnen worden als de ideale locatie om
de hoofdzetel van een internationaal bedrijf te vestigen.
Bovenvermelde troeven spelen wel in het voordeel van Brussel, maar op het gebied van
belastingen en arbeidskosten scoort België minder goed dan bijvoorbeeld Luxemburg.
Daarnaast moet België zich ook positioneren als een centrum voor Research &
Development. Met zijn R&D-activiteiten in de farmaceutische en chemische sector behoort
België momenteel tot de wereldtop. In andere sectoren daarentegen (computer, auto,…)
moeten er extra inspanningen geleverd worden. Bovendien zou R&D in België tot meer
innovatie moeten leiden. In vergelijking met Duitsland bijvoorbeeld hebben wij,
verhoudingsgewijs, veel onderzoekers, maar weinig octrooiaanvragen. AmChamber Belgium
dringt inzake R&D dan ook aan op meer samenwerking tussen de universiteiten en de
bedrijfswereld. Daarnaast moet er ook voor gezorgd worden dat de terugverdieneffecten van
R&D-activiteiten voldoende groot blijven.
AmCham Belgium stipte nog een derde aandachtpunt aan. Amerikaanse bedrijven investeren
in België vooral in de industriële sector. Die investeringen moeten natuurlijk behouden blijven,
maar tegelijkertijd moet gepoogd worden de investeringen in de dienstensector sterk uit te
breiden.
België heeft aan aantrekkingskracht ingeboet voor buitenlandse investeerders. De cijfers
spreken voor zich: in 1995 stond België – in de lijst van de EU-landen – nog op nummer vijf
wat Amerikaanse investeringen betreft, in 2003 was België naar de tiende plaats gezakt.
Bovendien zijn de Amerikaanse investeringen in België nauwelijks gegroeid sinds 1985, terwijl
die in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk wel gestegen zijn. Dat heeft een negatieve
weerslag op onze economische groei en werkgelegenheid. Het is voor de American Chamber
of Commerce dan ook duidelijk dat België, om opnieuw aantrekkelijk te worden voor
buitenlandse investeerders, gedurfde beslissingen moet nemen, zoals een daling van de
bedrijfsbelasting. Volgens de American Chamber of Commerce zullen de budgettaire
implicaties van een dergelijke maatregel beperkt blijven, omdat het verlies aan inkomsten
gecompenseerd wordt door nieuwe groei en nieuwe investeringen. Een andere aanbeveling is
om de bijdragen voor de sociale zekerheid te verminderen. Op dat vlak is België immers het
duurste land ter wereld.
Verder benadrukte AmCham Belgium het belang van duidelijke communicatie. België moet
zich naar het buitenland profileren onder één merknaam, namelijk “België”, om
geïnteresseerde investeerders niet van bij het begin af te schrikken met de complexe
Belgische structuren.
De vertegenwoordigers van AmCham Belgium sloten hun uiteenzetting af met de boodschap
dat ons land gedurfde beslissingen moet nemen op economisch gebied. Het voorbeelden van
Ierland toont aan dat dat loont op lange termijn.
VRAGEN VAN DE COMMISSIELEDEN
Na de uiteenzetting hadden de commissieleden de mogelijkheid vragen te stellen. Hier volgt
een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen.
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IERLAND OF DE SCANDINAVISCHE LANDEN?
AmCham Belgium verwees tijdens de uiteenzetting herhaaldelijk naar Ierland als voorbeeld
voor België. Vanuit de commissie werd opgemerkt dat Ierland met zijn economie eerder de
richting uitgaat van het Angelsaksische model. Tijdens de vragensessie erkende AmCham
Belgium dat België wellicht ook inspiratie kan opdoen in de Scandinavische landen, die het
Europese sociaal-economische model volgen.
BUITENLANDS BELEID
Vanuit de commissie rees de vraag of de daling van de Amerikaanse investeringen in België
verband hield met het buitenlandse beleid van België. AmCham Belgium benadrukte dat
Amerikaanse bedrijven niet wegblijven wegens politieke redenen, maar wegens Businessredenen. Al kunnen politieke spanningen wel de vertrouwensrelatie aantasten en op die
manier gevolgen hebben op lange termijn.
EÉN LABEL
De aanbeveling om België in het buitenland te promoten als één geheel riep vragen op.
Sommige commissieleden waren van mening dat het verschil in visie tussen Noord en Zuid het
onmogelijk maakt om krachtdadige beslissingen te nemen. Vanuit die optiek vroegen ze zich af
of het niet beter is de decentralisatie voort te zetten en toch met twee labels naar buiten te
komen.
WAAROM DOEN ANDERE LANDEN HET BETER?
Op de vraag waarom landen als Nederland, Luxemburg en Ierland het beter doen dan België,
antwoordden de vertegenwoordigers van AmCham Belgium dat de drie landen er elk op hun
eigen manier in geslaagd zijn meer buitenlandse investeringen aan te trekken. Nederland is
bijvoorbeeld zeer efficiënt geweest in het verkopen van zijn kwaliteiten. Luxemburg heeft vooral
inspanningen gedaan om zijn banksector verder te ontwikkelen en heeft ook bedrijven en
hoofdzetels kunnen aantrekken door het uitbouwen van een flexibel belastingsysteem. Ierland
heeft vooral de kaart van de verlaging van de belastingdruk uitgespeeld.
FARMACEUTISCHE SECTOR
Tot slot kwam de farmaceutische sector ter sprake, waar R&D het de voorbije jaren opvallend
goed deed. België moet dan ook proberen die R&D hier te houden. Dat betekent dat ervoor
gezorgd moet worden dat de farmaceutische producten aan een correcte prijs verkocht worden
en dat de farmaceutische bedrijven niet te zwaar belast worden. AmCham Belgium voorspelde
dat ze anders ongetwijfeld hun activiteiten naar andere landen zullen verplaatsen.
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Sekten
WERKGROEP BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE AANBEVELINGEN VAN DE PARLEMENTAIRE
ONDERZOEKSCOMMISSIE “SEKTEN”

Voorzitter : de h. André Frédéric
MAANDAG 18 APRIL 2005
Hoorzitting met leden van de federale politie (DJG) :
- De h. Claude Fontaine, directeur strijd tegen de criminaliteit inzake personen;
- De h. Patrick Stevens, dienstchef centrale dienst terrorisme en sekten.
- Mevr. Hilde Vautmans en de hh. André Frédéric, Jean-Pierre Malmendier en Dylan Casaer
hebben vragen gesteld.
Volgende vergadering : maandag 23 mei 2005.

Volksgezondheid
COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Voorzitter : de h. Yvan Mayeur
DINSDAG 19 APRIL 2005
1. Vraag van de heer Miguel Chevalier aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen
over “het nationaal register voor broeikasgasemissies” (nr. 4701).
- De minister van Leefmilieu en Pensioenen heeft geantwoord.
2. Vraag van de heer Bart Tommelein aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen over
“de schadelijke stoffen in geurverstuivers” (nr. 5036).
- De minister van Leefmilieu en Pensioenen heeft geantwoord.
3. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen
over “het koninklijk besluit van 4 maart 2005 inzake de biobrandstoffen” (nr. 6081).
- De minister van Leefmilieu en Pensioenen heeft geantwoord.
4. Vraag van de heer Miguel Chevalier aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen
over “het Fonds ter compensatie van de negatieve gevolgen van luchtverkeer” (nr. 6238).
- De minister van Leefmilieu en Pensioenen heeft geantwoord.
5. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen
over “de planning voor de tenuitvoerlegging van het federaal reductieprogramma voor
gewasbeschermingsmiddelen en biociden in België” (nr. 6343).
- De minister van Leefmilieu en Pensioenen heeft geantwoord.
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6. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen
over “de invoer van een niet-geautoriseerde GGO” (nr. 6480).
- De minister van Leefmilieu en Pensioenen heeft geantwoord.
7. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Leefmilieu en Pensioenen
over “het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden voor werkgelegenheid en
milieu” (nr. 6536).
- De minister van Leefmilieu en Pensioenen heeft geantwoord.
Volgende vergadering : maandag 25 april 2005.

Parlementaire Overlegcommissie
PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE

Voorzitters : mevr. Anne-Marie Lizin en de h. Herman De Croo
DINSDAG 19 APRIL 2005
1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse
bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde
bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn
2004/79/EG van de Commissie van 4 maart 2004; Stuk Kamer nr. 51-1644/1.
Spoedbehandeling gevraagd door de regering (toepassing par artikel 80 van de Grondwet
en van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de
parlementaire overlegcommissie).
- Het verzoek is verworpen.
2. Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix; Stuk Kamer nr. 511645/1.
Spoedbehandeling gevraagd door de regering (toepassing par artikel 80 van de Grondwet
en van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de
parlementaire overlegcommissie).
- De evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.
3. Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking
tot de politiediensten; Stuk Kamer nr. 51-1680/1.
Spoedbehandeling gevraagd door de regering (toepassing par artikel 80 van de Grondwet
en van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de
parlementaire overlegcommissie).
- De evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.
4. Wetsontwerp betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van
bepaalde instellingen, nr. 1694/1.
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Spoedbehandeling gevraagd door de regering (toepassing par artikel 80 van de Grondwet
en van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de
parlementaire overlegcommissie).
- De evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 30 dagen.

Handelsrecht
COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Voorzitter : mevr. Annemie Roppe
DINSDAG 19 APRIL 2005
Deugdelijk ondernemingsbestuur (corporate governance).
Hoorzitting met :
- de h. Eric De Keuleneer (Credibe);
- mevr. Kathleen Van Havere (Unizo);
- de h. David Szafran (Instituut der bedrijfsrevisoren);
- de h. Luc Van Couter (KPMG bedrijfsrevisoren);
- de h. Jean-Nicolas Caprasse (Deminor);
- de h. François Martou (ACW);
- de h. Rudy De Leeuw (ABVV);
- de h. Guy Haaze (ACLVB).
- Mevr. Annemie Roppe, de hh. Dylan Casaer en Pierre Lano hebben vragen gesteld.
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2005.

Naturalisaties
COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES

Voorzitter : de h. Guy Hove
DINSDAG 19 EN WOENSDAG 20 APRIL 2005
Onderzoek van de dossiers waarover de kamers geen eenparigheid konden bereiken.
(Vervolg).
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Bedrijfsleven
COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE
WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW

Voorzitter : de h. Paul Tant
DINSDAG 19 APRIL 2005
1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van
gasachtige producten en andere door middel van leidingen, nr. 1595/1 tot 4. (Stemming
over het geheel, Rgt., art. 82). (Rapporteur : mevr. Dalila Douifi).
Amendementen van de h. Wathelet, mevr. Creyf c.s., mevr. Gerkens, de h. Lenssen c.s.,
de h. Fournaux c.s., mevr. Lalieux c.s. en de heer Lano.
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 8
stemmen en 5 onthoudingen.
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt, nr. 1596/1 tot 4.(Stemming over het geheel, Rgt., art. 82).
(Rapporteur : mevr. Dalila Douifi).
Amendementen van de h. Wathelet, mevr. Creyf c.s., mevr. Barzin c.s. en mevr. Gerkens.
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 8
stemmen en 5 onthoudingen
3. Samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstellen :
- Wetsontwerp betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde
instellingen, nr. 1694/1.
- Wetsvoorstel (Benoît Drèze, Greta D’hondt, Dirk Claes) tot wijziging van koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen, in verband met de onderwerping van de openbare mandatarissen aan het
sociaal statuut van de zelfstandigen, nr. 1632/1.
- Wetsvoorstel (Jan Peeters, Greet Van Gool, Filip Anthuenis, Annemie Roppe) tot
regeling van het statuut van personen belast met een mandaat in een openbare of
private instelling, nr. 1631/1.
- Rapporteur : mevr. Trees Pieters.
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Middenstand en Landbouw.
- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben eraan deelgenomen : de h. Yvan
Mayeur, de dames Trees Pieters, Annemie Roppe, de hh. Benoît Drèze en Richard
Fournaux.
- Er werden amendementen ingediend door mevr. Gerkens.
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2005.
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Justitie
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE

Voorzitter : de h. Alfons Borginon
DINSDAG 19 APRIL 2005
1. Wetsvoorstel (Alfons Borginon, Claude Marinower, Martine Taelman) tot wijziging van
de wetsbepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van
overlijden, nr. 614/1 en 2.
Amendement van de h. Borginon c.s.
(Inleiding, voorstel tot verzoek om advies van de Raad van State - art. 98, Rgt.).
- Rapporteur : de h. Bart Laeremans.
- Het voorstel van de commissievoorzitter om het advies van de Raad van State in te
winnen werd goedgekeurd.
2. Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Philippe Monfils) tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen, nr. 73/1.
- Wetsvoorstel (Melchior Wathelet) tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek, nr. 432/1.
- Wetsvoorstel (Bart Laeremans, Bert Schoofs, Gerda Van Steenberge) betreffende de
lijsten van deskundigen op te maken door de rechtbanken van eerste aanleg, de
arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel, nr. 780/1.
- Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Alain Courtois) tot wijziging van artikel 962 van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende de kwalificatie van de geneesheren-deskundigen,
nr. 991/1.
- Wetsvoorstel (Melchior Wathelet, Marie Nagy) tot wijziging van de artikelen 965, 981 en
989 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de procedures voor het
deskundigenonderzoek te versnellen, nr. 1025/1.
- Wetsvoorstel (Eric Massin, Sophie Pécriaux, Karine Lalieux) tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek wat het gerechtelijk deskundigenonderzoek betreft, nr. 1347/1.
- Wetsvoorstel (Alfons Borginon, Martine Taelman, Claude Marinower, Sabien LahayeBattheu) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het
deskundigenonderzoek, nr. 1535/1.
- Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Annick Saudoyer, Anne Barzin, Jacqueline Galant,
Georges Lenssen, Marie Nagy) tot erkenning en bescherming van het beroep van autoexpert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, nr. 799/1 tot 4.
(Advies te verstrekken aan de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid,
het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand
en de Landbouw).
- Rapporteur : mevr. Valérie Déom.
- Inleidende uiteenzettingen.
3. Wetsvoorstel (Hilde Vautmans, Valérie Déom, Marie-Christine Marghem, Guy
Swennen) betreffende de transseksualiteit, nr. 903/1.
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- Rapporteur : de h. Servais Verherstraeten.
- Inleidende uiteenzetting.
- De algemene bespreking werd aangevat.
4. Wetsvoorstel (Magda De Meyer) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de
interesten en schadebedingen bij contractuele wanuitvoering betreft, nr. 122/1.
- Rapporteur : de h. Jean-Pierre Malmendier.
- De commissie stelt vast dat het wetsvoorstel tot de bevoegdheid van de commissie
belast met de problemen inzake Handels- en Economisch Recht behoort. Zij stelt dus
voor dat het wetsvoorstel naar deze commissie verwezen wordt.
5. Regeling van de werkzaamheden :
- Wetsvoorstellen over dubbele nationaliteit : seminarie van 9 mei 2005.
- Wetsvoorstellen over slachtoffers van misdrijven. Voorstel tot het organiseren van een
studiedag

WOENSDAG 20 APRIL 2005
1. Vraag van de heer Daniel Bacquelaine aan de vice-eerste minister en minister van
Justitie over “de eisen van de griffies van hoven en rechtbanken” (nr. 6242).
- De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord.
2. Vraag van de heer Georges Lenssen aan de vice-eerste minister en minister van
Justitie over “de oproeping tot de algemene vergadering van een NV” (nr. 6263).
- De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord.
3. Vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eerste minister en minister van Justitie
over “de takeldiensten” (nr. 6484).
- De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord.
4. Vraag van de heer Daniel Bacquelaine aan de vice-eerste minister en minister van
Justitie over “de behandeling door de griffies van de rechtbanken van koophandel van de
aanvragen met betrekking tot de wet op de vzw’s” (nr. 6516).
- De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord.
5. Vraag van mevrouw Dalila Douifi aan de vice-eerste minister en minister van Justitie
over “de bedelende vrouwen met baby’s en kleine kinderen” (nr. 6553).
- De vice-eerse minister en minister van Justitie heeft geantwoord.
6. Samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstellen :
- Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op
tegenspraak en de procedure van de collectieve schuldenregeling, nrs. 1309/1 tot 6.
Amendementen van de h. Bacquelaine c.s., de h. Wathelet, mevr. De Meyer, de hh.
Massin en Mayeur.
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Advies van de Hoge Raad voor de Justitie.
- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het
Gerechtelijk Wetboek, nrs. 1310/1 tot 3.
Amendementen van de hh. Wathelet en Borginon.
- Wetsvoorstel (Melchior Wathelet) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken betreft, nr. 449/1.
- Wetsvoorstel (Melchior Wathelet, Marie Nagy) tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken in staat
te stellen zitting te houden in kort geding, nr. 850/1.
- Wetsvoorstel (Eric Massin, Yvan Mayeur, Sophie Pécriaux, Colette Burgeon) tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de hypotheekwet van 16 december 1851,
teneinde overmatige schuldenlast tegen te gaan, nr. 959/1.
- Wetsvoorstel (Melchior Wathelet, Marie Nagy) tot wijziging van artikel 81 van het
Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale zaken mogelijk te maken zitting te
hebben in aangelegenheden betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid
voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden
betreffende rust- en overlevingspensioenen, nr. 1198/1.
- Wetsvoorstel (Magda De Meyer, Dalila Douifi) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
met betrekking tot de collectieve schuldenregeling, nr. 199/1.
(Voortzetting). (Rapporteur : mevr. Hilde Claes).
- De algemene bespreking werd beëindigd en de artikelsgewijze bespreking werd
aangevat.
- Er werden amendementen ingediend door de regering en door de hh. Wathelet en
Massin c.s.
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2005.

Sociale Zaken
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN

Voorzitter : de h. Hans Bonte
WOENSDAG 20 APRIL 2005
Wetsvoorstel (Greet Van Gool, Magda De Meyer, Annelies Storms, Anissa Temsamani,
Maggie De Block, Muriel Gerkens, Geert Bourgeois, Alain Courtois, Jean-Marc Delizée,
Jean-Jacques Viseur) betreffende de rechten van vrijwilligers, nr. 455/1 tot 3.
Toegevoegd wetsvoorstel :
- Wetsvoorstel (Simonne Creyf, Greta D’hondt) betreffende de rechten van de vrijwilliger,
nr. 499/1 en 2.
Amendementen van de dames Creyf en D’Hondt.
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Annemie Turtelboom en
Nahima Lanjri).
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- De artikelsgewijze bespreking werd voortgezet. Hebben eraan deelgenomen : de dames
Greet Van Gool, Greta D’hondt, Simonne Creyf, Annemie Turtelboom, Sabien LahayeBattheu en Nahima Lanjri en de hh. Charles Michel, Benoît Drèze, Bruno Van
Grootenbrulle en Jean-Marc Delizée.
- Er werden amendementen ingediend door de dames Van Gool, Turtelboom, Storms en
de h. Delizée, de dames Creyf, D’hondt en Lanjri en de h. Michel.
Volgende vergadering : woensdag 27 april 2005.

Binnenlandse Zaken
COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT
Voorzitter : de h. André Frédéric
WOENSDAG 20 APRIL 2005
1. Uiteenzetting door de regering over de stand van zaken in de werkgroep uitgaande van
de Interministeriële Conferentie inzake Brussel-Halle-Vilvoorde.
(Voortzetting). (Rapporteurs : de hh. Servais Verherstraeten, Willy Cortois, Mevr. Karine
Lalieux en de h. Jean-Jacques Viseur).
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Financiën en door
de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven.
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de hh.
Filip De Man, Eric Libert, Thierry Giet, Pieter De Crem en Patrick De Groote.
2. Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Ambtenarenzaken,
Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over “de
weddenschaal van de dierenartsen die verbonden waren aan het Instituut voor Veterinaire
Keuring (IVK) en nu werkzaam zijn bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV)” (nr. 6161).
- De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en
Gelijke Kansen heeft geantwoord.
3. Vraag van mevrouw Muriel Gerkens aan de minister van Ambtenarenzaken,
Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over “de
overheidsopdrachten voor levering van olieproducten en brandstoffen” (nr. 6215).
- De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en
Gelijke Kansen heeft geantwoord.
4. Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking
tot de politiediensten, nr 1680/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de h. Guido De Padt).
Amendementen van de hh. De Crem, Claes en mevr. Schryvers.

PM 51 / 62 - 17

- De bespreking werd beëindigd. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Dirk Claes, JeanClaude Maene, Joseph Arens, Guido De Padt, Filip De Man en de dames Jacqueline
Galant en Katrien Schryvers.
- Alle amendementen werden verworpen.
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 9 stemmen en 5 onthoudingen.
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2005.

Familierecht
SUBCOMMISSIE “FAMILIERECHT”

Voorzitter : de h. Guy Swennen
WOENSDAG 20 APRIL 2005
Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Jo Vandeurzen, Tony Van Parys, Liesbeth Van
der Auwera) tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek, met bepalingen inzake het
zorgouderschap, nr. 393/1.
- Wetsvoorstel (Zoé Genot) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van
de afstamming betreft, nr. 520/1.
- Wetsvoorstel (Guy Swennen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie
door koppels van gelijk geslacht toe te laten, nr. 664/1.
- Wetsvoorstel (Martine Taelman, Maggie De Block, Geert Versnick, Hilde Vautmans,
Hendrik Daems, ((Karel De Gucht), Annemie Turtelboom) tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten, nr. 666/1.
- Wetsvoorstel ((Els Van Weert), Annelies Storms, Stijn Bex) tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie door koppels van gelijk geslacht toe te laten,
nr. 667/1.
- Wetsvoorstel (Zoé Genot) tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek, teneinde adoptie door ouders van hetzelfde geslacht mogelijk te maken,
nr. 980/1.
- Wetsvoorstel (Valérie Déom, Karine Lalieux, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur) tot
wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde de adoptie
door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken, nr. 1144/1.
- Rapporteur : mevr. Annelies Storms.
- Na een gedachtewisseling heeft de subcommissie opgemerkt dat er geen eensgezindheid
over deze problematiek bestaat en beslist om de wetsvoorstellen terug te zenden naar de
commissie voor de Justitie.
Volgende vergadering : woensdag 11 mei 2005.
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Infrastructuur
COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN

Voorzitter : de h. Francis Van den Eynde
WOENSDAG 20 APRIL 2005
1. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Mobiliteit over “de
homologatie van bedrijfsvoertuigen” (nr. 6394).
- De minister van Mobiliteit heeft geantwoord.
2. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Mobiliteit over
“autoverzekeringen voor jongeren” (nr. 6539).
- De minister van Mobiliteit heeft geantwoord.
3. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Mobiliteit over “remtesten
van voertuigen in beladen toestand” (nr. 6494).
- De minister van Mobiliteit heeft geantwoord.
4. Samengevoegde vragen :
- Vraag van mevrouw Simonne Creyf aan de minister van Mobiliteit over “het jaarverslag
van de ombudsdienst van de luchthaven” (nr. 6510).
- Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Mobiliteit over “het jaarverslag van
de ombudsman van de luchthaven” (nr. 6547).
- Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit over “de
aanpassingen aan het spreidingsplan” (nr. 6565 ).
- Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit over “het taalgebruik
van de ombudsman van de luchthaven” (nr. 6567).
- Vraag van mevrouw Creyf aan de minister van Mobiliteit over “de recente aanpassing
van het spreidingsplan” (nr. 6571).
- De minister van Mobiliteit heeft geantwoord.
5. Vraag van de heer François Bellot aan de minister van Mobiliteit over “de toekomst van
de vroegere NMBS-lijnen” (nr. 6541).
- De minister van Mobiliteit heeft geantwoord.
6. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 2003 houdende diverse bepalingen
inzake verkeersveiligheid, nr. 1428/1.
Toegevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (François Bellot, Daniel Bacquelaine, Dominique Tilmans) tot wijziging van
artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, alsook van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde het openbaar
ministerie de mogelijkheid te bieden inzake verkeersovertredingen een alternatieve
maatregel voor te stellen, in plaats van de gebruikelijke gerechtelijke vervolging, nr. 154/1.
- Wetsvoorstel (Guido De Padt) betreffende de administratiefrechtelijke afhandeling van
bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer, nr. 746/1.
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- Wetsvoorstel ( Alain Courtois, Valérie De Bue) tot wijziging van de artikelen 65bis en
65ter van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16
maart 1968, nr. 1111/1.
- Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh) houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid, nr. 205/1 en 2.
- Wetsvoorstel (Philippe Monfils) tot wijziging van sommige bepalingen in verband met de
verkeersveiligheid, nr. 1074/1.
- Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine) tot wijziging van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, teneinde parkeerfaciliteiten toe te
kennen aan beoefenaars van een gezondheidsberoep die op huisbezoek zijn,
nr. 1103/1.
- Wetsvoorstel (Olivier Chastel, François Bellot, Valérie De Bue) tot wijziging van artikel
56 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het
wegverkeer, nr. 1422/1.
Wetsvoorstel (Hilde Vautmans, Guido De Padt) tot wijziging van artikel 38 van de wet
- van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, nr. 1451/1.
- Wetsvoorstel (Dylan Casaer, Philippe De Coene, Inga Verhaert) tot wijziging van de bij
het koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoördineerde wetten betreffende de politie
over het wegverkeer inzake het verplaatsen van voertuigen, nr. 1585/1.
- Voorstel van resolutie (Annick Saudoyer, André Frédéric, Camille Dieu) om de afgifte
van het rijbewijs verplicht te laten voorafgaan door een aanvullende rijvaardigheidstest,
nr. 693/1.
- Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine) tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie over het wegverkeer,
nr. 713/1.
- Voorstel van resolutie (Annick Saudoyer) betreffende de plaats die de bestuurders op
de openbare weg moeten innemen, nr. 962/1.
- Voorstel van resolutie (Annick Saudoyer, Camille Dieu, Alisson De Clercq) betreffende
het rijbewijs, nr. 963/1.
- Wetsvoorstel (Philippe Monfils) tot wijziging van sommige bepalingen in verband met de
verkeersveiligheid, nr. 1074/1.
- Voorstel van resolutie (Annick Saudoyer, Bruno Van Grootenbrulle) tot wijziging van het
koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, nr. 1200/1.
- Voorstel van resolutie (Ludo Van Campenhout, Yolande Avontroodt) tot wijziging van
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer met het oog op de verbetering van niet-prioritair
ziekenvervoer en een hogere rechtszekerheid bij het uitvoeren van prioritaire
opdrachten in het algemeen, nr. 1225/1.
- Wetsvoorstel (Jan Peeters, Philippe De Coene) betreffende het afbakenen van zone 30
in tijd door middel van het gebruik van een statisch bord, nr. 1323/1.
- Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van
het gebruik van de openbare weg wat de voorrangsregeling betreft, nr. 1454/1 en 2.
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- Voorstel van resolutie (Daniel Bacquelaine, François Bellot, Philippe Monfils)
betreffende een herziening van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende
bepalingen inzake verkeersveiligheid ter bevordering van meer verkeersveiligheid,
nr. 1478/1.
- Wetsvoorstel (Guido De Padt, Hilde Vautmans, Yolande Avontroodt) tot aanpassing van
het verkeersreglement teneinde de eigenaar van een inrit het recht te verlenen zijn
wagen langdurig voor deze inrit te parkeren, nr. 1540/1.
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Hilde Vautmans).
- Er heeft een gedachtewisseling over de regeling der werkzaamheden plaatsgevonden.
Volgende vergadering : woensdag 27 april 2005.

Buitenlandse Betrekkingen
COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN

Voorzitter : de h. Karel Pinxten
WOENSDAG 20 APRIL 2005
Samengevoegde vragen :
- Vraag van de heer Willy Cortois aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse
Handel en Wetenschapsbeleid over “de afschaffing van de EU invoerbeperkingen voor
textiel en kleding uit China en de richtlijnen van de Europese Commissie terzake” (nr.
6408).
- Vraag van de heer Ortwin Depoortere aan de minister van Economie, Energie,
Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over “de maatregelen om de textielinvoer
vanuit China te beperken” (nr. 6530).
- De minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid heeft
geantwoord.
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2005.

Rekenhof
SUBCOMMISSIE “REKENHOF” VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING

Voorzitter : de h. Luk Van Biesen
WOENSDAG 20 APRIL 2005
1. Onderzoek van het 161e Boek van het Rekenhof
- Evolutie van de wetgeving rijkscomptabiliteit (blz 77)
- Onderzoek van de uitgaven onderworpen aan het voorafgaand visum van het Rekenhof
(blz 129-133).
(Voortzetting). (Rapporteur : de h. Jean-Jacques Viseur).
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- De subcommissie heeft kennis genomen van het antwoord van het Rekenhof op twee
door de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven aan de
leden van de subcommissie overgezonden nota’s.
2. Bespreking van het verslag van het Rekenhof over de bestuursovereenkomsten van de
instellingen van sociale zekerheid (maart 2005).
- Inleidende uiteenzetting door het Rekenhof.

PM 51 / 62 - 22

PLENAIRE VERGADERING

Dit hoofdstuk bevat:
-

de belangrijkste thema’s van de plenaire vergaderingen van de afgelopen week;
een overzicht van de in plenaire vergadering besproken en gestemde wetsontwerpen
en –voorstellen;
de uitslag van de stemmingen. Het nummer na de titel van het ontwerp of voorstel
verwijst naar het Kamerdocument (zie Bijlage 2 – wetsontwerpen, -voorstellen en
commissieverslagen).

Het cijfer tussen haakjes, na de datum van de plenaire vergadering, identificeert de
vergadering in de officiële publicaties van de Kamer:
het Beknopt verslag, waar de synthese van de debatten gepubliceerd wordt;
de Parlementaire handelingen die de volledige weergave van de debatten bevat (zie
“Publicaties van de Kamer” op het laatste blad van dit bulletin).

DONDERDAG 21 APRIL 2005, NAMIDDAG (130) EN AVOND(131)
MONDELINGE VRAGEN
Het Stookoliefonds
Samengevoegde vragen aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie,
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
-mevrouw Trees Pieters (CD&V) (nr. P829)
-mevrouw Muriel Gerkens (Ecolo) (nr. P830)
-de heer Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) (nr. P831)
-mevrouw Trees Pieters (CD&V) (nr. P832)
-mevrouw Magda De Meyer (SPA-spirit) (nr. P833)
-mevrouw Colette Burgeon (PS) (nr. P834)
De illegale thuisslachtingen van schapen
Vraag van
-mevrouw Corinne De Permentier (MR) aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (nr. P814)
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Vermoede witwaspraktijken in casino's
Vraag van
-de heer Guido de Padt (VLD) aan de vice-eerste minister en minister van Justitie (nr. P815)
De naleving van de voorwaarden inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling
Vraag van
-de heer Bart Laeremans (Vlaams Belang) aan de vice-eerste minister en minister van Justitie
(nr. P816)
Het veiligheidskorps in Hasselt
Vraag van
-mevrouw Hilde Claes (SPA-spirit) aan de vice-eerste minister en minister van Justitie
(nr. P817)
De hongerstaking van de Koerden in de Miniemenkerk
Samengevoegde vragen van
- mevrouw Zoé Genot (Ecolo) aan de eerste minister (nr. P818)
- mevrouw Joëlle Milquet (cdH) aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse
Zaken (nr. P819)
- mevrouw Talbia Belhouari (PS) aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse
Zaken (nr. P820)
De toelating tot het grondgebied van Sami-ul Haq, de peetvader van de Taliban
Vraag van
-de heer Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) aan de vice-eerste minister en minister van
Binnenlandse Zaken (nr. P821)
De onbemande vliegtuigen
Vraag van
-mevrouw Marie-Christine Marghem (MR) aan de minister van Landsverdediging (nr. P822)
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De bijdrage van de Gewesten aan het Ideeënfonds
Vraag van
-de heer Jean-Jacques Viseur (cdH) aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse
Handel en Wetenschapsbeleid (nr. P823)
De houding van de Belgische regering omtrent de Europese richtlijn over de tol voor
vrachtwagen
Vraag van
-de heer Jef Van den Bergh (CD&V) aan de minister van Mobiliteit (nr. P836)
Het sociaal akkoord in de non-profit sector
Samengevoegde vragen aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
- de heer Koen Bultinck (Vlaams Belang) (nr. P824, P825 en P826)
- mevrouw Sabien Lahaye-Battheu (VLD) (nr. P827)
- mevrouw Nahima Lanjri (CD&V) (nr. P828)

WETSONTWERP EN WETSVOORSTELLEN
1.

- Wetsontwerp betreffende de elektronische communicatie, nrs 1425/1 tot 19.
- Wetsontwerp betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische
communicatie, nrs 1426/1 tot 4.
[aangelegenheden bedoeld in artikelen 77 en 78 van de Grondwet]
De wetsontwerpen (nrs. 1425 en 1426) werden met 128 stemmen en 1 onthouding aangenomen
Eind jaren 90 werd onder Europese impuls één van de belangrijkste
nutsectoren, de telecommunicatiesector geliberaliseerd. Deze
liberalisering heeft een belangrijke dynamiek en aanzienlijke
wijzigingen binnen de betrokken sector met zich meegebracht.
Om deze redenen werd in 1999 op Europees vlak overgegaan tot een
aanpassing van het regelgevende kader. Dit resulteerde in de loop
van het jaar 2002 in zes richtlijnen: vijf harmoniseringrichtlijnen en een
specifieke richtlijn betreffende de mededinging op de markten
voor elektronische communicatiediensten.
• De sectorspecifieke Privacyrichtlijn en;
• De Richtlijn betreffende de mededinging op de markten voor
elektronische
communicatienetwerken
en
diensten.
De
telecommunicatieaspecten van deze zes richtlijnen worden door het
voorliggende wetsontwerp in Belgisch recht omgezet.
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2.

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1964 (overgezonden door de Senaat), nrs. 1663/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet]
Het wetsontwerp (nr. 1663) werd met 128 stemmen aangenomen

3.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 november 2000 betreffende de
informaticacriminaliteit, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten, en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen,
minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede
wereldoorlog door het Duitse nationaal socialistische regime is gepleegd, nrs 1284/1 tot
11
[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet]
Het wetsontwerp (nr. 1284) werd met 108 stemmen en 21 onthoudingen aangenomen
Dit ontwerp van wet heeft als doel het Belgische recht in
overeenstemming te brengen met de Overeenkomst van de Raad van
Europa inzake informaticacriminaliteit, opgemaakt te Boedapest op 23
november 2001, en van het aanvullend Protocol bij de Overeenkomst
inzake informaticacriminaliteit betreffende de bestraffing van
racistische en xenofobe feiten gepleegd met behulp van
informaticasystemen, opgemaakt te Straatsburg op 28 januari 2003.
Het Belgische recht is reeds grotendeels in overeenstemming met de
bepalingen van de Overeenkomst.
De Belgische wetgever heeft destijds rekening gehouden met de
snelle evolutie van de technologie tijdens de uitwerking van de wet
van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit (B.S.
03/02/2001), zodat de terminologie gebruikt in de wet technologisch
neutraal is. Ook de meeste van de misdrijven en de
onderzoeksmaatregelen voorzien door de Overeenkomst zijn reeds
gedekt door de Belgische wet.
Niettemin zijn een aantal kleinere wetgevende aanpassingen
noodzakelijk om te voldoen aan de internationale verplichtingen
neergelegd in de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit en het
aanvullende Protocol.

4.

Wetsvoorstel (de heren Alfons Borginon en Claude Marinower, mevrouw Martine
Taelman, de heer Melchior Wathelet, mevrouw Liesbeth Van der Auwera en de heren
Eric Massin, Alain Courtois en Walter Muls) tot wijziging van artikel 488bis van het
Burgerlijk Wetboek, nrs 1452/1 tot 8.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet]
De indieners wensen een aantal verbeteringen aan te brengen aan
artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de
bescherming van goederen van onbekwamen, naar aanleiding van
een vorige wetswijziging.
Het wetsvoorstel (nr. 1452) werd met 109 stemmen en 19 onthoudingen aangenomen
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5.

Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen,
nrs 1559/1 tot 6.
Dit ontwerp van wet is een van de luiken van de hervorming van de
wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. Het strekt
vooreerst tot een wijziging van het Strafwetboek teneinde personen
die minderjarigen misbruiken om misdrijven te plegen strenger te
straffen.
Deze volwassenen hopen immers, gelet op de specifieke aanpak
waarop minderjarigen recht hebben in het kader van de wet
betreffende de jeugdbescherming, zich te kunnen onttrekken aan
strafvervolging en niettemin de vruchten van de door de minderjarigen
gepleegde delicten te blijven plukken.
Een nieuw artikel in het Strafwetboek, dat samen moet worden
gelezen met de strafbepaling betreffende de mededaderschap, moet
de mogelijkheid bieden dat de minimumstraf voor elk wanbedrijf en
elke misdaad bedoeld in dit wetboek, op relatieve en consequente
wijze wordt verzwaard. Deze verzwaring kan zelfs nogmaals worden
toegepast ingeval specifieke verzwarende omstandigheden dit
vereisen.
Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de meeste
strafbepalingen van titel IV van de jeugdwet in te voegen in het
Strafwetboek, zodat de strafrechtelijke bescherming van de
minderjarigen, door de wet van 28 november 2000 veeleer toegespitst
op zedendelicten, thans tevens kan worden verruimd.
Tenslotte konden de strafbepalingen van de wet van 8 april 1965, die
misdrijven betreffen die thans door andere wetsbepalingen worden
beteugeld of die niet meer worden toegepast, worden opgeheven.
Het wetsontwerp (nr. 1559) werd met 126 stemmen tegen 3 onthoudingen aangenomen

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de
strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, nrs 1560/1 tot 10
Dit ontwerp van wet strekt in de eerste plaats ertoe de nodige
wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de misdrijven
mensenhandel en mensensmokkel teneinde het Belgisch recht in
overeenstemming te brengen met de volgende instrumenten van het
internationaal en het Europees recht: enerzijds de aanvullende
protocollen bij het verdrag van de Verenigde Naties tegen
transnationale georganiseerde misdaad, inzake de preventie,
bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder
vrouwenhandel en kinderhandel, en tegen de smokkel van
migranten over land, over de zee en in de lucht, ondertekend te
Palermo op 15 december 2000
en anderzijds het kaderbesluit van 19 juli 2002 van de Raad van de
Europese Unie inzake bestrijding van mensenhandel (om te zetten
voor 1 augustus 2004), de richtlijn van 28 november 2002 van de
Raad van de Europese Unie tot omschrijving van hulpverlening bij
illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf en het
kaderbesluit van 28 november 2002 van de Raad van de Europese
Unie tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding
van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en
illegaal verblijf (om te zetten voor 5 december 2004).
Het wetsontwerp (nr. 1560) werd met 129 stemmen aangenomen
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-

Wetsvoorstel (mevrouw Nahima Lanjri en de heren Tony Van Parys en Servais
Verherstraeten) tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de uitbreiding van de
strafbaarstelling van de huisjesmelkerij, nr. 1582/1.

-

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die
zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen
(overgezonden door de Senaat), nrs 640/1 en 2. - Wetsvoorstel (mevrouw Hilde Claes)
houdende bestraffing van personen die minderjarigen inzetten om een misdaad te
plegen, nr. 1109/1. [aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - Rapporteur : de
heer André Perpète]

NAAMSTEMMINGEN OVER DE MOTIES
De eenvoudige motie is een motie die er zonder meer toe strekt over te gaan tot de orde van de dag. De
eenvoudige motie heeft van rechtswege voorrang op alle andere moties, met uitzondering van de motie
van vertrouwen. De aanneming van een eenvoudige motie heeft tot gevolg dat alle andere moties
vervallen (art.92bis Rgt van de Kamer).
Zijn er verscheidene moties van aanbeveling over hetzelfde onderwerp ingediend, dan hebben de moties
ingediend door interpellanten bij de stemming van rechtswege voorrang op de moties ingediend door
andere leden. Binnen elk van beide categorieën wordt de volgorde van stemming bepaald door de
volgorde van indiening.

STEMMINGEN OVER :
1. de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :
-mevrouw Joëlle Milquet over "de goedkeuring van een nieuw spreidingsplan ter
beheersing van de geluidsoverlast rond de luchthaven van Zaventem" (nr. 548).
-mevrouw Marie Nagy over "de geluidshinder in de omgeving van de luchthaven
Brussel nationaal" (nr. 577)
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de
Overheidsbedrijven van 11 april 2005]

Twee moties werden ingediend (doc. MOT 51 0548/001)
-

een motie van aanbeveling door de dames Joëlle Milquet (cdH) en Mary Nagy
(ECOLO)
een eenvoudige motie door mevrouw Inga Verhaert (sp.a-spirit) en de heer Guido De
Padt (VLD)
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 76 stemmen tegen 45 en 4 onthoudingen
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2. de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :
-de heer Patrick De Groote over "wapenleveringen aan Tanzania" (nr. 558).
-de heer Francis Van den Eynde over "wapenleveringen aan Tanzania" (nr. 559).
-mevrouw Nathalie Muylle over "de Delcrederedekking voor de exportlicentie aan New
Lachaussée" (nr. 564).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 11
april 2005]

Twee moties werden ingediend (doc. MOT 51 0558/001)
-

een motie van aanbeveling door de de heren Francis Van den Eynde (VLAAMS
BELANG) en Gerolf Annemans (VLAAMS BELANG)
een eenvoudige motie door mevrouw Josée LEJEUNE (MR) en de heren Philippe
MONFILS (MR) en Mohammed BOUKOURNA (PS)
De eenvoudige motie wordt aangenomen met 80 stemmen tegen 44 en 5 onthoudingen
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MINISTERRAAD

Hieronder vindt u de agendapunten van de ministerraad die het toekomstige parlementaire
werk kunnen beïnvloeden. Meestal gaat het om goedgekeurde voorontwerpen van wet. De
bespreking van een ontwerp zal in het federaal Parlement worden aangevat wanneer het door
de regering werd ingediend. Het kan pas als wet door de Koning worden bekrachtigd en
afgekondigd nadat het door de Kamer en, in sommige gevallen, door de Senaat werd
aangenomen.
Meer informatie m.b.t. de beslissingen van de ministerraad kan men vinden op de website van
de regering: http://Fgov.be.

MINISTERRAAD VAN 15 APRIL 2005
INTERPROFESSIONEEL AKKOORD
Guy Verhofstadt gaf een overzicht van het pakket aan beslissingen die de Ministerraad nam
om de economie en de werkgelegenheid een nieuwe impuls te geven. Zo worden de beloftes
die rond het Interprofessioneel Akkoord zijn gemaakt, volledig uitgevoerd. De maatregelen
zorgen voor meer werk, meer flexibiliteit en meer innovatie. Bovendien zullen heel wat mensen
door specifieke belastingsverlagingen hun inkomen zien stijgen.

INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN IN DE VORM VAN RENTEBETALINGEN
Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier
Reynders, Minister van Financiën, stemde de Ministerraad in met vijf voorontwerpen van wet,
houdende goedkeuring van vijf internationale overeenkomsten inzake inkomsten uit
spaargelden in de vorm van rentebetaling die door België werden afgesloten.
SOCIALE ZEKERHEID VAN ZELFSTANDIGEN
Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de
Ministerraad een voorontwerp van wet goed, dat naar analogie met het systeem voor de
werknemers een structureel mechanisme invoert dat de plafonds en inkomensdrempels, en
ook de sociale uitkeringen in de sociale zekerheid der zelfstandigen aan de welvaart aanpast.
Het voorontwerp van wet voert de beslissing van de Ministerraad van 25 maart 2005 uit. Het
bepaalt de procedure op basis waarvan de regering een beslissing over de beschikbare
financiële middelen dient te nemen, om een plafond, een inkomensdrempel of een al dan niet
minimaal uitkeringsbedrag te herwaarderen. De verbetering van het sociaal statuut van
zelfstandige werknemers is een van de onmisbare voorwaarden om het ondernemingsklimaat
in België aan te wakkeren. Een structureel beleid bevordert de koppeling van de sociale
bescherming van de zelfstandigen aan de algemene ontwikkeling van de welvaart.
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Het biedt ook uitzicht op een grotere harmonisering tussen het statuut van de loontrekkende en
de zelfstandige.
HUWELIJKSAANGIFTE
Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve
Vereenvoudiging, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad
in tweede lezing een voorontwerp van wet goed, dat de huwelijksaangifte vereenvoudigt.
Het voorontwerp houdt rekening met de opmerkingen van de Raad van State. Zo'n 39.000
Belgische huwelijkskandidaten kunnen voortaan eenvoudiger in het huwelijk treden. Ze hoeven
niet langer voor hun huwelijksaangifte onnodig afschriften en bewijzen af te halen en voor te
leggen. De belasting wordt eveneens afgeschaft. Die vereenvoudigingen gelden ook voor
koppels die kiezen voor een samenlevingscontract. De gegevens die de overheid reeds kent
(naam, geboortedatum, woonplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, afstamming), dient de
burger niet opnieuw op te halen en mee te delen.
AANPASSING AAN WELVAART
Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, de heer Rudy Demotte,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Bruno Tobback, Minister van
Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing en na advies van de Raad van State een
voorontwerp van wet goed, dat een structureel mechanisme invoert dat de plafonds en
inkomensdrempels, en ook de sociale uitkeringen in de sociale zekerheid aan de welvaart
aanpast.
De Ministerraad benadrukte op 21 maart 2004 in Oostende hoe belangrijk het was een
structureel mechanisme in te voeren dat de plafonds en inkomensdrempels, en de sociale
uitkeringen voor alle takken van de sociale zekerheid aan de welvaart aanpast. De bedoeling is
om het niveau van sociale bescherming aan de evolutie van de welvaart aan te passen.
SOCIAAL STATUUT VAN DE MEEWERKENDE ECHTGENOOT
Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno
Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp
van wet goed aangaande het pensioen van de zelfstandigen.
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BIJLAGEN
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INTERPELLATIEVERZOEKEN

De interpellatieverzoeken worden bij het bureau van de Kamer ingediend en voor behandeling
naar een openbare commissievergadering verzonden. Op advies van de Conferentie van
voorzitters kan de voorzitter evenwel, op grond van politiek belang of publieke belangstelling,
beslissen de interpellatie in plenaire vergadering te houden of ze om te vormen tot een
mondelinge of schriftelijke vraag.
584
Binnenlandse Zaken
Interpellatie van de heer Guido TASTENHOVE tot de eerste minister over “de stelling van de
Belgische regering inzake de Bolkestein-rechtlijn”
585
Binnenlandse Zaken
Interpellatie van de heer Jean-Claude MAENE tot de vice-eerste minister en minister van
Binnenlandse Zaken over “de hervorming van de brandweerdiensten”
586
Sociale Zaken
Interpellatie van mevrouw Greta D’HONDT tot de minister van Werk over “inspecties m.b.t.
werkenden uit nieuwe EU-lidstaten”
587
Sociale Zaken
Interpellatie van de heer Luc Goutry tot de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
over « onderzoek supplementen in West-Vlaamse ziekenhuizen »
588
Justitie
Interpellatie van de heer Pieter De Crem tot de vice-eerste minister en minister van Justitie
over « de twee Belgische Guantanamo-gevangenen »
589
Buitenlandse Betrekkingen
Interpellatie van de heer Pieter De Crem tot de minister van Buitenlandse Zaken over « het
standpunt van de Belgische regering inzake de Europese subsidies voor de provincie
Henegouwen »
590
Landsverdediging
Interpellatie van de heer Pieter De Crem tot de minister van Landsverdediging over « een
mogelijk samenroepen van een benoemingscomité binnen Defensie »
591
Buitenlandse Betrekkingen
Interpellatie van de heer Guido Tastenhoye tot de minister van Buitenlandse Zaken over « de
blijvende zware schendingen van de mensenrechten in de kandidaat-EU-lidstaat Turkije »
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WETSONTWERPEN, WETSVOORSTELLEN
EN COMMISSIEVERSLAGEN

Alle bij de Kamer ingediende wetsontwerpen of –voorstellen en de desbetreffende
commissieverslagen, worden als parlementair stuk gedrukt.
Bij het drukken van het stuk, krijgt elk wetsontwerp of –voorstel een volgnummer alsook een
reeksnummer dat aan de verschillende documenten (advies van de Raad van State,
amendementen, commissieverslagen) die op de basistekst volgen, wordt gegeven. Ten slotte
wordt de zitting vermeld tijdens welke het ontwerp of voorstel werd ingediend.
Alle parlementaire stukken kunnen besteld worden (zie laatste blad van het bulletin:
“Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat van België”).
Deze parlementaire stukken kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website van de
Kamer: http://www.dekamer.be, onder de rubriek “Wetgeving”.
Een subrubriek vermeldt de meest recente gepubliceerde documenten.
U vindt op onze website ook de verslagen van de plenaire vergaderingen en informatie over de
commissies.
Onder "Plenum" vindt u de beknopte verslagen en de integrale verslagen.
Onder "Commissies" vindt u enerzijds een bespreking van wetteksten en anderzijds een
bespreking van de interpellaties en de mondelinge vragen.
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AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN EN VAN DE
COMMISSIEVERGADERINGEN

De agenda’s van de commissie- en plenaire vergaderingen zijn beschikbaar op de
website van de Kamer (www.dekamer.be).
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MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER - BESTELBON
TITEL
Wetgeving
De Belgische Grondwet
N
F
D
E
De Belgische Grondwet - editie “hardcover”
Wet van 13 mei 1880 op het parlementair onderzoek gewijzigd door de wet
van 30 juni 1996

AANTAL

TOT. PRIJS

2,50

------

------

5,00

------

------

1,20

------

------

EURO

Reeks Parlementair recht in kort bestek
De parlementaire onverantwoordelijkheid (november 2000)
2,50
----------De parlementaire onschendbaarheid (november 2000)
2,50
----------Het Arbitragehof: bevoegdheid, inrichting en werking
2,50
----------De invloed van de arresten van het Arbitragehof op het
parlementaire werk
2,50
----------De bijzondere wetten tot hervorming der instellingen
2,50
----------Parlementaire informatie
Biografisch handboek
5,00
----------Adressenlijst van de volksvertegenwoordigers - politieke
2,50
----------samenstelling -taalgroepen -commissies samenstelling statistieken van de parlementaire werkzaamheden
Verkiezingsuitgaven: verkiezingen 18 mei 2003
2,50
----------Jaarverslag 2002-2003
2,50
Reglement van de Kamer
2,50
----------De geschiedenis van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
15,00
----------Het faillissement van Sabena (rapport + bijlagen)
5,00
----------Parlementaire stukken
5,33
-----------De Federale regeringsverklaring - doc. nr. 51K0020/001
Parlementaire info-steekkaarten
Informatie over de staatsstructuren en de werking van het federale
1,20
-----------Parlement:
N
F
D
E
Videofilm of DVD : "Het Federaal Parlement van België"
6,20
-----------N
F
D
E
video
DVD
(video N en F uitgeput)
50STE Verjaardag van het vrouwenstemrecht (1998)
Folder (max. 10 ex.)
gratis
-----------Folder vanaf het 11de exemplaar
0,12
------------Brochure "Een vrouw, een stem"
2,50
------------N
F
5
------------Honderd jaar ongewone debatten in Kamer en Senaat; Emile
Toebosch, Kamer van volksvertegenwoordigers; 2001; 182 pag.
Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” ingekaderd
70,00
------------Gravure : “Vue de l’Hôtel des Etats Généraux à Bruxelles” niet ingekaderd
10,00
------------2,50
------------Iconografie van het Parlementsgebouw
“Het Paleis der Natie” – (W. Van Den Steene)
30.00
------------De Volksvertegenwoordigers 1894-1969 (facsimile)
2,50
------------2,50
------------“De democratische legitimiteit van de Europese besluitvorming”
(H. D’Hollander)
Varia
Folder "Het Federale Parlement van België"
gratis
-----------N
F
D
E
Pin met logo van de Kamer
1,20
-----------Horloge “Westminster” (kristal)
111,00
-----------Horloge “Piramide” (kristal)
116,00
-----------Onderleggers (per 6) (kristal)
77,00
-----------BESTELBON - MONOGRAFIEËN VAN DE KAMER
Terug te sturen naar: Kamer van volksvertegenwoordigers, Dienst Algemene Zaken - 1008 BRUSSEL
NAAM

ADRES
Gelieve het verschuldigde bedrag te willen storten op postrekening nr. 000-0019220-14 van de
Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel (IBAN BE94 0000 0192 2014 BIC BPOTBEB1)
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van de betaling. Er wordt geen factuur opgestuurd.

PUBLICATIES VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

BELGIË

BUITENLAND

ABONNEMENT PER
Definitief integraal verslag
Kamer en handelingen
Senaat
Volledig verslag van de
debatten in de Wetgevende
Kamers, in de taal van de
spreker
Bulletin van vragen en
antwoorden (tweetalig)
Vragen gesteld door de
parlementsleden en
antwoorden van de regering
Beknopt verslag Kamer
Samenvatting van de
debatten (tweetalig)
Parlementaire
mededelingen
Wekelijks bulletin

ABONNEMENT PER

PARLEMENTAIRE
ZITTING (1)

LOSSE NUMMERS

PARLEMENTAIRE
ZITTING (1)

LOSSE NUMMERS

80,00 euro (2)

1,80 euro (3)

225,00 euro (2)

5,00 euro (3)

50,00 euro (2)

1,30 euro (3)

150,00 euro (2)

4,00 euro (3)

13,00 euro

0,50 euro

39,00 euro

1,50 euro

13,00 euro

/

39,00 euro

/

(1) parlementaire zitting: in principe van oktober tot oktober
(2) Kamer en Senaat
(3) Kamer of Senaat
Inlichtingen en bestellingen voor bovenstaande publicaties:
Dienst Algemene zaken - tel.: (02) 549 81 79
fax: (02)549 82 74
Rekening nr. 000-1648428-10 van "Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel
(IBAN BE41 0001 6584 2810 BIC BPOTBEB1)
Gelieve duidelijk te vermelden:
Naam en volledig adres van de inschrijver
Verzendingsadres indien dit verschilt van het adres van de inschrijver
Nauwkeurige omschrijving van de gewenste publicaties (titel, datum, nummer, zittingsjaar en taal)
Het abonnementsbedrag is geheel verschuldigd, ongeacht de datum van inschrijving; de nummers
die voor de datum van betaling zijn verschenen worden niet bezorgd
Het abonnement begint te lopen bij ontvangst van betaling en kan niet worden opgezegd
De Kamer is niet BTW-plichtig
Parlementaire stukken van de Kamer
Wetsontwerpen en -voorstellen, amendementen,
voorstellen van resolutie, commissieverslagen,
adviezen van de Raad van State, enz.
- volledig abonnement met begrotingen
- volledig abonnement zonder begrotingen
- thematische abonnementen
- losse nummers
Administratieve kosten voor bestellingen van
losse nummers beneden de 2,50 EUR : 0,75
EUR

BELGIË
0,06200 euro
per gedrukte
bladzijde
BUITENLAND
0,06200 euro
per gedrukte
bladzijde
+ verzendingskosten

Inlichtingen en bestellingen:
Kamer van volksvertegenwoordigers:
Dienst Algemene Zaken
1008 BRUSSEL
tel.: (02) 549 81 58: inlichtingen
(02) 549 81 60: bestellingen
fax: (02) 549 82 74
Rekening nr. 000-1648428-10 van
"Publicaties van de Kamer van
volksvertegenwoordigers
Betaling na ontvangst van de
afrekening

