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CCoommmmiissssiieess  
 
 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

 
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 
 
 MAANDAG 06 MAART, DINSDAG 07 MAART, WOENSDAG 08 MAART, DONDERDAG 09 MAART EN 

VRIJDAG 10 MAART 2017 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
Volgende vergadering:  dinsdag 28 maart 2017. 

 
 

PARLEMENTAIRE PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK 
NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN 

VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL 
EN IN HET METROSTATION MAALBEEK TE BRUSSEL, 

MET INBEGRIP VAN DE EVOLUTIE EN DE AANPAK VAN DE STRIJD TEGEN HET RADICALISME 
EN DE TERRORISTISCHE DREIGING 

 
Voorzitter : de heer Patrick Dewael 
 
 MAANDAG 06 MAART 2017 
 
Werkvergadering met de experts. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Olivier Vanderhaegen, deradicaliseringsambtenaar van de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek; 

- mevrouw Jessika Soors, deradicaliseringsambtenaar van de stad Vilvoorde; 
- de heer Alexander Van Leuven, deradicaliseringsambtenaar van de stad Mechelen. 
 
Hoorzitting met : 
- de heren Philip Willekens, directeur-generaal, en Pierre Thomas, directeur, Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie, FOD Binnenlandse Zaken; 

- de heer Johan De Becker, hoofdcommissaris, korpschef van de lokale politie Brussel-West; 
- de heer Hannes Schotte, deradicaliseringsambtenaar van de stad Gent. 
 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Hicham Abdel Gawad, godsdienstleerkracht, auteur en licentiaat in de 
godsdienstwetenschappen; 

- mevrouw Karin Heremans, co-voorzitter van de “European Commission’s Radicalisation 
Awareness Network (RAN) Education Working Group (RAN EDU)”; 

- de heer Samuel Legros, « chargé de recherche et de plaidoyers » en de heer Thibault 
Zaleski, pedagogisch verantwoordelijke bij de vzw « Coordination Nationale d’Action pour la 
Paix et la Démocratie » (CNAPD). 
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Hoorzitting met : 
- mevrouw Marie-Cécile Royen, journaliste; 
- mevrouw Brigitte Maréchal, directrice van het CISMOC (« Centre Interdisciplinaire d’Etudes 
de l’Islam dans le Monde Contemporain »), « UCLouvain ». 

 
Werkvergadering met de experts. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en 
Servais Verherstraeten). 
 
Volgende vergadering: maandag 13 maart 2017. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 07 MAART 2017 
 
Het vraagstuk van de aanvullende pensioenen. 
 
Hoorzitting met leden van de Academische Raad voor het pensioenbeleid : 
- de heer Frank Vandenbroucke (voorzitter); 
- de heer Yves Stevens; 
- de heer Pierre Devolder; 
- de heer Etienne de Callataÿ. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 maart 2017. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, 
DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND 

EN DE LANDBOUW 

 
Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée 
 
 DINSDAG 07 MAART 2017 
 
Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel) 
tot invoeging in het Wetboek van economisch recht van een hoofdstuk over de vrije keuze 
door de consument van de factureringswijze, nr. 54K1079/1. (Voortzetting). (Rapporteur : 
mevrouw Griet Smaers. 
 
- In bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door mevrouw Lalieux en de heer Delizée. 
- Het schriftelijk advies van de minister van Economie werd over deze amendementen 
gevraagd. 

 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic610.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1079
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Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen, Vanessa Matz) tot instelling van lagere 
kosten die van de consument kunnen worden gevorderd bij niet-betaling of gedeeltelijke 
betaling van een openstaande schuld, nrs. 54K1793/1 en 2. 

Amendementen van de heer de Lamotte. 
- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier 
Delannois) tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke 
invordering van schulden van de consument, tot vaststelling van regels in verband met de 
kosten die bij wanbetaling kunnen worden opgelegd, nr. 54K1898/1. 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Werner Janssen). 
 
- In bespreking. 
- Het schriftelijk advies van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders werd gevraagd. 
 
Voorstel van resolutie (Griet Smaers, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Els Van Hoof) met 
betrekking tot de dagbladhandel, nrs. 54K1509/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw 
Ann Vanheste). 
 
- Rapporteur: de heer Michel de Lamotte. 
 
Voorstel van resolutie (Michel de Lamotte, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) over de wijziging 
van de overeenkomst “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, en over 
de betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten, nr. 54K1897/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 
 
- In bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door de heer de Lamotte. 
- Het schriftelijk advies van de minister van Economie werd over deze amendementen 
gevraagd. 

 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie, nr. 54K2331/1. 
 
- Rapporteur: de heer Johan Klaps. 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door mevrouw Detiège c.s. en mevrouw Dierick c.s. 
- De amendementen werden aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 10 stemmen en 5 onthoudingen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1793
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1898
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1509
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1897
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2331
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic612.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 07 MAART 2017 
 
Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh, Egbert Lachaert, Carina Van Cauter) tot wijziging van de wet van 22 maart 
1999 betreffende de indentificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog 
op de oprichting van een DNA-gegevensbank “Intervenanten”, nrs. 54K2087/1 en 2. 
 
- Rapporteur: de heer Stefaan Van Hecke. 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door de heer Terwingen en door mevrouw De Wit. 
- De artikelen alsook de amendementen nrs 1, 2 en 4 werden aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Laurette Onkelinx, Eric Massin, Özlem Özen) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek, houdende afschaffing van de vereiste waaraan magistraten qua anciënniteit bij een 
rechtscollege moeten voldoen om te kunnen worden aangewezen voor sommige adjunct-
mandaten bij datzelfde college, nr. 54K971/1. 
 
- Rapporteur: de heer Christian Brotcorne. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Philippe Goffin, David Clarinval, Benoît Friart, Vincent Scourneau) houdende 
ruimere mobiliteit van de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken, 
nr. 54K2196/1. 
 
- Rapporteurs: mevrouw Özlem Özen en de heer Raf Terwingen. 
- Bespreking. 
- Het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Hendrik Bogaert, Roel Deseyn, Gautier Calomne, 
Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van de wet van 21 
december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank “Vermiste 
Personen”, nrs. 54K1952/1 tot 4 
 
- Rapporteur: de heer Stefaan Van Hecke. 
- Bespreking. 
- Het wetsvoorstel werd aangenomen met 10 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek wat de verkoopovereenkomst tussen echtgenoten betreft, nrs. 54K2149/1 en 2. 
 
- Rapporteur: mevrouw Kristien Van Vaerenbergh. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2087
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=971
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2196
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1952
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2149
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Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat in elke fase van de 
rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst, 
nrs. 54K192/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Özlem Özen en Goedele 
Uyttersprot). 
 
- Bespreking. 
- Een amendement werd ingediend door de heer Brotcorne. 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp betreffende het Europees beschermingsbevel, nrs. 54K2263/1 en 2 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
Amendement van mevrouw Özlem Özen. 
 
- Bespreking. 
- Een amendement werd ingediend door de heer Terwingen c.s. 
- Het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op 
beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige 
hechtenis, nrs. 54K2264/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : 
mevrouw Özlem Özen). 
Amendement van mevrouw Özlem Özen 
 
- Bespreking. 
- Een amendement werd ingediend door de heer Terwingen c.s.. 
- Het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017. 
 
 

 
COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 07 MAART 2017 
 
Wetsvoorstel (Catherine Fonck) teneinde met een visuele waarschuwing op de verpakking te 
wijzen op geneesmiddelen met teratogene werking, nr. 54K1593/1. (Voortzetting). 
(Rapporteur : juffrouw Yoleen Van Camp). 
 
- Bespreking. 
- Artikel 1 en het geheel van het wetsvoorstel werden verworpen met 8 tegen 4 stemmen. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=192
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2263
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2264
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic615.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1593
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) tot aanvulling van 
de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 
en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde 
verbruiksruimtes voor druggebruikers, nr. 54K259/1. 

- Wetsvoorstel (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) tot aanvulling van 
de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 
en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide 
behandeling met diacetylmorfine, nr. 54K260/1 

(Rapporteur : mevrouw Anne Dedry). 
Advies uit te brengen aan de commissie voor de Justitie. 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Jan 
Vercammen, Nathalie Muylle, Els Van Hoof) betreffende epilepsie, nrs. 54K2131/1 en 2. 
Amendementen van mevrouw Van Camp. 
(Voortzetting) (Rapporteur : de heer Daniel Senesael). 
 
Voorstel van resolutie (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf, Luc Gustin, Denis Ducarme) 
betreffende de uitstippeling van een beleid ter bestrijding van medicatieresistente epilepsie, 
nr. 54K2304/1. 
 
- De twee voorstellen van resolutie werden samengevoegd. 
- Het voorstel van resolutie nr. 2131 werd als basistekst genomen. 
- Amendementen werden ingediend door de dames Dedry c.s., Van Hoof c.s., Somers c.s. 
Jiroflée c.s., Gerkens en de heer Thiéry. 

- De amendementen werden aangenomen. 
- Technische wijzigingen werden aangebracht. 
- Het geheel van het voorstel van resolutie nr. 2131, zoals geamendeerd en verbeterd, werd 
eenparig aangenomen. 

- Ingevolge de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 2131, wordt het samengevoegd 
voorstel van resolutie nr. 2304 zonder voorwerp. 

 
Samengevoegde voorstellen : 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de 
bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen 
en andere producten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft, 
nr. 54K41/1. 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de 
bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen 
en andere producten en teneinde de tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken door te 
voorzien in een neutrale en eenvormige presentatie, nr. 54K1421/1. 

- Wetsvoorstel (Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) tot 
wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid 
van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de 
verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen, nr. 54K1599/1. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=259
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=260
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2131
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2304
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=41
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1421
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1599
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- Voorstel van resolutie (Els Van Hoof, Nathalie Muylle, Franky Demon) betreffende het 
terugdringen van het gebruik van tabak en sigaretten, nr. 54K1614/1. 

- Wetsvoorstel (Dirk Janssens, Vincent Van Quickenborne, Ine Somers) tot wijziging van de 
wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten 
plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen 
tabaksrook, teneinde een rookverbod in te voeren in gesloten personenvoertuigen in de 
aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar, nr. 54K1633/1. 

- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Anne Dedry, Karin Temmerman, Muriel Gerkens) houdende 
diverse bepalingen betreffende de aanpak van schadelijke effecten van tabak, in het 
bijzonder naar jongeren toe, nr. 54K1665/1. 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) tot bescherming van de 
minderjarigen tegen passief roken, nr. 54K1717/1 

- Wetsvoorstel (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 
betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de 
voedingsmiddelen en andere produkten voor wat betreft de reclame, verkoop en verpakking 
van tabaksproducten, nr. 54K1891/1. 

- Wetsvoorstel (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 
betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de 
voedingsmiddelen en andere producten voor wat betreft tabaksproducten met toegevoegde 
aroma’s en additieven, nr. 54K1900/1. 

(Rapporteurs : de heren Daniel Senesael en Luc Gustin). 
 
Hoorzitting met : 
- de heren Paul Van den Meerssche en Mathieu Capouet, vertegenwoordigers van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 

- de heren Didier Vander Steichel, Stefaan Hendrickx, Pierre Bizel en Hedwig Verhaegen, 
vertegenwoordigers van de Nationale Coalitie Tegen Tabak; 

- de heer Luk Joossens, vertegenwoordiger van de “Association of European Cancer 
Leagues”. 

 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de 
toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorgen ingevolge 
daden van terrorisme, nr. 54K2334/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings) betreffende de 
vergoeding van slachtoffers van oorlogsmunitie, nr. 54K451/1. 

- Wetsvoorstel (Fatma Pehlivan, David Geerts, Alain Top) tot schrapping van de 
nationaliteitsvereiste voor burgerlijke slachtoffers van een naoorlogse incidentele ontploffing 
van munitie en oorlogstuig, nr. 54K808/1. 

(Rapporteur : de heer Damien Thiéry). 
 
- Rapporteurs: de heren André Frédéric en Damien Thiéry (voor het wetsontwerp 2334/1). 
- De toegevoegde wetsvoorstellen nrs. 451 en 808 werden losgekoppeld. 
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017. 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1614
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1633
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1665
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1717
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1891
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1900
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2334
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=451
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=808
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 
Voorzitter : de heer David Clarinval 
 
 DINSDAG 07 MAART 2017 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Goedele Uyttersprot, Patricia Ceysens, Leen Dierick, Egbert 
Lachaert, Vincent Scourneau, Benoît Friart) tot wijziging van het Wetboek van 
vennootschappen en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen, ter verbetering van de ontbindingsprocedure van niet-actieve 
vennootschappen, van vennootschappen met een fictieve zetel en van vennootschappen 
waarvan de zaakvoerders over onvoldoende beroepskennis beschikken, nrs. 54K1940/1 tot 
3. (Rapporteurs : de heer Francis Delpérée en mevrouw Leen Dierick). 
Amendementen van de heren Verherstraeten c.s. en Van de Velde. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Jean-Philippe Lebeau, voorzitter van de rechtbank van koophandel van 
Henegouwen; 

- de heer Thomas Van Houtte, voorzitter van de rechtbank van koophandel van Antwerpen; 
- de heer Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO); 

- de heer Bart Van Coile, ondervoorzitter van het Instituut van de Accountants en de 
Belastingconsulenten (IAB) en de heer Hein Vandelanotte, raadslid. 

 
Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017. 
 
 

WERKGROEP BELAST MET DE POLITIEKE VERNIEUWING 
 
 DINSDAG  07 MAART 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De heer Brecht Vermeulen werd als voorzitter aangewezen. 
- Rapporteurs: de heer Emmanuel Burton en mevrouw Monica De Coninck. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp tot oprichting van het “War Heritage Institute” en houdende integratie van de 
opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal 
Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum 
voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk en 
de Historische Pool van Defensie, nr. 54K2320/1. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1940
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1940
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2320
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- Rapporteur: de heer Tim Vandenput. 
- Bespreking. 
- Mevrouw Fernandez Fernandez c.s. heeft amendementen ingediend. 
- Alle amendementen werden verworpen en de artikelen, de technische verbeteringen 
inbegrepen, werden aangenomen. 

- Een tweede lezing werd gevraagd. 
 
Wetsontwerp houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-
2030, nrs. 54K2137/1 en 2. 
Advies van de Raad State. 
 
- Rapporteur: de heer Alain Top. 
- Amendementen werden ingediend door mevrouw Grosemans c.s. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 15 maart 2017. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017. 
 
 
 

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK 
NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE AANNEMING EN DE TOEPASSING 

VAN DE WET VAN 14 APRIL 2011 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN, 
VOOR WAT DE MINNELIJKE SCHIKKING IN STRAFZAKEN BETREFT 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Luik I : “Naturalisaties en nationaliteitsverwerving”. 
 
Hoorzitting met Mevrouw Johanna Erard, Voorzitter van het Vast Comité P en de heren 
Jean-François Kayser en Olivier Hastir, Commissarissen-auditors van het Vast Comité P. 
 
Hoorzitting met de heer Bruno Bulthé, voormalig onderzoeksrechter. 
 
Hoorzitting met mevrouw Françoise Roggen en de heer Frédéric Lugentz, voormalige 
onderzoeksrechters. 
 
Hoorzitting met de heer Bart Van Lijsebeth, voormalig administrateur-generaal van de VSSE. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2137
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Hoorzitting met de heer Serge Kubla, voormalig burgemeester van Waterloo. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering:  woensdag 15 maart 2017. 
 
 

COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN 

 
 
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge 
 
 WOENSDAG  08 MAART 2017 
Synthesenota van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, betreffende het 
dossier van de vervanging van de F-16 vliegtuigen. 

Volgende vergadering:  woensdag 15 maart 2017. 

 
COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de 
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren 
en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, aangaande de financiering 
van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten, voortvloeiend uit het noodplan 
voor nucleaire risico’s, nr. 54K2310/1. 
 
- Rapporteur: de heer Eric Thiébaut. 
- Bespreking. 
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals technisch verbeterd, werd aangenomen met 13 
stemmen en 1 onthouding. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2310
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 08 MAART 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering:  woensdag 14 maart 2017. 
 
 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DONDERDAG 09 MAART 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
Aanwijzing van een WIP ambassadeur (Women in parliaments global forum). 
Advies uit te brengen aan de Conferentie van de voorzitters. 
 
- Mevrouw An Capoen werd als ambassadeur aangewezen. 
 
Volgende vergadering:  dinsdag 21 maart 2017. 
 
 

TIJDELIJKE COMMISSIE “TERRORISMEBESTRIJDING” 

 
Voorzitter : de heer Koen Metsu 
 
 VRIJDAG 10 MAART 2017 
 
- Op vraag van de heer Crusnière stemt de commissie ermee in dat de samengevoegde 
wetsvoorstellen nrs. 1594 en 1748 losgekoppeld worden.  

 
Wetsvoorstel (Laurette Onkelinx, Stéphane Crusnière, Julie Fernandez Fernandez, Willy 
Demeyer, Eric Thiébaut, Sébastian Pirlot, Nawal Ben Hamou) tot indiening bij de Kamer van 
volksvertegenwoordigers van een jaarverslag over de wapenverkoop door de politiediensten, 
nrs. 54K1594/1 tot 3. 
Amendement van de dames Laurette Onkelinx en Nawal Ben Hamou en de heer Stéphane 
Crusnière. 
 
- Bespreking. 
- Het enige amendement (op artikel 2) en het wetsvoorstel werden verworpen met 9 tegen 3 
stemmen. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic614.pdf
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Wetsvoorstel (Benoit Hellings, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc Nollet, 
Kristof Calvo, Wouter De Vriendt, Anne Dedry, Marcel Cheron) tot wijziging van de wet van 5 
augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel 
in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig 
materieel en daaraan verbonden technologie, alsmede van de wet van 8 juni 2006 houdende 
regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, nr. 54K1748/1. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Vanessa Matz en Sophie De Wit). 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Hellings. 
- In bespreking. 
 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1748

