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CCoommmmiissssiieess  
 
 

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET FINALISEREN VAN DE OPDRACHT 
VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE “INTERNATIONALE FISCALE FRAUDE/PANAMA PAPERS 

 
Voorzitter : de heer Ahmed Laaouej 
 
 MAANDAG 27 MAART 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden (eedafleggingen van de medewerkers, experts, 
secretariaat). 
 
Regeling van de werkzaamheden (gedragsregels). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Frank Philipsen, administrateur-generaal, Bijzondere belastinginspectie, (BBI) FOD 
Financiën; 

- de heer Yannic Hulot, adviseur-generaal, (BBI) FOD Financiën; 
- de heer Tom Verschueren, adviseur, (BBI) FOD Financiën. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Philippe de Koster, voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking 
(CFI); 

- de heer Perry Timmerman, inspecteur-analist bij de Cel voor Financiële 
Informatieverwerking. 

 
 WOENSDAG 29 MAART 2017 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Steven Vanden Berghe, voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in 
fiscale zaken (DVB), FOD Financiën; 

- mevrouw Véronique Tai, lid van het College van de DVB, FOD Financiën; 
- de heer Johny Pirron, coördinator contactpunt regularisaties. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Peter Coussement, substituut-procureur des Konings bij het parket te Gent; 
- de heer Kristof Lammens, substituut-procureur des Konings bij het parket te Gent. 
 
Hoorzitting met de heer Alain Collin, substituut-procureur des Konings bij het parket te 
Brussel. 
 
(Rapporteurs : de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter 
Vanvelthoven). 
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BIJZONDERE COMMISSIE “INTERNATIONALE FISCALE FRAUDE/PANAMA PAPERS” 

 
Voorzitter : de heer Ahmed Laaouej 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
De tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie 
over de grote fiscale fraudedossiers. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Didier Claisse, raadsheer bij het Rekenhof; 
- de heer Rudi Moens, raadsheer bij het Rekenhof. 
 
 

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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
Wetsvoorstel (Koen Metsu, Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet 
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat de raden voor opleiding en Hoge Raad 
voor opleiding betreft, nr. 54K2293/1 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
- Bespreking. 
- De artikelen en het gehele wetsvoorstel werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Franky Demon) tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de 
private en bijzondere veiligheid wat de slotenmakerij betreft, nr. 54K2035/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls). 
 
- Het wetsvoorstel zal aan de bespreking van het nog in te dienen wetsontwerp tot regeling 
van de private en de bijzondere veiligheid worden toegevoegd. 

 
Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) tot wijziging van de wet van 10 april 
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat de overname van politietaken 
betreft, nrs. 54K675/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Veerle Heeren en de heer Christoph D’Haese). 
Amendementen van de dames Lahaye-Battheu en Gabriëls. 
 
- Het wetsvoorstel zal aan de bespreking van het nog in te dienen wetsontwerp tot regeling 
van de private en de bijzondere veiligheid worden toegevoegd. 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Alain Top) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft het digitaliseren 
van de oproeping en dossiervorming van de politieraad, nrs. 54K1766/1 tot 3 

Amendement van de heer Top. 
Advies van de Raad van State. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2293
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2035
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=675
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1766
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- Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Franky Demon) tot wijziging van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus, wat de politieraad betreft, nrs. 54K2004/1 tot 4 

Amendementen van de heer Degroote. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Vanessa Matz en de heer Franky Demon). 
 
- De heren Top en Degroote hebben amendementen ingediend. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet 
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de begroting, nr. 54K2268/1 
 
- Rapporteur : de heer Alain Top. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Karin Temmerman) betreffende de ondersteuning van 
buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden, nr. 54K851/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koen Metsu). 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre) tot wijziging van de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, teneinde bij de politieraad een interpellatierecht in te stellen, nrs. 54K476/1 en 2 
(Rapporteur : de heer Franky Demon). 
 
- In bespreking. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
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, wat betreft de organisatie 
van de fysische controle, nrs. 54K2322/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). 
Amendementen van de heer Wollants c.s. en van mevrouw Temmerman c.s. 
 
- Tweede rapporteur :  de heer Koen Metsu. 
- Bespreking. 
- Mevrouw Ben Hamou en mevrouw Temmerman en de heer de Lamotte c.s. hebben 
amendementen ingediend. 

- De amendementsen nrs 1, 2, 17 en 18 werden aangenomen. De amendementen nrs. 3 tot 
16 en 19 werden verworpen 

- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, werd 
aangenomen met 10 stemmen en 4 onthoudingen. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 19 april 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2004
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2268
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=851
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=476
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic630.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2322
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic630.pdf
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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 28 MAART 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 april 2017. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 28 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. 54K2087/5 en 6 
(Tweede lezing - art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur :  de heer Stefaan Van Hecke. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw De Wit c.s. en de heer Terwingen c.s. 
- De amendementen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen 12 stemmen en 1 
onthouding. 

 
Wetsvoorstel (Goedele Uyttersprot, Sarah Smeyers, Sophie De Wit) tot wijziging van artikel 
375bis van het Burgerlijk Wetboek, nr. 54K1895/1 
 
- Rapporteur :  de heer Christian Brotcorne. 
- Bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Philippe Goffin, Gilles Foret, Gautier Calomne, Stéphanie Thoron) tot 
invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de digitale woonplaats, nrs. 54K2112/1 en 2 
 
- Rapporteur :  mevrouw Sonja Becq. 
- Bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Gilles Foret, Philippe Goffin, Kristien Van 
Vaerenbergh, Sophie De Wit) betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de 
Federale Overheidsdienst Justitie in het kader van de uitvoering van vrijheidsstraffen en 
vrijheidsbenemende maatregelen en van het beheer van de inrichtingen waar deze 
uitvoering plaats vindt, nrs. 54K2194/1 tot 4 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic629.pdf
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=1895
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2112
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2194
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Advies van de Raad van State. 
 
- Rapporteur :  mevrouw Goedele Uyttersprot. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Terwingen c.s. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne) tot wijziging 
van het Strafwetboek wat betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen 
van een onroerend goed, nr. 54K1008/1 

- Wetsvoorstel (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) tot 
strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling 

van woonstschennis, nr. 54K1016/1 

- Wetsvoorstel (Barbara Pas, Jan Penris, Filip Dewinter) tot invoeging van het misdrijf van 
kraken van gebouwen in het Strafwetboek, nr. 54K1045/1 

(Voortzetting). (Rapporteur: de heer Stefaan Van Hecke). 
 
- Er werden amendementen ingediend op het wetsvoorstel nr. 1008. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Hans Bonte, Annick Lambrecht) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat 
betreft de informatie over de kosten van gerechtsdeurwaarder, nrs. 54K833/1 en 2 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde 
gezinsbemiddeling ten dele te financieren, nr. 54K2157/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Goedele Uyttersprot. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) teneinde de schorsing van de politieke 
rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de 
wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven 
daden, 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 en van de wet van 10 mei 2007 ter 
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, nr. 54K153/1 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- Bespreking. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
 WOENSDAG 29 MAART 2017 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 april 2017. 
 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1008
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1016
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1045
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=833
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2157
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=153
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic634.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
Het landenrapport over België in het kader van het Europees Semester 2017. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Steven Engels, European Semester Officer bij de Vertegenwoordiging van de 
Europese Commissie in België; 

- mevrouw Barbara Kauffmann, directrice bestuur Werkgelegenheid en Sociaal Beleid bij het 
directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese 
Commissie. 

 
Wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van 
studieperioden voor de berekening van het pensioen - Inleidende uiteenzetting van de 
minister van Pensioenen, nr. 54K2378/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Sonja Becq. 
- In bespreking. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Egbert Lachaert, Stefaan Vercamer, Zuhal Demir, David Clarinval, Veerle 
Wouters, Caroline Cassart-Mailleux) betreffende de vervanging van de ecocheques door 
een nettovergoeding, nrs. 54K2287/1 tot 5 

Amendementen van de heren Van Quickenborne en Lachaert. 
Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye, Peter Dedecker, Zuhal Demir, Jan Spooren) 
tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus 
betreft, nrs. 54K842/1 en 2 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Catherine Fonck en Nahima Lanjri). 
 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Lachaert en Van Quickenborne. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 april 2017. 
 
 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 april 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2378
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2287
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=842
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 
Voorzitter : de heer David Clarinval 
 
 DINSDAG 28 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 
5 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Francis Delpérée en mevrouw Leen Dierick). 
Amendementen van de heren Verherstraeten c.s., Van de Velde en Laaouej en van 
mevrouw Uyttersprot. 

- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Dierick c.s. 
- Bespreking. 
- De artikelen en de amendementen werden aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, werd 
aangenomen met 10 stemmen en 1 onthouding. 

 
 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

 
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
Onderzoek van de dossiers waarover de kamers geen eenparigheid konden bereiken. 
 
Onderzoek van de door de leden geëvoceerde dossiers. 
 
Stand van zaken van de naturalisatiedossiers. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Varia. 
 

 
WERKGROEP BELAST MET DE POLITIEKE VERNIEUWING 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
- Thema 1: aangifte van mandaten en vermogens 
- Thema 2: publiek bekend maken van samenstelling van federale kabinetten. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 april 2017. 
 

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
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Voorstel van resolutie (Laurent Devin, Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Gwenaëlle 
Grovonius) over de uitbreiding van de regeling voor gratis woon-werkverkeer per trein tot alle 
werknemers, nr. 54K1855/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Wouter Raskin). 
 
- De commissie Sociale Zaken heeft een negatief advies uitgebracht. 
 
Wetsvoorstel (David Geerts, Alain Top, Karin Temmerman) betreffende de bestrijding van 
tachograaffraude, nr. 236/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
Wetsvoorstel (David Geerts) tot wijziging van de wet van 15 juli 2013 betreffende het 
goederenvervoer over de weg wat cabotage betreft, nr. 54K990/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
 
- Het wetsvoorstel werd verworpen met 7 tegen 6 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Karin Temmerman, David Geerts) tot wijziging van de regelgeving met het oog 
op een betere aanpak van de problematiek van de vluchtmisdrijven, nr. 54K1761/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery). 
 
- De minister van Justitie zal een wetsontwerp indienen waaraan dit wetsvoorstel zal 
toegevoegd worden. 

 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh) tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet 
betreffende de politie over het wegverkeer, wat de inbreuken tegen de rijbewijswetgeving 
betreft, nr. 54K727/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Poncelet). 
 
- De minister van Justitie zal een wetsontwerp indienen waaraan dit wetsvoorstel zal 
toegevoegd worden. 

 
Voorstel van resolutie (Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton, David 
Clarinval, Kattrin Jadin, Benoît Piedboeuf, Nele Lijnen, Sabien Lahaye-Battheu) over het 
behoud van de spoormobiliteit in landelijk gebied, nrs. 54K1990/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer David Geerts). 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Poncelet, de heer Geerts en mevrouw 
Lahaye-Battheu c.s. 

- Bespreking. 
- De amendementen werden aangenomen. 
- Het voorstel van resolutie werd, zoals geamendeerd, aangenomen met 9 tegen 4 stemmen.  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1855
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=990
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1761
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=727
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1990
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Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 
betreffende de elektronische communicatie wat het gebruikspatroon betreft, nr. 54K2140/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Jean-
Jacques Flahaux, Emmanuel Burton) met betrekking tot het diversiteitsbeleid bij de NMBS-
groep, nrs. 54K1276/1 tot 5 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Wouter Raskin). 
Amendementen van mevrouw Grovonius en de heren Devin en Yüksel. 
 
- Er werd één amendement aangenomen. 
- Het voorstel van resolutie werd, zoals geamendeerd, eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Jef Van den Bergh, Daphné Dumery, Sabien Lahaye-Battheu) voor 
het bestrijden van vluchtmisdrijf, nrs. 54K2147/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Daphé Dumery). 
 
- De minister van Justitie zal een wetsontwerp indienen waaraan dit wetsvoorstel zal 
toegevoegd worden. 

 
Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Anne Dedry, Wouter De Vriendt, Muriel 
Gerkens, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) tot wijziging van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wat de 
straffen betreft, nr. 54K1927/1 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Kamerreglement. 
 
Wetsvoorstel (Daphné Dumery, Inez De Coninck) tot wijziging, wat de maximale toegestane 
breedte van voertuigen betreft, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun 
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nr. 54K2005/1 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Kamerreglement. 
 
Wetsvoorstel (Wouter Raskin, Daphné Dumery, Inez De Coninck, Peter Dedecker) tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het 
betalend parkeren voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap, 
nr. 54K2148/1 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Kamerreglement. 
 
Wetsvoorstel (David Geerts, André Frédéric, Karin Temmerman, Marcel Cheron, Stefaan 
Van Hecke, Annick Lambrecht, Isabelle Poncelet) tot wijziging van het koninklijk besluit van 
30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene 
reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
wat de niet-inachtneming van verkeersbord C 23 betreft, nr. 54K2278/1 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Kamerreglement. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2140
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Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na 
een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen, nr. 54K2340/1 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Kamerreglement. 
 
Wetsvoorstel (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Georges 
Gilkinet, Gilles Vanden Burre, Evita Willaert) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van de verkeersborden B22 en B23 te 
veralgemenen, nrs. 54K2347/1 en 2 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Kamerreglement. 
 
Voorstel van resolutie (Karine Lalieux, Stéphane Crusnière, Laurette Onkelinx, Gwenaëlle 
Grovonius) over de actualisering en de versoepeling van de budgettaire verdeelsleutel voor 
spoorweginvesteringen (de “60/40-verdeelsleutel”), nr. 54K2383/1 
 
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering : woensdag 19 april 2017. 
 

 
COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over de uitwerking van een alomvattende aanpak 
van obesitas, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, nr. 54K936/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Yoleen Van Camp). 
 
Voorstel van resolutie (Anne Dedry, Muriel Gerkens, Benoit Hellings, Marcel Cheron, 
Georges Gilkinet) betreffende obesitas bij kinderen en jongeren, nr. 54K2373/1 
 
- Beide voorstellen van resolutie werden samengevoegd. 
- In bespreking. 
 
 WOENSDAG 29 MAART 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 19 april 2017. 
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http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic633.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic635.pdf


 
De Kamer online - 54 / 101 

 

 
COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 28 MAART 2017 
 
Voorstel van resolutie (Olivier Maingain, Stéphane Crusnière, Véronique Caprasse, Daniel 
Senesael, Alain Top, Georges Dallemagne) over de verduidelijking en de stopzetting van de 
regeling inzake pensioenen die worden toegekend aan Belgische voormalige militaire 
collaborateurs van het Duitse nationaalsocialistische regime tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, nrs. 54K2243/1 en 2 
(Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin). 
 
Hoorzitting met : 
- Z.E. de heer Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur van de Federale Republiek Duitsland bij het 
Koninkrijk België; 

- de heer Dirk Luyten, vertegenwoordiger van het Documentatiecentrum Oorlog en 
Hedendaagse Maatschappij; 

- de heer Pieter-Paul Baeten, voorzitter van de Groupe Mémoire-Groep Herinnering; 
- de heer Fernando Palmieri, vertegenwoordiger van de vereniging “Mémoire pour l’Avenir”; 
- de heer Alvin De Coninck, zoon van een verzetsstrijder; 
- een vertegenwoordiger van de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de 
fiscale fraude. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 18 april 2017. 
 
 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

 
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 
 
 WOENSDAG 29 MAART 2017 
 
Overzicht van de Belgische militaires missies in het buitenland. 
 

 
PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET 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 29 MAART 2017 
 
Hoorzitting met de heer Guy Rapaille, Voorzitter van het Vast Comité I. 
 
Werkvergadering met de deskundigen. 
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Hoorzitting met de heer Jean-Marc Meilleur, Procureur des Konings bij het Parket van 
Brussel. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : woensdag 19 april 2017 

 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 29 MAART 2017 
 
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 van het Fort van 
Breendonk en de Historische Pool van Defensie, nrs. 54K2320/3 en 4 
(Tweede lezing - art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : de heer Tim Vandenput. 
- Bespreking. 
- Mevrouw Grosemans c.s. heeft amendementen ingediend. 
- Alle amendementen en de artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 12 tegen 2 stemmen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 19 april 2017. 
 

 
PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

 
Voorzitters : de heer Siegfried Bracke en mevrouw Christine Defraigne (S) 
 
 WOENSDAG 29 MAART 2017 
 
Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april 
1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).  
 
- De termijnen worden geschorst van 1 april 2017 tot en met 17 april 2017. 
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ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

 
Voorzitter : de heer Gilles Foret 
 
 WOENSDAG 29 MAART 2017 
 
Big Data en Datamining in de gezondheidssector. 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van : 
- LUSS (Ligue des usagers des services de santé); 
- VPP (Vlaams Patiëntenplatform). 
 
Volgende vergadering : woensdag 26 april 2017. 
 

 
ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK OVER DE OORZAKEN 

VAN HET FAILLISSEMENT VAN OPTIMA BANK EN DE EVENTUELE BELANGENVERMENGING 
TUSSEN DE OPTIMA GROEP EN HAAR COMPONENTEN ENERZIJDS 

EN OPENBARE BESTUREN ANDERZIJDS 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 VRIJDAG 31 MAART 2017 
 
Hoorzitting met :  
- de heer Philip De Hulsters, bestuurder, Optima Bank NV. 
- de heer Jeroen Piqueur, voorzitter, Optima NV. 
 
(Rapporteurs : de heren Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne en Peter 
Vanvelthoven). 
 
 
 
 
 


