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Commissies 

 
 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

 
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 
 
 MAANDAG 08 MEI, DINSDAG 09 MEI, WOENSDAG 10 MEI, DONDERDAG 11 MEI EN VRIJDAG 12 

MEI 2017 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
Volgende vergadering : maandag 15 mei 2017. 
 

 
 

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 08 MEI, DINSDAG 09 MEI, WOENSDAG 10 MEI, DONDERDAG 11 MEI EN VRIJDAG 12 

MEI 2017 

 
Werkvergaderingen met de experts over de vaststellingen en aanbevelingen over het luik 
“Veiligheidsarchitectuur”. 

(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en 
Servais Verherstraeten). 

Volgende vergadering : maandag 15 mei 2017. 
 

 
COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 09 MEI 2017 

 
Voorstel van resolutie (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, 
Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry) om het buitenlandbeleid ten 
aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te herzien, nrs. 54K2055/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw An Capoen). 
Amendement van de heer Dallemagne. 
 
-In bespreking. 
-Er werden amendementen ingediend door de heer De Roover c.s. en de heer Dallemagne. 
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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 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin). 
 
-In bespreking. 
 
Gedachtewisseling over de verkiezing van Saoedi-Arabië in de Commissie voor de situatie 
van de vrouw van de Verenigde Naties met de vice-eersteminister en minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 
 
 
 

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

DE MIDDENSTAND EN DE LANBOUW 

 
Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée  
 
 DINSDAG 09 MEI 2017 
 
Wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van 
auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten 
inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt, nr. 54K2451/1 
 
-Co-rapporteurs : de dames Karine Lalieux en Leen Dierick. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 

 

 
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 09 MEI 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van 
studieperioden voor de berekening van het pensioen, nrs. 54K2378/1 tot 4 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Sonja Becq). 
Amendementen van mevrouw de Coster-Bauchau en van mevrouw Fonck. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2243
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-Er werden bijkomende amendementen ingediend door mevrouw Fonck en door de heer 
Gilkinet c.s. 
-De amendementen nrs. 1 tot 6 werden reeds ingetrokken. De amendementen nrs. 10 tot 16 
werden aangenomen. De amendementen nrs. 7 tot 9 en 17 tot 36 werden verworpen.  
-De artikelen, zoals gewijzigd, werden aangenomen. 
-Het gehele wetsontwerp, met inbegrip van de wetgevingstechnische en taalkundige 
verbeteringen, werd aangenomen met 9 tegen 4 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Laurette Onkelinx, Gwenaëlle Grovonius, Jean-Marc Delizée, Frédéric 
Daerden, Eric Massin) betreffende de samenlevingsdienst, nrs. 54K1053/1 en 2 
(Rapporteur : mevrouw Meryame Kitir.) 
Advies van de Raad van State. 
 
Hoorzitting met: 
-de heer François Ronveaux en mevrouw Céline Rimaux (Platform voor de 
Samenlevingsdienst); 
-mevrouw Emmeline Orban (”Plateforme francophone du volontariat”); 
-jongeren die hebben deelgenomen aan een samenlevingsdienst. 
 
-Co-rapporteur : mevrouw Sybille de Coster-Bauchau. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 

 
 

 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 09 MEI 2017 
 
Voorstel van resolutie (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael) 
over de erkenning en de regeling van de uitoefening van de osteopathie, nrs. 54K1757/1 en 
2 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Karin Jiroflée en Anne Dedry) 
 
-In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) tot wijziging van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 
juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft, nr. 54K2127/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael). 
 
-Co-rapporteur : de heer Jan Vercammen. 
-Er werden amendementen ingediend door mevrouw Jiroflée. 
-In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Daniel Senesael, Monica De Coninck) tot 
wijziging van het statuut van de assistentklinisch artsen kandidaat-specialisten (ASO), alsook 
dat van de kandidaat-huisartsen (HAIO), teneinde hen een betere sociale bescherming te 
bieden, nr. 54K2182/1 
(Rapporteur : mevrouw Karin Jiroflée) . 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1053
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Hoorzitting met: 
-de heer Denis Lambert (CCFFMG); 
-de heer Jonas Brouwers (VGSO); 
-de heer Jan De Maeseneer (vzw SUI); 
-de heer Benjamin Denoiseux (VASO-ASMF); 
-de heer Julien Compere en mevrouw Chantal De Boevere (RUZB); 
-een vertegenwoordiger van UNESSA; 
-een vertegenwoordiger van Santhea (te bevestigen); 
-mevrouw Hilde De Nutte, vertegenwoordiger van Zorgnet-Icuro; 
-de heer Ahmed Goubella (Modes). 
 
 WOENSDAG 10 MEI 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 
(Rapporteurs : de heren Damien Thiéry en André Frédéric). 
 
-Regeling van de werkzaamheden. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 
 
 

 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 09 MEI 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude, nr. 54K2400/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Robert 
Van de Velde). 
 
-Bespreking. 
-Er werd een amendement ingediend door de heer Vanvelthoven. 
-Alle artikelen werden aangenomen. 
-Het amendement van de heer Vanvelthoven werd ingetrokken. 
-Het gehele wetsontwerp, met inbegrip van de wetgevingstechnische correcties, werd 
eenparig aangenomen.  
 
“Groene kaart” procedure - Portugees initiatief - Versterkte politieke dialoog over fiscale en 
financiële transparantie in de de EU. 
 
-De heer Stéphane Crusnière, Europromotor, heeft zijn voorstel tot advies toegelicht. 
-Bespreking. 
-Het voorstel tot advies werd verworpen met 8 tegen 1 stem. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) tot schorsing van de administratieve 
geschillenprocedure in geval van fiscale bemiddeling, nr. 54K861/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf) 

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/doc/CCRI/pdf/54/ic660.pdf
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-Er werden amendementen ingediend door de heer Van Biesen en mevrouw Van Cauter. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale bemiddeling bij betwisting van het kadastraal 
inkomen betreft, nrs. 54K1521/1 en 2 
Amendementen van mevrouw Van Cauter en de heer Van Biesen. 
 
-Er werden amendementen ingediend door de heer Van Biesen en mevrouw Van Cauter. 
 
 WOENSDAG 10 MEI 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 

 
WERKGROEP BELAST MET DE POLITIEKE VERNIEUWING 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 09 MEI 2017 
 
Luik 3 : Statuut en vergoeding Kamerleden (behalve wat betreft de Kamervoorzitter). 
 
Luik 4 : Decumul en Onverenigbaarheden. 
 
(Rapporteurs : de heer Emmanuel Burton en mevrouw Monica De Coninck). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 

 

 
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 09 MEI 2017 
 
Wetsontwerp tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een 
aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de 
gevolgen hiervan betreft, nrs. 54K2403/1 tot 3 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux). 
Amendementen van mevrouw Van Hoof c.s., mevrouw Winckel c.s. en de dames Lambrecht 
en Jiroflée. 
 
-Bespreking. 
-Er werden amendementen ingediend door de heer Hellings en door mevrouw Becq c.s. 
-De amendementen nrs. 1, 2, 3, 4, 12, 14 en 15 werden aangenomen. 
-Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen.  
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1521
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic659.pdf
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Wetsontwerp betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken, nr. 54K2437/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter). 
 
-Bespreking. 
-Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 12 tegen 1 stem. 
 
Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering 
van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en 
houdende diverse bepalingen inzake justitie, nrs. 54K2259/1 tot 4 
Amendementen van de heer Terwingen c.s., mevrouw Becq c.s., mevrouw Van Cauter c.s., 
mevrouw Özen, de heer Van Hecke, de heer Brotcorne en mevrouw Lambrecht. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
-Wetsvoorstel (Georges Dallemagne, Vanessa Matz) tot invoeging van een artikel 458ter in 
het Strafwetboek, teneinde het beroepsgeheim op te heffen bij kennis van informatie waaruit 
blijkt dat het gevaar voor terroristische misdrijven groot is, nrs. 54K1914/1 tot 3 
-Wetsvoorstel (Kattrin Jadin) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde in het 
gerechtelijk arrondissement Eupen de magistraten meer mobiliteit te garanderen, nr. 
54K2323/1 
-Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Hendrik Bogaert, Roel Deseyn, Leen Dierick, Els 
Van Hoof, Stefaan Vercamer) betreffende het casusoverleg tussen dragers van een 
beroepsgeheim, nrs. 54K1910/1 en 2 
Advies van de Raad van State. 
(Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen en de heren Stefaan Van Hecke en Christian 
Brotcorne). 
 
-Regeling van de werkzaamheden. 
 
 WOENSDAG 10 MEI 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 

 
FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG 10 MEI 2017 
 
Het nationaal Hervormingsprogramma 2017 en het Stabiliteits- en Groeipact 2017-2019. 
 
-Uiteenzetting door de eerste minister, de vice-eerste minister en minister van Werk, 
Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de minister van Begroting 
belast met de nationale Loterij, de minister van Pensioenen en de minister van Financiën, 
belast met Bestrijding van de fiscale fraude. 
 
-Gedachtewisseling. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2437
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING  

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 10 MEI 2017 
 
Wetsvoorstel (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Renate Hufkens, Johan Klaps, Tim 
Vandenput, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne, Veli Yüksel) tot wijziging van de 
wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en 
kandidaatmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en 
mandaten van militairen betreft, nr. 54K1254/1 
 
-Regeling van de werkzaamheden : lijst van te horen personen of organisaties. 
 
Voorstel van resolutie (Dirk Van der Maelen, Alain Top, Sébastian Pirlot, Benoit Hellings, 
Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne, Marco Van Hees, Olivier Maingain) teneinde het 
Rekenhof te belasten met een onderzoek naar de budgettaire gevolgen van de mogelijke 
vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen, nrs. 54K885/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Peter Buysrogge.) 
Amendement van de heren Dallemagne en Van der Maelen. 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Top. 
- Bespreking. 
- De amendementen en de consideransen werden verworpen. 
 
Voorstel van resolutie (Alain Top, David Geerts, Karin Jiroflée) betreffende een genderplan 
voor Defensie, nrs. 54K1365/1 en 2 
Amendementen van mevrouw Fernandez Fernandez en de heren Pirlot, Crusnière en 
Thiébaut. 
 
- Rapporteur : mevrouw Renate Hufkens. 
- De amendementen en de consideransen werden verworpen. 
 
Voorstel van resolutie (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) betreffende een verbod op het 
onderzoek naar, de vervaardiging van, de handel in en het gebruik van volledig autonome 
wapens, nrs. 54K2219/1 en 2 
Amendementen van de heren De Vriendt en Hellings. 
 
- Rapporteur : de heer Tim Vandenput. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Stéphane Crusnière, Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, 
Eric Thiébaut, Alain Top) over de bekendmaking van de Belgische militaire operaties en 
oefeningen in het buitenland, nr. 54K2309/1 
 
- Rapporteur : de heer Benoit Hellings. 
-In bespreking. 
 
Volgende vergadering : woensdag 31 mei 2017. 
 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1254
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 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 10 MEI 2017 
 
Hoorzitting met de heren Olivier Henin, Jean-Claude Fontinoy en Emmanuel Boon, 
kabinetsmedewerkers van voormalig vice-eerste minister en minister van Financiën en 
Institutionele hervormingen, de heer Didier Reynders. 
 
Hoorzitting met de heer Emmanuel Degreve, kabinetsmedewerker van voormalig 
staatssecretaris voor de Modernisering van de federale overheidsdienst Financiën, de 
Milieufiscaliteit en Bestrijding van de fiscale fraude, de heer Bernard Clerfayt. 
 
Hoorzitting met de heer Yann Philippin, Franse journalist Mediapart. 
 
Hoorzitting met de heren Bart Vandenberghe, Patrick De Wolf en Bart Van Humbeeck, 
kabinetsmedewerkers van voormalig Staatssecretaris voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding, de heer Carl Devlies. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : maandag 15 mei 2017. 
 
 

 COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 
Voorzitter : de heer David Clarinval 
 
 WOENSDAG 10 MEI 2017 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het 
Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek 
XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek 
van economisch recht, nr. 54K2407/1 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Dirk Janssens en mevrouw Ann Vanheste). 
 
Hoorzitting met : 
-de heer Michel Davagle, juridisch adviseur bij de vzw’s SEMAFOR en SEMAFORMA; 
-de heer Jonathan Lesceux, juridisch adviseur van de studiedienst van de “Union des 
classes moyennes”; 
-de heer Lieven Cloots, juridisch adviseur van de studiedienst van Unizo; 
-mevrouw Nathalie Ragheno, vertegenwoordiger van het VBO, en de heren Tom Boedts en 
Rik Colmant, vertegenwoordigers van Febelfin. 
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Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het 
Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek 
XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek 
van economisch recht, nr. 54K2407/1 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Dirk Janssens en mevrouw Ann Vanheste). 
 
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 Pierre Battard, ondervoorzitter van de Unie der Rechters in Handelszaken van 
België; 
-de heer Xavier Van Gils, vertegenwoordiger van AVOCATS.be; 
-mevrouw Annemie Moens, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies; 
-de heer Cédric Alter, vertegenwoordiger van het netwerk “CAP (continuité, 
accompagnement, prévention)”; 
-de heer Fernand Maillard, bedrijfsrevisor. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 19 mei 2017. 
 
 

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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 10 MEI 2017 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale 
Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het 
koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszones, nr. 54K2416/1 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
- Bespreking. 
- De artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, nr. 54K2388/1 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
-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 
Amendementen van de dames Lahaye-Battheu en Gabriëls. 
-Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Christoph D’Haese, Brecht Vermeulen, Koen Metsu) tot 
wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat 
betreft de uitoefeningsvoorwaarden voor functies binnen de private en bijzondere veiligheid,  
nr. 54K1829/1 
-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). (Rapporteurs : de heren Franky Demon en Nawal Ben Hamou). 
 
- Bespreking. 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 mei 2017. 
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