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CCoommmmiissssiieess  
 
 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAARAAMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 
Wetsvoorstel (Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende 
de veiligheid bij voetbalwedstrijden, nr. 54K2475/1 
(Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Nico De Pauw, veiligheidsverantwoordelijke bij de Koninklijke Belgische 
voetbalbond (KBVB); 

- de heer David Delferière, vertegenwoordiger van de Association des Clubs Francophones 
de Football (ACFF); 

- de heer Stijn Van Bever, vertegenwoordiger van de Pro League; 
- mevrouw Cathy Van den Berghe, waarnemend directeur van de Voetbalcel van de FOD 
Binnenlandse Zaken; 

- de heer Jean-Paul Van Avermaet, ondervoorzitter van de Beroepsvereniging van 
Bewakingsondernemingen (BVBO). 

 
 WOENSDAG 21 JUNI 2017 
 
Wetsvoorstel (Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende 
de veiligheid bij voetbalwedstrijden, nr. 54K2475/1 
(Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Philippe Boucar, directeur van de bestuurlijke politie van de politiezone Zuid; 
- de heer Dominique Bailly, operationeel directeur van de politiezone Luik; 
- de heer Eric Picqueur, vaste afgevaardigde Politie van de Algemene centrale van de 
Openbare diensten (ACOD). 

 
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, nrs. 54K2491/1 en 2 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Katja Gabriëls en Nahima 
Lanjri). 
Amendementen van mevrouw De Coninck, de heer Van Hees, de heer Kir en mevrouw 
Poncelet. 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Smeyers c.s. 

- De artikelen werden aangenomen. 
- De amendementen nrs. 1 tot 4 werden verworpen; de amendementen nrs. 5 en 6 
werden aangenomen. 

- Er werd een tweede lezing gevraagd. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2491
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic694.pdf
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST 
MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ P EN HET VAST COMITÉ I 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 
Bespreking van het verslag over de toepassing van de specifieke en uitzonderlijke methoden 
door de inlichtingen- veiligheidsdiensten en de controle hierop door het Vast Comité I. 
 
 WOENSDAG 21 JUNI 2017 
 
Jaarverslag 2016 van het Vast Comité P. 
 
- Rapporteur : de heer Franky Demon. 
- Bespreking. 
- De commissie heeft het jaarverslag 2016 van het Vast Comité P goedgekeurd. 
 
Onderzoek van de verslagen van toezichtsonderzoeken van het Vast Comité P. 
 
- Bespreking. 
 
Vraag tot wijziging van het Statuut van directeur-generaal en van de leden van de 
onderzoeksdient van het Vast Comite P. 
 
-Rapporteur : de heer Franky Demon. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 
De strategie van de Europese Unie ten opzichte van Syrië. 
 
Hoorzitting met : 
- Z.E. de heer Marc Otte, directeur van het Egmont Instituut. 
- de heer Koert Debeuf, vertegenwoordiger van het “Tahir Institute for Middle-East Policy”; 
- de heer Olivier Corten, ULB; 
- de heer Willem Staes, vertegenwoordiger van 11.11.11. 
 
- Rapporteurs : de heren Peter De Roover en Wouter De Vriendt. 
- Gedachtewisseling. 
 
 WOENSDAG 21 JUNI 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- internationale conferentie “Sustainable Energy for Africa”; 
- planning voor de volgende weken ; 
- prioritaire voorstellen van resoluties. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter 
voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005, nr. 54K2435/1 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het 
Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking op het vlak van defensie en 
veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015, nr. 54K2458/1 
 
- Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux-Staten (het 
Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de 
Macedonische regering ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de 
overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te 
Brussel op 30 juli 2012, nr. 54K2459/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2435
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2458
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2459
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Wetsontwerp houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol tussen de regeringen van 
de Benelux Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der 
Nederlanden) en de regering van de Republiek Moldavië bij de Overeenkomst tussen de 
Europese Gemeenschap en de Republiek Moldavië betreffende de overname van personen 
die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Brussel op 25 januari 2013, 
nr. 54K2461/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux Staten (het 
Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en 
Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de 
overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te 
Tbilisi op 5 september 2013, nr. 54K2462/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux Staten (het 
Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en 
Bosnië en Herzegovina ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de overname van personen die 
zonder vergunning op het grondgebied verblijven (Uitvoeringsprotocol), gedaan te Brussel op 
5 december 2013, nr. 54K2463/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde 
autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten, ondertekend te Parijs op 27 januari 
2016, nr. 54K2482/1 
 
- Rapporteur : de heer Benoit Hellings. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van 
betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 
Nieuw Zeeland, anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016, nr. 54K2483/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Els Van Hoof. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2461
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2462
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2463
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2482
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2483
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Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake Politieke Dialoog en 
Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Cuba, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2016, nr. 54K2484/1 
 
- Rapporteur : de heer Peter Luykx. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen 
 
Wetsontwerp houdende schadeloosstellingen ten voordele van het personeel van de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van 
schade veroorzaakt door buitengewone risico’s in het buitenland, nr. 54K2498/1 
 
- Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière. 
- Bespreking. 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het gehele wetsontwerp, zoals verbeterd, werden eenparig 
aangenomen. De artikelen 4 en 5 werden aangenomen met 11 stemmen en 2 
onthoudingen. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2484
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2498
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic695.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 20 JUNI 2017 
 
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op 
onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, 
nr.54K2479/1 
 
- Rapporteur : de heer Johan Klaps. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Janssen c.s. en door mevrouw Pas.  
- Het amendement van de heer Janssen en de aldus gewijzigde artikelen werden eenparig 
aangenomen.  

- Het gehele wetsontwerp, zoals gewijzigd en mits een aantal tekstcorrecties, werd eenparig 
aangenomen. 

 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, nr. 54K2528/1 
 

- Rapporteur : mevrouw Karin Temmerman. 
- Er werd een amendement ingediend. 
- Het gehele wetsontwerp werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, nr. 54K2489/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Benoît Friart). 
 

- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2479
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2528
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2489
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 
Presentatie door de DGLV van de PRS-audit voor de periode 2-10 oktober 2016 
(preferentieel baangebruik). 
 

- Rapporteur : de heer Georges Dallemagne. 
- Bespreking. 
 
Hoorzitting van Belgocontrol aangaande de PRS-audit voor de periode 2-10 oktober 2016 
(preferentieel baangebruik). 
 
- Rapporteur : de heer Georges Dallemagne. 
- Bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen 
de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het 
vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de 
schijnwettelijke samenwoning, nr. 54K2529/1 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteur : mevrouw Goedele Uyttersprot. 
- Bespreking. 
- Mevrouw Carine Van Cauter heeft gevraagd om haar wetsvoorstel nr. 863 aan het 
wetsontwerp toe te voegen. 

 
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2016 betreffende 
de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie 
verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, 
G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2017, nr. 54K2480/1 
 
- Bespreking. 
- Het wetsontwerp werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
- Zaak zonder verslag (art. 78.7 Rgt.). 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Philippe Goffin, Sarah Smeyers) tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse 
andere bepalingen ter zake, nrs. 54K2282/1 tot 4 
Amendementen van mevrouw Özen, mevrouw Becq c.s., mevrouw Smeyers c.s. en 
mevrouw Van Cauter c.s., de heer Brotcorne en de heer Brotcorne c.s. 
Advies van de Raad van State. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Patrick Dewael, Egbert Lachaert, Sabien Lahaye-
Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht, nr. 
54K681/1 

- Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Sophie De Wit, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh, Gilles Foret, Philippe Goffin) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de 
globale erfovereenkomst over een niet-opengevallen nalatenschap betreft, nr. 54K789/1 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Gilles 
Foret). 
 
- Co-rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
- In bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Becq c.s. 
- De amendementen nrs. 2 tot 15, 17 tot 36, 38, 39 en 53 tot 61 werden aangenomen. 
 
 WOENSDAG 21 JUNI 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2529
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2480
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2282
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=681
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=789
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic693.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 

Regeling van de werkzaamheden. 
 
Het kunstenaarsstatuut. 
Hoorzitting met : 
- de heer Jean-Gilles Lowies (onderzoeker aan de Universiteit van Luik en aan de ULB); 
- mevrouw Liesbeth Dejonghe (vertegenwoordiger van Overleg Kunstenorganisaties); 
- de heer Nicolas Dubois (administratief en financieel directeur van “Théâtre national de la 
Communauté Française”); 

- de heer Servaas Lecompte (gedelegeerd bestuurder van Artists United); 
- de heer Jean-François Viot (theaterauteur en regisseur). 
 
- Gedachtewisseling. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic691.pdf
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 
Tewerkstelling en gender. 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Pascale Vielle, UCLouvain; 
- de heer Ignace Glorieux, VUB. 
 
(Rapporteurs: mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 juli 2017.  

 



 
De Kamer online - 54 / 111 

 

 

WERKGROEP BELAST MET DE POLITIEKE VERNIEUWING 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 20 JUNI 2017 
 

Cluster 7 : Varia. 
 
Cluster 6 : Werking van het Parlement. 
 

Cluster 3 : 
- Thema 2 : de Voorzitter van de Kamer. 
 

(Rapporteurs : de heer Emmanuel Burton en mevrouw Monica De Coninck). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 20 JUNI 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, nrs. 54K2334/1 tot 3 
Amendementen van mevrouw Fonck en van de heer Maingain en mevrouw Caprasse. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Georges Dallemagne, Benoît Lutgen, Catherine Fonck) tot instelling van de 
status van slachtoffer van een daad van oorlog of terrorisme, nrs. 54K2335/1 en 2 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren André Frédéric en Damien Thiéry). 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Muylle c.s., mevrouw Fonck, de heer 
Thiéry c.s., mevrouw Somers c.s., de heer Frédéric c.s., de heer Senesael c.s., en 
mevrouw Jiroflée c.s. 

- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 35, 40, 20, 36, 34, 26, 27, 28, 37, 15, 29, 30, 16, 17, 32, 19, 31, 39 
en 38 werden aangenomen. 

- Er werden technische verbeteringen aangebracht. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 12 
stemmen en 2 onthoudingen. 

- Ingevolge de aanneming van het wetsontwerp nr. 2334 vervalt het toegevoegde 
wetsvoorstel nr. 2335. 

 
 WOENSDAG 21 JUNI 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 juni 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2334
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2335
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic692.pdf
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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 21 JUNI 2017 
 
Hoorzitting met de heer Yves Liégeois, gewezen procureur-generaal bij het hof van beroep 
te Antwerpen. 
 
Hoorzitting met de ere-voorzitter en de ere-leden van het college van procureurs-generaal 
gedurende de eerste helft van 2011 :  
- de heer Frank Schins, ere-voorzitter; 
- de heer Yves Liégeois, ere-lid; 
- de heer Marc de le Court, ere-lid; 
- de heer Claude Michaux, ere-lid. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Walter De Bruyne, BBI, directie Gent, FOD Financiën; 
- de heer Tom Boelaert, Administrateur van de Algemene Administratie van Inning en 
Invordering, FOD Financiën. 

 
Hoorzitting met mevrouw Laurence Heusghem, onderzoeksrechter te Brussel. 
 
Hoorzitting met de heer Jean-Michel Verelst, gewezen substituut procureur des Konings bij 
het Parket van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. 
 
Hoorzitting met de heer Emmanuel Degrève, gewezen kabinetschef, de heer Jean-François 
Smets en mevrouw Satoko Nakayama, gewezen kabinetsmedewerkers van de gewezen 
staatssecretaris voor de modernisering van de federale overheidsdienst Financiën, de 
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, de heer Bernard Clerfayt. 
 
Hoorzitting met de heer Tom Van Wynsberge, gewezen kabinetsmedewerker van de 
gewezen minister van Justitie, de heer Stefaan Declerck. 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 juni 2017. 
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PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR 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 
 
 WOENSDAG 21 JUNI 2017 
 
Werkvergaderingen : bespreking en goedkeuring van het verslag. 
 
(Rapporteurs : de heren Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne en Peter 
Vanvelthoven. 
 
- Na een bespreking en stemming over de amendementen werd het geamendeerde verslag 
eenparig goedgekeurd. 
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COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN 

 
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge 
 
 DONDERDAG 22 JUNI 2017 
 
Dossier bettreffende het “Light Troop Transport Vehicle” (LTTV). 
 
- Bespreking. 
- De commissie heeft, bij consensus, geen enkel bezwaar tegen het voortzetten van de 
aankoopprocedure geformuleerd. 

 


