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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 MAANDAG 10 JULI 2017 
 
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. 54K2491/4 en 5 
(Tweede lezing, art. 83 Rgt.) 
 
- Rapporteurs : de dames Katja Gabriëls en Nahima Lanjri. 
- Bespreking. 
- Mevrouw Fernandez Fernandez heeft een amendement ingediend. 
- De artikelen werden ongewijzigd aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 9 tegen 4 stemmen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet 
van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen, nr. 54K2548/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Monica De Coninck). 
 
- Bespreking. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, de legistieke verbeteringen inbegrepen, werd aangenomen met 10 
tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen. 

 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nr. 54K2549/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Monica De Coninck). 
 
- Bespreking. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, de legistieke verbeteringen inbegrepen, werd aangenomen met 10 
tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen. 

 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Aanwijzing van twee effectieve leden en twee opvolgers voor de Gezamenlijke parlementaire 
Controlegroep inzake Europol (beslissing van de Conferentie van voorzitters van 28 juni 
2017). 
 
- Effectieve leden : de heren Koen Metsu en Eric Thiébaut. 
- Plaatsvervangers : de heren Emmanuel Burton en Alain Top. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 juli 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2491
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2548
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2549
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic712.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 
 
 MAANDAG 10 JULI 2017 
 
Hoorzitting met de heer Jo Vandeurzen, gewezen minister van Justitie. 
 
Hoorzitting met de heer Steven Vanackere, gewezen vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. 
 
Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, gewezen vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. 
 
Hoorzitting met mevrouw Joëlle Milquet, gewezen vice-eersteminister en minister van Werk 
en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid. 
 
Hoorzitting met de heer Guy Vanhengel, gewezen vice-eersteminister en minister van 
Begroting. 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Hoorzitting met de heer Bernard Clerfayt, gewezen staatssecretaris voor de Modernisering 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de 
fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën. 
 
Hoorzitting met de heer Carl Devlies, gewezen staatssecretaris voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan 
de minister van Justitie. 
 
Hoorzitting met de heer Yves Leterme, gewezen eerste minister, belast met de Coördinatie 
van het Migratie- en Asielbeleid. 
 
 VRIJDAG 14 JULI 2017 
 
Hoorzitting met de heer Stefaan Declerck, gewezen minister van Justitie. 
 
Hoorzitting met de heer Didier Reynders, gewezen vice-eersteminister en minister van 
Financiën en Institutionele Hervormingen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 juli 2017. 
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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 10 JULI 2017 
 
Werkvergadering met de experts over de vaststellingen en aanbevelingen over het luik 
“Radicalisme”. 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Werkvergadering met de experts over de vaststellingen en aanbevelingen over het luik 
“Radicalisme”. (Voortzetting). 
 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en 
Servais Verherstraeten). 
 
Volgende vergadering : maandag 17 juli 2017. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

 
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Algemeen overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
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FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
De prioriteiten van het Estse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. 
 
- Gedachtewisseling met Z.E. de heer Lembit Uibo, ambassadeur van Estland en permanent 
vertegenwoordiger in het CPV. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag houdende oprichting 
van een Internationale Douaneraad, aangenomen te Brussel door de Internationale 
Douaneraad op 30 juni 2007, nr. 54K2585/1 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde 
autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële 
rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014, nr. 54K2586/1 
 
- De artikelen 1 en 2, alsook het gehele wetsontwerp nr. 2585, zoals verbeterd, werden 
eenparig aangenomen. 

- De artikelen 1 en 2, alsook het gehele wetsontwerp nr. 2586, werden eenparig 
aangenomen. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2585
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2586
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic711.pdf
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het onderwijs in de Koninklijke 
Militaire School, nrs. 54K2541/2 en 3 
(Tweede lezing, art. 83 Rgt.) 
 
- Rapporteur : de heer Richard Miller. 
- Bespreking. 
- De artikelen en de bijlage werden aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp, met inbegrip van de bijlage en enkele wetgevingstechnische 
verbeteringen, werd aangenomen met 9 tegen 4 stemmen en 1 onthouding. 

 
Wetsvoorstel (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet, 
Stefaan Van Hecke, Evita Willaert) betreffende de registratie in een online openbaar 
transparantieregister van contacten met lobbyisten inzake de aankoop van militair materieel, 
nrs. 54K965/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Tim Vandenput). 
Amendementen van de heren Hellings en De Vriendt. 
 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd verworpen met 8 tegen 5 stemmen en 1 onthouding. 
- Bijgevolg werden de overige artikelen, de ingediende amendementen en het gehele 
wetsvoorstel verworpen. 

 
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 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Benoit Hellings). 
 
- Bespreking. 
- De heer Crusnière heeft amendement nr. 1 toegelicht. 
- De consideransen A tot D werden verworpen. 
- Amendement nr. 1 op verzoek nr. 1 werd verworpen. 
- De verzoeken 1 en 2 werden verworpen met 9 tegen 6 stemmen. 
- Bijgevolg werd het voorstel van resolutie verworpen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2541
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=965
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2309
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic710.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 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, nr. 542583/1. (Voortzetting). 
(Rapporteur : de heer Bert Wollants). 

- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 18 juli 2017. 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2583
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, nr. 54K2592/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Daerden. 
- Alle amendementen werden verworpen. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, met inbegrip van de wetgevingstechnische en taalkundige 
verbeteringen, werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 

 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2592
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van “Proximus”, naamloze vennootschap van publiek 
recht, over de toekomstplannen van het autonome overheidsbedrijf :  
- mevrouw Dominique Leroy, gedelegeerd bestuurder; 
- de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur; 
- de heer Dirk Lybaert, chief corporate affairs officer. 
 
Wetsontwerp tot instelling van een beroepsprocedure tegen een beslissing inzake de 
selectieprocedure voor de beperkte categorieën van grondafhandelingsdiensten op de 
luchthaven Brussel-Nationaal, nr. 54K2570/1 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 

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

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2570
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic714.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 

 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Wetsontwerp houdende de omzetting van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees 
parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de 
euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 
2000/383/JBZ van de Raad, nr. 54K2589/1 
 

- Rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 

Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie De 
Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Strafwetboek wat 
betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerend goed, 
nrs. 54K1008/1 tot 5 

Advies van de Raad van State. 
Amendementen van de heer Lachaert c.s. 
- 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 

- Wetsvoorstel (Annick Lambrecht) tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de 
strafbaarstelling van het bezetten, vertoeven en in gebruik nemen van een woning die door 
een andere persoon rechtmatig wordt bewoond, nr. 54K2446/1 

 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 

- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Lambrecht, de heer Lachaert c.s., de 
heer Yüksel c.s. en de heer Calomne c.s. 

 

Actuele vragen aan de regering 
 

 DONDERDAG 13 JULI 2017 
 

Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie De 
Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Strafwetboek wat 
betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerend goed, 
nr. 54K1008/1 tot 6 

Amendementen van de heer Lachaert c.s., mevrouw Lambrecht, de heer Yüksel c.s. en de 
heer Calomne c.s. 
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=2589
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=2446
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic713.pdf
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- Wetsvoorstel (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) tot 
strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling 
van woonstschennis, 54K1016/1 

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

- Wetsvoorstel (Annick Lambrecht) tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op 
destrafbaarstelling van het bezetten, vertoeven en in gebruik nemen van een woning die 
door een andere persoon rechtmatig wordt bewoond, nr. 54K2446/1 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Lachaert c.s. en de heer van Hecke en 
mevrouw Gerkens. 

- De amendementen nrs. 11 tot 16 en 21 tot 36 werden aangenomen. 
 

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=2446
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SUBCOMMISSIE “REKENHOF” VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Luk Van Biesen 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Gedachtewisseling met de eerste voorzitter van het Rekenhof over de mandaten van de 
raadsheren van het Rekenhof. 
 
-Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Ahmed Laaouej. 
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WERKGROEP POLITIEKE PARTIJEN 

 
Voorzitter : mevrouw Inez De Coninck 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Uitvoering van de wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het Federaal 
Planbureau van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bij de verkiezing voor 
de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
 
- In bespreking. 
 
Wijziging van de wetgeving inzake sponsoring. 
 
- In bespreking. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 WOENSDAG 12 JULI 2017 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, nr. 54K2599/1 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Bespreking. 
- Er werd een amendement nr. 1 ingediend door mevrouw Somers c.s. 
- Er werd een subamendement nr. 2 ingediend door mevrouw Fonck. 
- Het subamendement en het amendement werden aangenomen. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Er werden technische verbeteringen aangebracht. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 10 
stemmen en 3 onthoudingen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 18 juli 2017. 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2599
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 
Voorzitter : de heer David Clarinval 
 
 DONDERDAG 13 JULI 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, nrs. 54K2407/8 en 9 
(Rapporteur : de heer Dirk Janssens). 
Amendementen teruggezonden door de plenaire vergadering van 13 juli 2017. 
 
- Rapporteur : mevrouw Ann Vanheste. 
- De heer de Lamotte heeft de amendementen nrs. 144 en 145 toegelicht. 
- De teruggezonden amendementen en de aldus gewijzigde bepalingen werden eenparig 
aangenomen. 

- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2407
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COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 VRIJDAG 14 JULI 2017 

 
Samengevoegde voorstellen : 
- Voorstel tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet (Hans Bonte) wat betreft 
de uitbreiding van de termijn van aanhouding tot 48 uur, nr. 54K1713/1 

Amendement van de heer Bonte. 
- Voorstel tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet (Catherine Fonck, 
Christian Brotcorne, Georges Dallemagne), nr. 54K1741/1 

- Voorstel tot herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet (Catherine Fonck, Benoît 
Lutgen, Vanessa Matz, Georges Dallemagne, Benoît Dispa, Isabelle Poncelet, Michel de 
Lamotte), nr. 54K2047/1 

- Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Olivier Maingain, Véronique 
Caprasse), teneinde de termijn van de inverzekeringstelling op achtenveertig uur te 
brengen, nr. 54K2132/1 

- Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Francis Delpérée, Meryame Kitir, 
Peter De Roover, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael), nr. 54K2611/1 

 
- Rapporteurs : de heer Richard Miller en mevrouw Laurette Onkelinx. 
- Het voorstel nr. 2611 werd als basistekst genomen. 
- Op vraag van de indieners werd het voorstel nr. 1712 toegevoegd. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Onkelinx en de heer Crusnière, de 
heren Van Hecke en Van den Burre en de heer Crusnière c.s. 

- Amendement nr. 3 werd ingetrokken. 
- Amendement nr. 5 werd aangenomen. 
- Het enige artikel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 14 tegen 1 stem. 
- Tengevolge van de aanneming van het voorstel nr. 2611 vervallen de toegevoegde 
voorstellen. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 VRIJDAG 14 JULI 2017 
 
Wetsontwerp houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen 
inzake concessieovereenkomsten, nrs. 54K2488/3 en 4 
(Tweede lezing,  artikel 83, Rgt.) 
 
- Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Roel Deseyn. 
- Bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Piedboeuf c.s. 
- Het wetsontwerp werd aangenomen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van 
Verordening (EU) nr.596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 
2014/57/ EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn 
(EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse 
bepalingen, nrs. 54K2504/3 en 4 
(Tweede lezing, artikel 83, Rgt.). 
 
- Rapporteurs : de heren Stéphane Crusnière en Luk Van Biesen. 
- Bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Klaps c.s. 
- Het wetsontwerp werd aangenomen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 
teneinde de griffierechten te hervormen, nrs. 54K2569/3 en 4 
(Tweede lezing, artikel 83, Rgt.). 
 
- Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Benoît Piedboeuf. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van Rompuy c.s. 
- Het wetsontwerp werd aangenomen. 
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik van contanten, nr. 54K2566/1 

- Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures 
bij de Raad van State betreft, nr. 54K2567/1 

 
- Rapporteurs : de heren Peter Vanvelthoven en Ahmed Laaouej. 
- Bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Vanvelthoven op wetsontwerp nr. 2566. 
- Het amendement werd verworpen. 
- Alle artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp nr. 2566 alsook het wetsontwerp nr. 2567 werden eenparig 
aangenomen. 

 
Actuele vragen aan de regering  
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