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CCoommmmiissssiieess  

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

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 MAANDAG 02 OKTOBER 2017 
Wetsontwerp betreffende de beveiligingsasistenten en -agenten van politie en tot wijziging van 
sommige bepalingen met betrekking tot de politie, nr. 54K2647/1. (Rapporteur : mevrouw 
Nawal Ben Hamou). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Nicholas Paelinck, wnd. voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie 
(VCLP); 

- de heer André Desenfants, directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Bestuurlijke 
Politie (DGA); 

- luitenant-generaal Jan Hennes, DG Human Resources van Defensie; 
- de heren Vincent Gilles en Vincent Houssin, vertegenwoordigers van het Vrij Syndicaat voor 
het Openbaar Ambt (VSOA-Politie); 

- de heer Eddy Quaino, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale der Openbare Diensten 
(ACOD); 

- de heer Yves Huwart, vertegenwoordiger van de Algemene Centrale van het Militair 
Personeel (ACMP); 

- mevrouw Caty Vanderheyden, Brussel Airport Company. 
 
- Uiteenzetting door de genodigden en deze hebben geantwoord op vragen van de leden. 
 
 DINSDAG 03 OKTOBER 2017 
 
Wetsvoorstel (Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende 
de veiligheid bij voetbalwedstrijden, nr. 54K2475/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Eric 
Thiébaut). 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Emir Kir, Willy Demeyer, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) tot wijziging van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de ernstig zieke vreemdelingen betreft, 
nrs. 54K1885/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Sarah Smeyers en de heer Koen 
Metsu). 
Amendementen van de heer Kir, mevrouw Poncelet en de heer Hellings. 
 
- De bespreking werd voortgezet.  
- De commissie heeft beslist om de amendementen voor advies voor te leggen aan de 
Staatssecretrais voor Asiel en Migratie. 

 
Wetsvoorstel (Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Franky Demon, Veerle Heeren) tot wijziging 
van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, wat de betrokkenheid van de gemeenteraad betreft, 
nrs. 54K0375/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls). 
 
- De bespreking werd voortgezet.  
- De commissie besliste een hoorzitting te organiseren. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2647
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2475
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1885
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=375
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Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Egbert Lachaert) tot instelling van een 
verbod tot inschrijving in de bevolkingsregisters ingeval de woning onbewoonbaar is verklaard, 
nr. 54K1612/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koenraad Degroote). 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Heeren.  
- De commissie besliste om het advies van verschillende instanties te vragen.  
- De commissie besliste tevens om de minister van Binnenlandse Zaken te herinneren aan 
het gevraagde advies.  

 
Voorstel van resolutie (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) over de niet toepassing van de 
taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 
nr. 54K1721/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls). 
 
- Het voorstel van resolutie werd met eenparigheid verworpen. 
 
Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) tot wijziging van de wetten van 18 juli 1966 op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het toezicht op de uitvoering van deze 
wetten, nrs. 54K2299/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). 
Amendementen van de heer Vuye en mevrouw Wouters. 
 
- De bespreking werd voortgezet.  
- De commissie besliste om de voorzitter van de Kamer te verzoeken het voorstel voor 
advies voor te leggen aan de Raad van State (Art. 98Rgt – 30 d.) en om de vice-gouverneur 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te horen na ontvangst van dit advies.  

 
Wetsvoorstel (Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet 
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft het elektronisch vergaderen, 
nr. 54K2269/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Lahaye-Battheu.  
- De heer Metsu heeft een uiteenzetting gehouden.  
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden.  
- Geen enkel amendement werd ingediend.  
- De artikelen en het geheel van het wetsvoorstel, taalkundig en wetgevingtechnisch verbeterd, 
werden met eenparigheid aangenomen. 

 
Wetsvoorstel (Nele Lijnen, Luk Van Biesen, Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) tot 
wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop 
het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, nrs. 54K0582/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Kir. 
- Mevrouw Lahaye-Battheu heeft een uiteenzetting gehouden.  
- De algemene bespreking werd aangevat.  
- De commissie besliste om de Kamervoorzitter te vragen het wetsvoorstel voor advies voor 
te leggen aan de Raad van State (art. 98Rgt – 30 dagen).  

 
Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Zakia Khattabi, 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. 54K0476/1 
en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Franky Demon). 
 
- De bespreking werd voortgezet.  
- De commissie besliste een hoorzitting te organiseren. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1612
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1721
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2299
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2269
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=582
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/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=476
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 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Mondelinge vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Laurent Devin, Fabienne Winckel, Jean-Jacques Flahaux, Christian Brotcorne, 
Benoît Friart) tot wijziging van artikel 87 van het Kieswetboek teneinde de kantonstructuur van 
de kieskring Henegouwen aan te passen, nrs. 54K2673/3 en 4. (Tweede lezing, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw  Heeren.  
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De commissie heeft kennis genomen van de wetgevingstechnische nota van de Juridische 
dienst van de Kamer. Zij onderschrijft de specifieke opmerkingen geformuleerd bij de 
punten 2 en 5 van deze nota.  

- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals verbeterd op wetgevingstechnisch gebied, werd 
aangenomen met 11 stemmen tegen 1. 

- De commissie vraagt de inschrijving van dit voorstel op de agenda van de plenaire 
vergadering van 5 oktober en stelt voor dat mevrouw Heeren, in voorkomend geval, 
mondeling verslag uitbrengt.  

 
Wetsontwerp betreffende de beveiligingsasistenten en -agenten van politie en tot wijziging van 
sommige bepalingen met betrekking tot de politie, nr. 54K2647/1. (Voortzetting, sluiting en 
stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou). 
 
- Co-rapporteur : de heer Thiébaut. 
- De algemene bespreking werd voortgezet in aanwezigheid van de ministers van 
Binnenlandse Zaken, van Justitie en van Landsverdediging.  

- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De heer Koenraad Degroote c.s. heeft een amendement ingediend.  
- De artikelen en amendement nr. 1 werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals wetgevingstechnisch en taalkundig verbeterd, werd 
aangenomen met 10 stemmen en 5 onthoudingen.   

 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic742.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2673
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2647
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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 02 OKTOBER 2017 
 
Werkvergadering met de experts over de vaststellingen en aanbevelingen over het luik 
“Radicalisme”. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Philippe Pivin en 
Servais Verherstraeten). 
 
- De aanbevelingen met betrekking tot hoofdstuk V van het ontwerpverslag werden 
besproken. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 DINSDAG 03 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, nr. 54K2648/1. 
(Rapporteur : de heer Egbert Lachaert). 
Hoorzitting met : 
- de heer Dirk Van Der Kelen en de heer Stefan Verschueren, vertegenwoordigers van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- de heer Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten; 
- de heer Patrick Van Eecke professor aan de UAntwerpen; 
- mevrouw Elise Degrave, professor aan de “UNamur”; 
- de heer Bruno Schröder, voorzitter van de “CETIC”; 
- de heer Eddy Van der Stock, algemeen directeur van “V-ICT-OR”; 
- mevrouw Anna Craps, vertegenwoordigster van Unizo; 
- mevrouw Nathalie Ragheno, vertegenwoordigster van het VBO. 
 
- Na een inleidende uiteenzetting, hebben de sprekers vragen van de leden beantwoord. 
 
Mondelinge vragen aan de regering 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2648
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic741.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 

 
 DINSDAG 03 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot 
vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, 
nr. 54K2645/1. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post. 

- Algemene bespreking. 
 
- Rapporteur : de heer De Vriendt.  
- Inleidende uiteenzetting door de minister.  
- De algemene bespreking zal plaatsvinden na de hoorzittingen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale 
EU-LAC Stichting, gedaan te Santo Domingo op 25 oktober 2016, nr. 54K2604/1. 
 
- Rapporteur : de heer Van Peteghem. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen en het geheel van het wetsontwerp werden met eenparigheid aangenomen.  
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de 
Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van 
het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Pretoria op 14 januari 2016, nr. 54K2644/1. 
 
- Zaak zonder verslag 

- De artikelen en het geheel van het wetsontwerp werden met eenparigheid aangenomen.  

 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het 
Koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse 
gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet, en de Bijlage, 
gedaan te Amsterdam op 28 november 2016, nr. 54K2667/1. 
 
- Rapporteurs : MM. Luykx et Flahaux.  
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen en het geheel van het wetsontwerp werden met eenparigheid aangenomen.  
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot 
vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, 
nr. 54K2645/1. 
Hoorzitting met : 
- de heer Arnaud Zacharie, secretaris-generaal van het “Centre national de coopération au 
développement - “Enabel : opportunités, défis et recommandations”; 

- de heer Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11; 
- de heren Stefaan Van Bastelaere en Eddy Nierynck, gemeenschappelijk vakbondsfront. 
 
- De hoorzitting heeft plaatsgevonden. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2645
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2604
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2644
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2667
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic739.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2645
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 

 
 DINSDAG 03 OKTOBER 2017 
 
Jaarverslag 2016 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 
- Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het KCE. 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. Een verslag zal op het extranet van de 
commissie worden geplaatst. 

 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Voorstelling van de studie over de ingebouwde veroudering door de minister van Energie, 
Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. 
- Gedachtewisseling. 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic735.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic744.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 DINSDAG 03 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor 
werknemers en de zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het 
vervroegd rustpensioen, nr. 54K2676/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stefaan 
Vercamer). 
 
- De algemene bespreking werd aangevat en afgerond. De artikelsgewijze bespreking heeft 
plaatsgevonden. Er werden geen amendementen ingediend. 

- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- De commissie gaat over tot een tweede lezing (art. 83 van het Reglement). De commissie 
verzoekt eenparig om een wetgevingstechnische nota.  

 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2676
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic740.pdf
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 DINSDAG 03 OKTOBER 2017 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 oktober 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic736.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic745.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 03 OKTOBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 oktober 2017. 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic738.pdf
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 DINSDAG 03 OKTOBER 2017 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstel : 
- Wetsontwerp betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake het personenvervoer 
per spoor in geval van staking, nr. 54K2650/1. 

- Wetsvoorstel (Inez De Coninck, Wouter Raskin, Peter Dedecker, Daphné Dumery) tot het 
garanderen van de publieke dienstverlening voor het binnenlandse reizigersvervoer per 
spoor, nr. 54K1360/1. 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de 
prestaties van algemeen belang in vredestijd, teneinde bij stakingen bij de overheid te 
waarborgen dat bepaalde prestaties van federaal algemeen belang uitgevoerd worden, 
nr. 54K1907/1. 

 
- Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen. 
- Het verzoek tot het houden van hoorzittingen wordt verworpen met 11 stemmen tegen 6. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Mobiliteit.  
- De algemene en artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Tweede lezing. De stemming over het gehele wetsontwerp wordt derhalve uitgesteld.  

 
Volgende vergadering : woensdag 18 oktober 2017. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic737.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2650
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1360
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1907
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COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN 

  
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge 

 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Het “Air Combat Capability Program” van Defensie. 
 
- Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 

 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 18 oktober 2017. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic743.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 04 OKTOBER 2017 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Edward Janssens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies; 
- de heer Patrick Henry, gewezen voorzitter van de “Ordre des barreaux francophones et 
germanophone de Belgique”. 

- de heer Alijan Ibragimov. 
 
- De hoorzittingen hebben plaatsgevonden. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinal, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : vrijdag 13 oktober 2017 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, 

HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING EN DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitters : mevrouw Muriel Gerkens en de heer Philippe Goffin 

 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Evaluatie van de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007. 
- Voorstelling van het verslag van de commissie van experts (artikel 52, § 2, van de wet van 10 
mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie). 

- Gedachtewisseling met de commissie van experts en met de staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, 
belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. 

 
- Rapporteurs : mevrouw Anne Dedry en de heer Damien Thiéry. 
- De leden van de commissie van experts hebben hun verslag voorgesteld.  
- Er werden vragen gesteld door de leden.  
- Een bijkomende vergadering zal worden georganiseerd om de commissie van experts, de 
minister van Justitie, de staatssecretaris en eventueel de minister van Werk, de 
gelegenheid te geven om de vragen, gesteld tijdens deze vergadering, te beantwoorden. 
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SUBCOMMISSIE “REKENHOF” VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Luk Van Biesen 

 

 
 WOENSDAG 04 OKTOBER 2017 
 
Gedachtewisseling met de eerste voorzitter van het Rekenhof over de mandaten van de 
raadsheren van het Rekenhof. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en 
Ahmed Laaouej). 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 
Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Rekenhof over het verslag van het 
Rekenhof betreffende de overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van 
de algemene administratie. 
 
- Rapporteurs : Mevrouw Karin Temmerman en de heer Benoît Piedboeuf 
 


