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CCoommmmiissssiieess  

 

 
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 23 OKTOBER 2017 
 
Goedkeuring van het verslag. Werkvergadering. 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Peter De Roover, Philippe Pivin en 
Servais Verherstraeten). 
 
- Het verslag werd eenparig goedgekeurd. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 

 
 DINSDAG 24 OKTOBER 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. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Tim Vandenput). 
 
- Co-rapporteur : de heer Hendrik Bogaert.  
- Bespreking. 
- De heer Buysrogge c.s. heeft 2 amendementen ingediend. 
- De artikelen en de amendementen werden eenparig aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen.   
 
Voorstel van resolutie (Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, Stéphane Crusnière, 
Daniel Senesael, Eric Thiébaut) waarbij wordt gevraagd dat militairen vrijwillig EHBO-
opleidingen kunnen verstrekken aan jongeren, nr. 54K2275/1. 
 
- Rapporteur: de heer Peter Buysrogge. 
- Bespreking. 
- De vraag een hoorzitting te houden werd verworpen met 8 tegen 2 stemmen. 
- De consideransen en verzoeken werden allen verworpen met 8 tegen 2 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Alain Top, Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Sébastian 
Pirlot) houdende invoering van een toetsingskader ter evaluatie van Belgische buitenlandse 
militaire missies, nr. 54K2471. 
 
- Rapporteur: de heer Richard Miller. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Peter Buysrogge, Karolien Grosemans, Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Richard 
Miller, Damien Thiéry, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput) tot wijziging van verschillende 
bepalingen betreffende de bevordering van de militairen, nr. 54K2711/1. 
 
- Rapporteur: de heer Veli Yüksel. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden eenparig aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen.   
- De commissie vraagt eenparig dat dit wetsvoorstel zou worden toegevoegd aan de agenda 
van de plenaire vergadering van 9 november 2017. 

 
Voorstel van resolutie (Veli Yüksel, Hendrik Bogaert) over een geïntegreerd defensiebeleid 
binnen de Europese Unie, nr. 54K2655/1. 
 
- Rapporteur: de heer Eric Thiébaut. 
- In bespreking. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1254
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2275
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2471
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2711
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2655
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Voorstel van resolutie (Alain Top, Dirk Van der Maelen, David Geerts) met het oog op een 
strategie voor een Europese defensie, nr. 54K2630/1. 
 
- In bespreking. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2630
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, nrs. 54K2648/1 en 2. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Egbert Lachaert). 
Amendementen van de heren Foret c.s., Deseyn c.s., Dedecker c.s., Lachaert c.s., mevrouw 
Onkelinx c.s., de heren Hellings en Van Hecke, mevrouw Lambrecht c.s. 
 
- De artikelsgewijze bespreking werd beëindigd. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Onkelinx c.s. en de heer R. Terwingen 
c.s. 
- De amendementen nrs. 11, 19, 20, 33, 37, 40 tot 44, 48 tot 56 en 62 tot 64 werden 
ingetrokken en de amendementen nrs. 1 tot 10, 12 tot 18, 39 en 65 tot 67 werden 
aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd 
werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens, nr. 54K2709/1. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- Toelichting door de minister van Justitie. 
 
Wetontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor 
wat de onmiddellijke aanhouding betreft en tot invoering van de beveiligingsperiode, nr. 
54K2731/1. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteur : de heer Raf Terwingen. 
- Toelichting door de minister van Justitie. 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, nr. 54K2695 : hoorzittingen. 
- Er zal een hoorzitting worden georganiseerd op 8 november e.k. 
 
Vraag van Ecolo-Groen met het oog op een hoorzitting over de controle op de kansspelen. 
- Er zal een hoorzitting worden georganiseerd tijdens het begin van het voorjaar 2018. 
 
Uitnodiging van de OVB/AVOCATS.be voor een ontmoeting met de commissie op dinsdag 21 
november 2017 om 14 u.30. 
- De commissie gaat in op de uitnodiging. 
 
Vraag van de OVB/AVOCATS.be om gehoord te worden over de aanbevelingen van de 
parlementaire onderzoekscommissie “Terroristische aanslagen” die betrekking hebben op de 
ordes. 
- Dit punt komt aan bod tijdens de ontmoeting van 21 november. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2648
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2709
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2731
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2695
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Vraag van de commissies van toezicht om gehoord te worden over de inwerkingtreding van de 
Basiswet van 12 januari 2005. 
- Er zal een brief gericht worden aan de commissies van toezicht. 
 
Brief van de voorzitter van de commissie van toezicht van de Inrichting tot bescherming van de 
maatschappij van Paifve. 
- Er zal een brief gericht worden aan de commissie van toezicht. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 31 oktober 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor 
werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het 
vervroegd rustpensioen, nrs. 54K2676/3 en 4. (Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : mevrouw Karin Temmerman. 
- De wetgevingstechnische nota werd besproken. De algemene bespreking en de 
artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. Er werden geen amendementen 
ingediend.  

- De artikelen, zoals gewijzigd in de wetgevingstechnische nota, werden achtereenvolgens 
aangenomen. 

- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 9 tegen 2 stemmen. 
- De commissie vraagt dat het wetsontwerp wordt besproken tijdens de plenaire vergadering 
van 16 november 2017. De minister van Pensioenen stemt met dat tijdpad in. 

 
Wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als 
niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van 
de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het 
gesolidariseerd Pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende 
pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van 
het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, nr. 
54K2718/1. 
- Inleidende uiteenzetting 
 
- Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron.  
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Pensioenen.  
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2676
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2718
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic757.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 

 
 DINSDAG 24 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, 
nrs. 54K2645/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Wouter 
De Vriendt en Richard Miller). 
Amendementen van de heer Vandeput c.s. en mevrouw Pehlivan c.s. 
 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De bespreking en de stemming van de artikelen hebben plaatsgevonden.  
- De amendementen nrs. 1 tot 3 werden aangenomen en de amendementen nrs. 4 tot 14 
werden verworpen.  

- et geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 
11 stemmen en 4 onthoudingen.  

 
 WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 
Voorstel van resolutie (Jean-Jacques Flahaux, Kattrin Jadin, Richard Miller) om de Belgische 
regering ertoe aan te moedigen een ambitieus standpunt voor te staan bij de 
onderhandelingen over en het sluiten van een hernieuwde Overeenkomst van Cotonou, 
nrs. 54K2150/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Georges Dallemagne en mevrouw 
Gwenaëlle Grovonius). 
Amendementen van mevrouw Pehlivan en de heer Van der Maelen, mevrouw Grovonius, de 
heren Crusnière, Blanchart en Flahaux. 
 
- De algemene bespreking werd gesloten.  
- De bespreking en de stemming van de artikelen hebben plaatsgevonden.  
- De amendementen 1 tot 53 werden aangenomen, met uitzondering van volgende 
amendementen :   

- Ingetrokken : 13 en 19;  

- Verworpen : 7 tot 9,11, 12, 15, 21, 22 en 52. 

- Het geheel van het voorstel van resolutie, zoals geamendeerd en verbeterd, werd met 
eenparigheid aangenomen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 
 

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=2150
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 
 
Voorstel van resolutie (Karin Temmerman) betreffende de ondersteuning van 
buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden, nr. 54K0851/1. 
Hoorzitting met : 
- de heer Philip Willekens, directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie 
van de FOD Binnenlandse Zaken; 

- de heer Lode De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams Brabant; 
- de heer Paul Jadot, vrederechter van Virton; 
- de heer Walter Niewold, vrederechter van Hasselt. 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Poncelet.  
- De hoorzittingen hebben plaatsgevonden. 
 
 WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
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, nrs. 54K2548/3 tot 5. 
Advies van het VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. 
Advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Amendement van de heer Hellings. 
(Teruggezonden door de plenaire vergadering van 18 oktober 2017). 
 
- Rapporteur : mevrouw De Coninck. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden. 
- Mevrouw De Coninck, de heer Kir en mevrouw Poncelet hebben amendementen ingediend. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd zonder wijziging aangenomen met 11 stemmen 
tegen 5 en één onthouding. 

 
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. 54K2549/3. 
(Teruggezonden door de plenaire vergadering van 18 oktober 2017). 
 
- Rapporteur : mevrouw De Coninck. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden. 
- Mevrouw De Coninck, de heer Kir en mevrouw Poncelet hebben amendementen ingediend. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd zonder wijziging aangenomen met 11 stemmen 
tegen 6. 

 
Mondelinge vragen en interpellaties aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 8 november 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=851
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic758.pdf
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.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic759.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 24 OKTOBER 2017 

 
Wetsvoorstel (Eric Massin, Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, 
Frédéric Daerden) tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de sociale bijdragen van de zelfstandigen te 
verminderen en het voor die bijdragen geldende maximum af te schaffen, nr. 54K1564/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick.  
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De commissie beslist om schriftelijke adviezen in te winnen. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie: 
- Voorstel van resolutie (Maya Detiège) tot het aanpassen van het akkoord “De consument in 
de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, nr. 54K2565/1. 

- Voorstel van resolutie (Michel de Lamotte, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) over de wijziging 
van de overeenkomst “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, en over 
de betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten, nrs. 54K1897/1 en 2. 
(Rapporteur : Leen Dierick). 

 
- Rapporteur : de heer Johan Klaps.  
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De commissie beslist om schriftelijke adviezen in te winnen. 
 
Wetsvoorstel (Johan Klaps) tot instelling van een geharmoniseerd statuut van 
verzekeringstussenpersoon, nr. 54K2626/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick. 
- De algemene bespreking werd aangevat.  
- De commissie beslist om hoorzittingen te organiseren en schriftelijke adviezen te vragen. 
 
Wetsvoorstel (Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel) 
tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, om de stilzwijgende 
verlenging nader te bepalen, nr. 54K1205/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Maya 
Detiège). 
 
- Rapporteur : mevrouw Maya Detiège. 
- De algemene bespreking werd aangevat.  
- De commissie beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Wetsvoorstel (Leen Dierick, Roel Deseyn, Vincent Van Peteghem, Stefaan Vercamer) tot 
invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in 
België, nr. 54K2280/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Caroline Cassart-Mailleux.  
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De commissie beslist om schriftelijke adviezen in te winnen. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1564
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2565
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1897
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2626
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1205
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2280
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Wetsvoorstel (Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Griet Smaers, Franky 
Demon) tot verbetering van het minimumpensioen voor sommige meewerkende echtgenoten, 
nrs. 54K0326/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Fabienne Winckel. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
 
Wetsvoorstel (Maya Detiège) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de opzeg van overeenkomst, nr. 54K2671/1. 
 
- Rapporteur : de heer Bert Wollants. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De commissie beslist om schriftelijke adviezen in te winnen. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Marcel Cheron, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Gilles 
Vanden Burre, Muriel Gerkens) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de 
leerplicht, teneinde de kinderen schoolplichtig te maken vanaf de leeftijd van 5 jaar, 
nrs. 54K1075/1 tot 3. 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de 
leerplicht, teneinde die in te stellen vanaf de leeftijd van vijf jaar, nr. 54K0051/1. 

- Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) tot wijziging van de wet van 29 juni 
1983 betreffende de leerplicht, ter verlaging van de beginleeftijd waarop de verplichting geldt 
de eerste schoolervaring op te doen, nr. 54K0150/1. 

- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, André Frédéric, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, 
Jean-Marc Delizée, Philippe Blanchart) tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende 
de leerplicht, wat de aanvang van de leerplicht betreft, nr. 54K1061/1. 

- Wetsvoorstel (Patrick Dewael, David Clarinval, Patricia Ceysens, Kattrin Jadin, Frank Wilrycx, 
Caroline Cassart-Mailleux, Vincent Van Quickenborne, Benoît Friart, Denis Ducarme) tot 
wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht teneinde de leerplicht op 
vijfjarige leeftijd te laten aanvangen, nr. 54K1086/1. 

 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick. 
- De heer Vanden Burre, mevrouw Caprasse, mevrouw Winckel en mevrouw Ceysens 
hebben hun respectieve wetsvoorstellen toegelicht. De algemene bespreking werd 
aangevat. - Mevrouw Winckel heeft 2 amendementen ingediend op haar wetsvoorstel nr 
1061/001.  

- De commissie beslist om hoorzittingen te organiseren met, of schriftelijke adviezen te 
vragen aan verschillende instanties. Het advies van de Raad van State zal eveneens 
worden gevraagd. 

 
 WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de 
fipronilcrisis, nr. 54K2693/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Friart. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, 
Landbouw en Maatschappelijke Integratie. 

- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Mevrouw Caroline Cassart-Mailleux c.s. hebben een amendement ingediend. Amendement 
nr. 1 van mevrouw Caroline Cassart-Mailleux c.s. werd aangenomen. 

- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=326
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1086
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2693
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 

 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) waarin de wegwerking wordt gevraagd van de 
belemmeringen voor orgaandonaties door levende donoren, door te zorgen voor de 
vergoeding van alle ten laste van de donor komende medische kosten en te voorzien in een 
compensatie voor het inkomensverlies, nr. 54K0049/1. 

- Voorstel van resolutie (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Dirk Janssens, Nele Lijnen) 
betreffende de sensibilisering tot orgaandonatie, nr. 54K1917/1. 

- Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Nathalie Muylle, Els Van Hoof) tot wijziging van de wet van 
13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat het gebruik van 
het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie betreft, nrs. 54K2395/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Julie Fernandez Fernandez, Willy Demeyer, Paul-Olivier Delannois, Daniel 
Senesael) tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en 
transplanteren van organen, teneinde omtrent wegneming en transplantatie van organen en 
weefsel na het overlijden, de wilsuitdrukkingswijzen af te stemmen op de moderne 
technologieën, nrs. 54K2445/1 en 2. 

(Rapporteurs : de dames Anne Dedry en Karin Jiroflée) 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen, wat de orgaandonatie betreft, nr. 54K0052/1. 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) betreffende de ontslagbescherming van werknemers die 
orgaandonoren zijn, nr. 54K0501/1. 

(Rapporteurs : de dames Anne Dedry en Karin Jiroflée) 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform en van de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid; 

- Prof. Dr. Em. Herman Nys (KU Leuven); 
- mevrouw Marie-Hélène Delbouille (CHU Liège); 
- de heer Thierry Kremer (vzw Chaîne de Vies). 
- Prof. Dr. Dirk Van Raemdonk (Raad voor Transplantatie, UZ Leuven); 
- Prof. Dr. Dirk Ysebaert (UZ Antwerpen); 
- de heer Luc Colenbie (Expert DG Gezondheidszorg, UZ Gent); 
- Prof. Xavier Rogiers (UGent); 
- Dr. Roel Van Giel (Domus Medica). 
 
- De hoorzitting m.b.t. de samengevoegde wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie heeft 
plaatsgevonden. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=49
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2445
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De Kamer online - 54 / 122 

 

 
COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake het personenvervoer 
per spoor in geval van staking, nrs. 54K2650/3 en 4. (Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
Toegevoegd wetsvoorstel: 
- 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) 

 
- Rapporteur : Nele Lijnen 
- Mevrouw Fonck c.s. hebben amendementen ingediend. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- Alle artikels werden achtereenvolgens ongewijzigd – met uitzondering van artikel 4, 
gewijzigd bij amendement nr. 3 – aangenomen. 

- Het gehele wetsontwerp werd, zoals gewijzigd, aangenomen met 9 tegen 2 stemmen en 
één onthouding. 

- Derhalve is wetsvoorstel nr. 1907 zonder voorwerp.  
 
 WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de postdiensten, nr. 54K2694/1. 
 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 
 

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=1907
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2694
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

  
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 

 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 
 
Tewerkstelling en gender. 
Hoorzitting met : 
- de heer Landry Mawungu, Directeur, en mevrouw Nele Spaas, verantwoordelijke Werk van 
het “Minderhedenforum”. 

 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Het comité heeft de kalender voor volgende hoorzittingen vastgelegd. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 
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BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

  
Voorzitter : de heer Bert Wollants 
 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 EN WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 
Voorbereiding van de COP 23 van Bonn. 
 
- De bespreking van de sneuveltekst opgestuurd door het Brussels Parlement werd afgerond.  
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BIJZONDERE COMMISSIE “INTERNATIONALE FISCALE FRAUDE/PANAMA PAPERS” 

  
Voorzitter : de heer Ahmed Laaouej 

 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 

 
Bespreking en goedkeuring van het ontwerpverslag. 
 
(Rapporteurs : de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter 
Vanvelthoven). 
 
- Het geheel van het ontwerpverslag met inbegrip van 9 bijlagen werd aangenomen met 10 
stemmen tegen 3 en 2 onthoudingen. 
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PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET FINALISEREN VAN DE OPDRACHT 

VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE “INTERNATIONALE FISCALE FRAUDE/PANAMA PAPERS” 

  
Voorzitter : de heer Ahmed Laaouej 

 
 DINSDAG 24 OKTOBER 2017 

 
Bespreking en goedkeuring van het ontwerpverslag. 
 
(Rapporteurs : de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter 
Vanvelthoven). 
 
- Het geheel van het ontwerpverslag werd aangenomen met 10 stemmen tegen 3 en 2 
onthoudingen. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden : organisatie van de bespreking van de begroting 2018. 
 
Jaarverslag 2016 van de federale ombudsman. 
- Hoorzitting met de federale ombudsmannen. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 
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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 25 OKTOBER 2017 
 
Luik I. Naturalisatie en nationaliteitsverwerving : werkvergadering. 
Luik II. Tot standkoming van de wet “Verruimde minnelijke schikking”: werkvergadering met de 
deskundigen. 
 
(Rapporteurs: de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
- Een voorstel van structuur voor de vaststellingen werd aangenomen.  
 
Woensdag : 8 november 2017. 
 



 
De Kamer online - 54 / 122 

 

 
ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

  
Voorzitter : de heer Gilles Foret 

 
 WOENSDAG 25 OKTOBER 2017 
 
Big Data en Datamining in de gezondheidssector. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Pieter Baeyaert, (CTO-CPO, SA Corilus); 
- de heer Yves-Alexandre de Montjoye, (Assistant Professor, Data Science Institute, Imperial 
College, London); 

- de heer Vincent Keunen (CEO, Andaman 7); 
- de heer R. Legrand (Bestuurder, SA Lifebadge); 
- de heer Bruno Schröder (Voorzitter, CETIC). 
 
- De genodigden hebben een uiteenzetting gehouden en geantwoord op vragen van leden. 


