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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 

 DINSDAG 31 OKTOBER 2017 
 
Het dossier van de Bende van Nijvel. 
 
- Gedachtewisseling met de minister van Justitie. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische 
en individuele activiteiten met wapens, nr. 54K2709/1 

(Rapporteur : de heer Gautier Calomne) 
- Wetsontwerp 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 
(Rapporteur : de heer Raf Terwingen) 
 
- Wat het wetsontwerp nr. 2709 betreft zal het schriftelijk advies worden ingewonnen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 november 2017. 
 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
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. 54K2695/1 
(Rapporteurs : de dames Sophie De Wit en Özlem Özen). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Jean-Hwan Tasset, voorzitter van het Koninklijk verbond van vrede- en 
politierechters; 

- de heer Chris Fourie, voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van 
Leuven; 

- de heer Jean-Louis Desmecht, voorzitter van de vrederechters en rechters in de 
politierechtbank van Henegouwen; 

- de heer Christian Denoyelle, voorzitter van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie 
van de Hoge Raad voor de Justitie; 

- de heer Eric Balate, vertegenwoordiger van AVOCATS.BE. 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic760.pdf
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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Wetsontwerp houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, nr. 54K2732/1 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- In bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de 
strafvordering en het gerechtelijk recht, nr. 54K2753/1 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
- Bespreking. 
 
Wetsontwerp 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 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Raf Terwingen) 
 
- Het wetsvoorstel nr. 663 werd aan de bespreking toegevoegd. 
-Bespreking. 

- Mevrouw Lambrechts en de heer Van den Bergh hebben amendementen ingediend. 
-De amendementen nrs. 3 en 4 werden aangenomen. 
-Er werd een tweede lezing gevraagd. 

 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 
 
 

  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2732
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2753
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/doc/CCRI/pdf/54/ic765.pdf
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs. 54K2689/1 
en 2 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs. 54K2690/1 en 2 
Algemene toelichting, nr. 54K2688/1 
Verantwoordingen bij de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs. 
54K2691/1 tot 21 
Algemene beleidsnota Nationale Loterij, nr. 54K2708/19 
- Bespreking van de Algemene beleidsnota Nationale Loterij. 
 
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Rob Van de Velde. 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, nr. 54K2682/1 
 
- Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Roel Deseyn. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Wouters en de heer Vuye, door de heren 
Vanvelthoven en Laaouej en door de heren Vanden Burre en Van Biesen. 

- Alle artikelen werden aangenomen, evenals het amendement nr. 6 van de heren Vanden 
Burre en Van Biesen. Alle overige amendementen werden verworpen. 

- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd met inbegrip van een aantal legistieke 
correcties, eenparig aangenomen. 

 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs. 54K2689/1 
en 2 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs. 54K2690/1 en 2 
Algemene toelichting, nr. 54K2688/1 
Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs.  
54K2691/1 tot 21 
Algemene beleidsnota Financiën, nr. 54K2708/13 
- Bespreking van de Algemene beleidsnota Financiën. 
 
- Rapporteurs : de heren Stéphane Crusnière en Benoît Piedboeuf. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2688
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2691
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2682
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2688
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2691
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
Gedachtewisseling met een parlementaire delegatie van de Knesset. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- werkgroep “Voedselzekerheid”. 
- hoorzittingen over het stemgedrag van België in de multilaterale organisaties. 
 
Voorstel van resolutie (Olivier Chastel, Richard Miller, David Clarinval, Kattrin Jadin, Jean-
Jacques Flahaux) betreffende de verdediging en de versterking van de veiligheid van de 
journalisten, nr. 54K1934/1 
(Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Ricardo Gutiérrez, secretaris-generaal van de "Fédération européenne des 
journalistes"; 
- de heer Jean-Paul Marthoz, journalist, auteur van het handboek "Les Médias face au 
terrorisme" 

- Unesco, 2017; 
- mevrouw Julie Majerczak, directrice van de zetel te Brussel van "Reporters sans frontières"; 
- de heer Rudi Vranckx, journalist bij de VRT; 
- mevrouw Kristien Van Haver, voorzitster van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ); 
- de heer François Ryckmans, voorzitter van de "Association des Journalistes Professionnels 
(AJP)" 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1934
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic763.pdf
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de postdiensten, nr. 54K2694/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius). 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- Algemene bespreking en artikelsgewijze bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend. 
- De artikelen 1 tot 39 werden aangenomen en de amendementen nrs.1 tot 6 werden 
verworpen.  

- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve 
geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, nr. 54K2701/1 
 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 33 - Mobiliteit en Vervoer, nrs. 
54K2690/1 , 54K2691/17 en 54K2708/26 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu. 
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 

  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2694
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic761.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2701
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2691
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
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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 07 NOVEMBER 2017 
 
Wetsvoorstel (Rita Gantois, Johan Klaps, Werner Janssen, Bert Wollants) tot wijziging van het 
Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie 
betreft, nr. 54K1451/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 
 
Hoorzitting met : 
- prof. Dr. Jochen Glöckner, Universiteit van Konstanz (D); 
- mevrouw Sophie De Pourcq, onderzoekster bij de KUL; 
- de heer Damien Gerard, gastprofessor bij de UCL. 
 
- Co-rapporteur : de heer Benoît Friart. 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 
 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1451
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic764.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
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 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron). 
 
- Algemene en artikelsgewijze bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Temmerman c.s., de heer Gilkinet en 
mevrouw Galant c.s. 

- De amendementen nrs. 3 tot 6 werden aangenomen. De amendementen nrs. 1, 2, 7 en 8 
werden verworpen. De artikelen, zoals gewijzigd, werden aangenomen.  

- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 

  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2718
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
Tewerkstelling en gender 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Virginie Pierre, manager van het Diane netwerk; 
- mevrouw Delphine Chabbert, “Ligue des familles”; 
- mevrouw Lutgard Vrints, Gezinsbond. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 november 2017. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING 
VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN 

EN VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
Hoorzitting met de kandidaten voor een mandaat van werkend lid van het vast Comité I.  
 
- Rapporteur : de heer André Frédéric. 
- De commissie heeft eenparig één kandidaat voor het mandaat aangeduid. 
 
Volgende vergadering : woensdag 29 november 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, nrs. 54K2652/3 en 4 
(Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteurs : de heer Damien Thiéry en mevrouw Valerie Van Peel. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Janssens c.s. 
- Er werden technische verbeteringen aangebracht. 
- De artikelen en de amendementen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals verbeterd en geamendeerd, werd aangenomen met 10 tegen 
3 stemmen. 

 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 25 - Volksgezondheid, Veiligheid van 
de voedselketen en Leefmilieu (partim : volksgezondheid), nrs. 54K2690/1 , 54K2691/15 en  
54K2708/11 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en begroting). 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Vragen en opmerkingen van de leden. 
 
- Rapporteur : mevrouw Yoleen Van Camp.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 

 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2652
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2691
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
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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 
 
 DINSDAG 07 NOVEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
(Rapporteurs: de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Luik I. Naturalisatie en nationaliteitsverwerving : werkvergadering. 
 
Hoorzitting met de heren Christiaan Barbier en Pascal Vanderveeren, advocaten. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 17 november 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken en Sectie 
17 - FOD Federale Politie en de geïntegreerde politie, nrs. 54K2690/1 , 54K2691/7 en 10 en 
54K2708/8 en 9 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
- Bespreking. 
 
 VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017 
 
Het nationaal Pact voor strategische investeringen. 
 
Voorstelling van het Eerste rapport van het Strategische Comité door :  
- de heer Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO; 
- de heer Michel Delbaere, CEO van Crops. 
 
- Rapporteur : de heer Kristof Calvo. 
- Gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 november 2017. 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic762.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
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COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN 

 
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Dossier betreffende de deelname aan het “Multi Role Tanker Transport (MRTT)”-programma. 
 
 
 



 
De Kamer online - 54 / 123 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, 
HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING EN DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitters : de heer Muriel Gerkens en de heer Philippe Goffin 
 
 WOENSDAG 08 NOVEMBER 2017 
 
Evaluatie van de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007. 
- Antwoorden van de commissie van experts. 
- Antwoorden van 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, van de minister van Justitie en van de vice-
eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse 
Handel. 

- Eventuele replieken. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Damien Thiéry en mevrouw Anne Dedry). 
 
Volgende vergadering : januari 2018. 
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BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

 
Voorzitter : de heer Bert Wollants 
 
 DONDERDAG 09 NOVEMBER 2017 
 
Voorbereiding van de COP 23 van Bonn. 
 
- Bespreking van de door het Brussel Parlement overgezonden sneuveltekst . 
 
 


