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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken (partim : 
migratie, asiel en onthaal van asielzoekers), nrs. 54K2690/1, 54K2691/7 en 54K2708/17. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- In bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming 
van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende 
gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, nr. 54K2738/1. 
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 - Federale Politie en geïntegreerde werking, nrs. 54K2690/1, 54K2691/7 en 10, 54K2708/8 
en 54K2708/9. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
- Algemene bespreking en artikelsgewijze bespreking. 
- Een amendement werd ingediend door de heer Vermeulen c.s. 
- De artikelen en amendement nr.1 werden achtereenvolgens aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 november 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitster : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 6 - FOD Beleid en Ondersteuning 
(partim: Digitale Agenda, Telecom en Post), nrs. 54K2690/1, 54K2691/4 en 54K2708/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Peter Dedecker. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
Volgende vergadering : woensdag 22 november 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 14 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 Financiën, nr. 54K2708/13. 
- Inleidende uiteenzettingen van de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de 

fiscale fraude en de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij. 
 
- Rapporteur : de heren Rob Van de Velde en Ahmed Laaouej. 
 
- Bespreking van de algemene beleidsnota Financiën (voortzetting). (Rapporteurs : de heren 

Stéphane Crusnière en Benoît Piedboeuf). 
 
- In bespreking. 
 
Ontwerp van programmawet nr. 54K2746/1 (art. 56 tot 143). 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteurs : de heer Benoît Piedboef en mevrouw Karin Temmerman. 
- Het wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting nr. 54K2419 wordt toegevoegd aan 

het ontwerp van programmawet. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 november 2017 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 24 - FOD Sociale Zekerheid (partim: 
Personen met een beperking), nrs. 54K2690/1, 54K2691/14 en 54K2708/18. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteurs : de heer Wouter Raskin en de dames Catherine Fonck en Stéphanie Thoron. 
- Bespreking. 
 
Wetsontwerp tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige 
opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden 
in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, nr. 54K2702/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- Het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevinstechnische en taalkundige 
verbeteringen, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 24 - FOD Sociale 
Zekerheid (partim: Sociale Zaken), nrs. 54K2690/1, 54K2691/14 en 54K2708/7. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 november 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN  
DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitster : mevrouw Muriel Gerkens  
 
 DINSDAG 14 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: Veiligheid van de voedselketen), nrs. 54K2690/1, 
54K2691/15 en 54K2708/22. 
 (Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteurs : mevrouw Anne Dedry en de heer Damien Thiéry. 
- Bespreking. 
 
Interpellatie van de heer Michel de Lamotte tot de minister van Middenstand, Zelfstandigen, 
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de noodzaak om, onder parlementair 
toezicht, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen door te lichten" (nr. 
54K0233). 
 
- Een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer M. de Lamotte. 
- Een eenvoudige motie werd ingediend door de heer M. Thiéry c.s. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg (partim : Gelijke Kansen), nrs. 54K2690/1, 54K2691/13 en 54K2708/18. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteurs : mevrouw Fabienne Winckel en de heer Dirk Janssens. 
- Bespreking. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 44 - POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie (partim : Armoedebestrijding en Grootstedenbeleid), 
nrs. 54K2690/1, 54K2691/18 en 54K2708/18. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteurs : mevrouw Fabienne Winckel en de heer Dirk Janssens. 
- Bespreking. 
 
 VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim : 
Beliris), nrs. 54K2690/1, 54K2691/17 en 54K2708/27. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Dirk Janssens. 
- Bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 november 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 
 
De agenda wijzigen en aanvullen als volgt : 
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, nrs. 54K2695/1 en 2. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Sophie De Wit en Özlem  
Özen). 
 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door de heer Goffin c.s., de heer Maingain c.s., door de 

heer Terwingen c.s. en door de heer Lachaert c.s.  
- De amendementen nrs. 2 tot 4 en 12 tot 15 en de artikelen, aldus geamendeerd, werden 

achetereenvolgens aangenomen. 
 
Regeling van de werkzaamheden : opvolging van het dossier van de Bende van Nijvel (vraag 
van de Ecolo-Groen-fractie). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 november 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 14 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (partim: Buitenlandse Handel) 
nrs. 54K2690/1, 54K2691/8 en 54K2708/10. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- In bespreking. 
 
 VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van programmawet (art. 144-145), nr. 54K2746/1. 
 
- De artikelen 144 en 145 van het ontwerp van programmawet evenals het geheel dan de aan 
de commissie gezonden artikelen werden onwewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 november 2017. 
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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 14 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, 
nr. 54K2704/1. 
 
- De artikelen evenals het gehele wetsontwerp werden ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 32 - FOD Economie, KMO, Middenstand 
en Energie (partim : Energie), nrs. 54K2690/1, 54K2691/16 en 54K2708/25. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 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 
 
 VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 
 
Werkvergadering met de deskundigen. 
 
Luik I. Naturalisatie en nationaliteitsverwerving : bespreking van de vaststellingen, 
beoordelingen en aanbevelingen. 
 
 - De commissie heeft beslist de procureur-generaal van het Hof van Beroep van Bergen uit te 

nodigen voor een hoorzitting. 
 
(Rapporteurs: de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
 


