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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 MAANDAG 27 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. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018, nr. 54K2689/3. 
(Rapporteurs: de heren Rob Van de Velde en Ahmed Laaouej). 
- Bespreking van het advies van de Europese Commissie met de heer Ben De Boeck, 
economisch analist en desk officer voor België, DG Economische en Financiële Zaken, 
Europese Commissie. 
 
- In bespreking. 
 
 DINSDAG 28 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. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018, nr. 54K2689/3. 
(Rapporteurs: de heren Rob Van de Velde en Ahmed Laaouej). 
- Algemene bespreking. 
 
- Na de antwoorden van de minister van Begroting en de minister van Financiën op de 
opmerkingen van het Rekenhof en de Europese Commissie werd de algemene bespreking 
aangevat. 

 
 WOENSDAG 29 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. 
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Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018, nr. 54K2689/3. 
(Rapporteurs: de heren Rob Van de Velde en Ahmed Laaouej). 
- Algemene bespreking; 
- Advies van de andere vaste commissies; 
- Artikelsgewijze bespreking en stemmingen. 
- De algemene bespreking werd verdergezet en afgesloten. 
- De commissie heeft kennis genomen van de adviezen van de andere commissies met 
uitzondering van het advies van de commissie voor de Sociale Zaken. Bijgevolg werden de 
artikelsgewijze bespreking en de stemmingen uitgesteld naar een volgende vergadering. 

 
- Volgende vergadering : dinsdag 5 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 06 - FOD Beleid en Ondersteuning 
(partim: Openbaar ambt), nrs. 54K2690/1, 54K2691/4 en 54K2708/20. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Koen Metsu.  
- De minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, heeft de elementen  van zijn 
beleidsnota m.b.t. het Openbaar Ambt, toegelicht. 

- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Met 10 stemmen tegen 2, heeft de commissie een gunstig advies uitgebracht over Sectie 06 - 
FOD Beleid en Ondersteuning (partim : Openbaar ambt). 

 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- Brief van het Vast Comité I met betrekking tot het wetsontwerp houdende wijziging van de wet 
van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (54K2767/1); 

 
- De commissie besliste het advies te vragen van het Vast Comité I. 
 
- Uitnodiging met betrekking tot het proefproject inzake gegevensuitwisseling tussen de 
politiekorpsen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 

 
- De commissie beslist om de uitnodiging gunstig te beantwoorden en zal de beslissing tot 
goedkeuring voorleggen aan de Conferentie van voorzitters.  

 
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 opvang van asielzoekers), nrs. 54K2690/1, 54K2691/7 en 54K2708/17. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Co-rapporteur : de heer  Koenraad Degroote. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- Met 11 stemmen tegen 4, bracht de commissie een gunstig advies uit over Sectie 13 - FOD 
Binnenlandse Zaken (partim : Migratie, asiel en opvang van asielzoekers) 
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Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste minister 
(partim: Administratieve vereenvoudiging), nrs. 54K2690/1, 54K2691/3 en 54K2708/17. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : M. Franky Demon. 
 
- De staatssecretaris heeft de grote lijnen van de beleidsnota toegelicht.  
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Mondeling vraag nr. 21104 werd in dit kader behandeld.  
- Met 9 stemmen en 3 onthoudingen heeft de commissie een gunstig advies uitgebracht over 
Sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste minister (partim: Administratieve vereenvoudiging). 

 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 december 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 28 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep 
van vastgoedmakelaar, nr. 54K2756/1. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Veli Yüksel, Servais Verherstraeten) betreffende de 
kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars, nrs. 54K0068/1 en 2. 

 
- Rapporteur : de heer Werner Janssen. 
- Toelichting door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie en door mevrouw Smaers voor het toegevoegde wetsvoorstel. 

- De bespreking werd beëindigd. De artikelen ,evenals het gehele wetsontwerp, werden, mits 
enkele tekstcorrecties, eenparig aangenomen. Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel 
nr 68/1. 

 
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse 
bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, nr. 54K2765/1. 
 
- Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre. 
- Toelichting door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie heeft een toelichting gegeven. 

- De bespreking werd beëindigd. Er werd een amendement ingediend door de heer Delizée. 
Het amendement werd verworpen en de artikelen werden aangenomen. 

- Het gehele wetsontwerp wordt ,mits enkele  tekstcorrecties, 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. (Stemming). 
(Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Leen Dierick. 
- De commissie heeft met 10 stemmen tegen 4, een gunstig advies uitgebracht. 
 
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 : Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw), nrs. 54K2690/1, 
54K2691/16 en 54K2708/22. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Rita Gantois.  
- De minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke 
Integratie heeft de beleidsnota et de grote lijnen van de betreffende sectie toegelicht. 

- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De commissie heeft met 9 stemmen en 1 onthouding een gunstig advies uitgebracht. 
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Beleidsverklaring van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie (partim: Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw), nr. 
54K0020/73 (Art. 121bis, Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw Rita Gantois.  
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Een motie werd ingediend door de dames Isabelle Galant, Caroline Cassart-Mailleux, Patricia 
Ceysens, Leen Dierick en de heer Werner Janssen. 

- De motie werd met 8 stemmen en 1 onthouding aangenomen. 
 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
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 : Economie), nrs. 54K2690/1, 54K2691/16 en 54K2708/14. (Voortzetting, 
sluiting en stemming). (Rapporteur : mevrouw Maya Detiège). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De commissie brengt met 9 stemmen tegen 4 een gunstig advies uit over Sectie 32 - FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie (partim : Economie). 

 
Wetsontwerp houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en 
betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, 
nr. 54K2772/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux. 
- De vice--eerste minister en minister van Werk, Economie en  Consumenten heeft een 
uiteenzetting gegeven. 

- De bespreking werd beëindigd. Er werden amendementen ingediend door mevrouw Lalieux. 
- Amendement nr 1, evenals de aldus gewijzigde artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele ontwerp, aldus gewijzigd en mits enkele tekstcorrecties, wordt aangenomen met 13 
stemmen en 1 onthouding. 

 
Wetsontwerp houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in 
verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht, 
nr. 54K2755/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Friart. 
- De vice--eerste minister en minister van Werk, Economie en  Consumenten heeft een 
uiteenzetting gegeven. 

- De bespreking werd beëindigd. De artikelen, evenals het gehele ontwerp worden, mits enkele 
tekstcorrecties, eenparig aangenomen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 5 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 12 - FOD Justitie, nrs. 54K2690/1, 
54K2691/6 en 54K2708/29. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De commissie bracht met 9 tegen 4 stemmen een gunstig advies uit. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens, nrs. 54K2709/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteur : de heer Gautier Calomne). 
Amendementen van de heer Degroote c.s. 
 
- De heren Terwingen c.s. en Van Hecke hebben amendementen ingediend. 
- De amendementen 1 tot 9, 11 tot 17, 19 en 20, alsook de artikelen werden achtereenvolgens 
aangenomen. 

- Overeenkomstig artikel 83 van het Reglement zal de commissie overgaan tot een tweede 
lezing. De commissie wenst te beschikken over een wetgevingstechnische nota van de 
Juridische Dienst. 

 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor 
wat de onmiddellijke aanhouding betreft en tot invoering van een beveiligingsperiode, 
nrs. 54K2731/3 en 4. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit. 
- De commissie heeft de wetgevingstechnische nota besproken en stemt in met de door de 
Juridische Dienst geformuleerde opmerkingen. 

- De bespreking heeft plaatsgevonden en de artikelen werden aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 9 stemmen tegen 1.  

 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Jaarverslag 2016 van de federale Ombudsmannen (partim : Justitie). 
Hoorzitting met de heer Guido Herman en mevrouw Catherine De Bruecker, federale 
Ombudsmannen. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- De federale ombudsmannen hebben een toelichting gegeven. 
- Een gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 EN WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 24 – FOD Sociale 
Zekerheid (partim: Pensioenen), nrs. 54K2690/1, 54K2691/14 en 54K2708/16. 
(Voortzetting).(Rapporteurs: de heer Wouter Raskin en de dames Catherine Fonck en Stéphanie 
Thoron). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De bespreking werd afgerond. 
- De commissie bracht met 9 tegen 3 stemmen een positief advies uit over het onderdeel 
Pensioenen van sectie 24 (FOD Sociale Zekerheid). 

 
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, nrs. 54K2690/1, 54K2691/13 en 54K2708/15. (Voortzetting). (Rapporteurs: de 
heer Wouter Raskin en de dames Catherine Fonck en Stéphanie Thoron). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Voortzetting van de bespreking. 
 
Wetsontwerp met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het 
personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst, 
nr. 54K2779/1. 
 
- Rapporteur : de heer Wouter De Vriendt. 
- De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft een inleidende uiteenzetting 
gehouden. 

- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. Er werden geen amendementen 
ingediend.  

- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. Het geheel van het wetsontwerp, met 
inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en taalkundige verbeteringen, werd eenparig 
aangenomen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 5 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

  
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden (agenda behandeling van wetsvoorstellen en -ontwerpen). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 

 
 DINSDAG 28 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. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Yoleen Van Camp). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De bespreking werd afgerond.  
- De commissie bracht met 9 tegen 2 stemmen en 1 onthouding een gunstig advies uit over 
sectie 25 Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (partim: 
Volksgezondheid).  

 
Volgende vergadering : dinsdag 5 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 DINSDAG 28 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: 
Maritiem vervoer), nrs. 54K2690/1, 54K2691/17 en 54K2708/4. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen. 
- De staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee heeft zijn 
beleidsnota toegelicht. 

- De commissie heeft met 11 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 33 - Mobiliteit en Vervoer (partim : 
Mobiliteit), nrs. 54K2690/1, 54K2691/17 en 54K2708/26. (Stemming). (Rapporteur : mevrouw 
Sabien Lahaye-Battheu). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft  met 9 stemmen tegen 2 een gunstig advies uitgebracht. 
 
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 54K2708/02. (Stemming). 
(Rapporteur : de heer Peter Dedecker). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 9 stemmen tegen 2 een gunstig advies uitgebracht. 
 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de postdiensten, nrs. 54K2694/4 en 5. (Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- De aangenomen artikelen en het verslag werden gepubliceerd op 16 november 2017. 
De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Post en Telecommunicatie 
heeft een inleidende uiteenzetting gegeven en geantwoord op vragen van leden. 

- Amendementen werden ingediend door de heer Michel de Lamotte. 
- Het gehele wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 9 stemmen tegen 4. 
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Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim: 
regulering spoor- en luchtverkeer), nrs. 54K2690/1, 54K2691/17 en 54K2708/22. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de de commissie voor de Financiën en Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer David Geerts. 
 
- De minister van Middenstand, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft een 
inleidende uiteenzetting gegeven en geantwoord op vragen van leden. 

- De beleidsverklaring wordt aangenomen met 10 tegen 1 stem en 2 onthoudingen. 
- Het advies over Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim: regulering spoor- en 
luchtverkeer) is gunstig met 10 tegen 1 stem en 2 onthoudingen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 5 december 2017. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

  
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 
 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 6 december 2017. 

 
 

  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic771.pdf
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ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

  
Voorzitter : de heer Gilles Foret 

 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Redactie van een voorstel van resolutie “Big Data en Datamining in de sector van de 
Gezondheidszorg”. 
 
De rapporteur, mevrouw Yoleen Van Camp, heeft een sneuveltekst van een voorstel van 
resolutie neergelegd en het adviescomité heeft deze tekst een eerste maal besproken.  Deze 
zal op 31 januari 2018 worden gefinaliseerd. De leden kunnen tot 15 januari hun opmerkingen 
en amendementen op de tekst  indienen bij het commissiesecretariaat. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 31 januari 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT 

  
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Toelichting bij de rekeningen 2016 en de begrotingsvoorstellen 2018 door de voorzitter van de 
Federale Deontologische Commissie. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de 
heren Brecht Vermeulen en Luk Van Biesen). 
De rekeningen 2016 en begrotingsvoorstellen 2018 van de Kamer en van de financiering van de 
politieke partijen. (Sluiting en stemmingen). (Rapporteur : Mevrouw Karin Temmerman). 
 
- De rekeningen 2016 van de Kamer en van de financiering van de politieke partijen werden 
eenparig goedgekeurd. 

- De begroting 2018 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de financiering van 
de politieke partijen werden eenparig goedgekeurd. 

- De rekeningen 2016 van de Federale Deontologische Commissie werden goedgekeurd met 
8 stemmen voor en 1 onthouding. 

- De begroting 2018 van de Federale Deontologische Commissie werd goedgekeurd met 7 
stemmen voor en 2 onthoudingen. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Voorstel van resolutie (Denis Ducarme, Olivier Chastel, Richard Miller, David Clarinval, Kattrin 
Jadin, Jean-Jacques Flahaux) betreffende de verdediging en de versterking van de veiligheid 
van de journalisten, nrs. 54K1934/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stéphane 
Crusnière). 
Amendementen van mevrouw Grovonius en de heren Blanchart en Crusnière. 
 
- Er werden nieuwe amendementen (nrs. 5 tot 16) ingediend door de heren Van Peteghem en 
Miller en de dames Jadin en Pehlivan. 

- De amendementen werden door hun indieners toegelicht. 
- De consideransen A tot N alsook de amendementen nrs. 7, 8, 5, 6, 9 en 10 werden 
aangenomen. 

- De verzoeken nrs. 1 tot 12, alsook de amendementen nrs. 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4 en 16 werden 
aangenomen. Amendement nr. 11 werd ingetrokken door de indiener en amendement nr. 1 
werd verworpen.  

- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen.  
 
Voorstel van resolutie (Vincent Van Peteghem, An Capoen, Tim Vandenput, Richard Miller) over 
de uitvoering van de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali in Iran, nr. 54K2776/1. 
 
- De commissie beslist eenparig het voorstel van resolutie nr. 2775/1, aan de agenda toe te 
voegen en het voorstel van resolutie nr. 2776/1 als basis voor de bespreking te nemen. 

- Rapporteur: mevrouw Kattrin Jadin. 
- Er werden amendementen (nrs. 1 tot 7) ingediend door de heren Crusnière, Blanchart, Van 
der Maelen, Van Peteghem, Miller Vandenput, Flahaux, Hellings en de dames Grovonius en 
Pehlivan. 

- De algemene bespreking werd gehouden waarna de amendementen door hun indieners 
werden toegelicht. 

- De consideransen A tot O alsook de amendementen nrs. 5, 1 en 7 werden aangenomen. 
- De verzoeken nrs. 1 tot 5 alsook de amendementen nrs. 6 en 4 werden aangenomen.  
Amendementen nrs. 2 en 3 werden ingetrokken door de indiener. 

- Het gehele voorstel van resolutie nr. 2776/1, zoals geamendeerd, werd eenparig 
aangenomen.  

- Bijgevolg vervalt het voorstel van resolutie nr. 2775/1. 
 
Volgende vergadering : woensdag 6 december 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 
 
 WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017 
 
Verslagen van toezichtsonderzoeken van het Vast Comité P. 
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TIJDELIJKE COMMISSIE “TERRORISMEBESTRIJDING” 

  
Voorzitter : de heer Koen Metsu 
 
 DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 


