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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

 
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 
 
 WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 MAANDAG 18 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerpen nrs. 54K2839/1 tot 3 (112 tot 156). 
Hoorzitting over titel 4 (Sociale Zaken) met : 

- de heer Mathieu Verjans (ACV); 
- mevrouw Isabelle Doyen (ABVV); 
- de heer Olivier Valentin (ACLVB); 
- mevrouw Caroline Deiteren (Unizo); 
- mevrouw Catherine Vermeersch (VBO); 
- de heer Erik Van Laer (Unisoc); 
- de heer Matthieu Dewèvre (UCM); 
- mevrouw Christine Mattheeuws (NSZ); 
- mevrouw Emmeline Orban (“Plateforme francophone du volontariat); 
- de heer Philippe Andrianne (Hoge Raad voor Vrijwilligers). 
 

- Rapporteurs : mevrouw Catherine Fonck en de heer Wim Van der Donckt. 
- Inleidende uiteenzetting en gedachtewisseling. 
 
 DINSDAG 19 DECEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk, nrs. 54K2768/3 en 4. (Tweede 
lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteurs: mevrouw Laurette Onkelinx en de heer Wim Van der Donckt 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 10 stemmen en een onthouding. 
 
Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, 
nrs. 54K2839/1 tot 3. (art. 91 tot 107 en 112). (Voortzetting). (Rapporteurs: mevrouw Catherine 
Fonck en de heer Wim Van der Donckt). 
 
- Inleidende uiteenzetting. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
 
Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, 
nrs. 54K2839/1 tot 3. (art. 113 tot 156). (Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Catherine 
Fonck en de heer Wim Van der Donckt). 
 
- Inleidende uiteenzetting. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Een tweede lezing werd gevraagd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 9 januari 2018.

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2768
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 19 DECEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de 
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, 
nr. 54K2767/1. 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen en het amendement werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, werd 

aangenomen met 10 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
 WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
  
 VRIJDAG 22 DECEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Gedachtewisseling met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 
Vereenvoudiging. 
Dringende interpellaties van de heren Hellings en Dallemagne en de dames Fernandez 
Fernandez en De Coninck over de repatriëringen naar Soedan. 
 
Volgende vergadering : woensdag 10 januari 2018. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic785.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2767
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic790.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic791.pdf
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 19 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, 
nrs. 54K2839/1 en 2. (art. 1 tot 90, 108 tot 111 en 158 tot 277). (Bespreking, sluiting en 
stemmingen).(Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Stéphane Crusnière). 
Amendementen van de heer Van de Velde c.s. en de heer Vanvelthoven c.s. 
Toegevoegd wetsvoorstel: 
- Wetsvoorstel (Benoît Dispa, Benoît Lutgen, Catherine Fonck, Vanessa Matz) tot wijziging 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter bevordering van investeringen in 
de reële economie, nr. 54K0819. (Rapporteur : Ahmed Laaouej). 

 
- In bespreking. 
- De naar de commissie verwezen artikelen 1 tot 90, 108 tot 111 en 158 tot 277 werden 

aangenomen.  
- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
Wetsontwerp houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen, nr. 54K2837/1. 
(Artikelsgewijze bespreking en stemmingen). (Rapporteurs: de heren Johan Klaps en 
Stéphane Crusnière). 
Amendementen van de heer Gilkinet en de heer Vanvelthoven c.s. 
 
- Alle artikelen werden aangenomen.  
- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
 DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 
 
De hervorming van de vennootschapsbelasting: 
- Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Union des Classes Moyennes. 
 
- Rapporteurs : de heren Stéphane Crusnière en Robert Van de Velde. 
 
Wetsvoorstel tot hervorming van de vennootschapsbelasting, nr. 54K2864/1. 
 
- Bespreking 
- Alle artikelen werden aangenomen. Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd met 

inbegrip van een aantal wetgevingstechnische correcties aangenomen met 11 tegen 3 
stemmen en 2 onthoudingen. 

 
 VRIJDAG 22 DECEMBER 2017 
 
Goedkeuring van het deel van het verslag van de heren Van Biesen en Crusnière betreffende 
de bespreking van de artikelen 1 tot 90 (hervorming van de vennootschapsbelasting) van het 
wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, 
nr. 54K2839/1 en 3 tot 5 (Rgt. Art. 78,6). 
 

- Het deel van het verslag werd eenparig goedgekeurd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 9 januari 2018.

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=819
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2837
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2864
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 19 DECEMBER 2017 
 
 
Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, 
nrs. 54K2839/1 en 2 (art. 157). 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 

betreffende de elektronische communicatie wat het gebruikspatroon betreft, nr. 54K2140/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Artikel 157 zoals gewijzigd werd eenparig aangenomen 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2140
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic790.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 19 DECEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic786.pdf
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COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN 

  
Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 
 
 DINSDAG 19 DECEMBER 2017 
 
Onderzoek van de verzoekschriften en van de antwoorden op de verzoekschriften. 
 
Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu. 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

  
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
Dinsdag 19 december 2017 
 
Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht, nr. 54K2828/1.  
(Rapporteurs: de heren Michel de Lamotte en Wim Van der Donckt). 
 
- Regeling van de werkzaamheden. 
- Er werd beslist een hoorzitting te organiseren. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 19 januari 2018. 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2828
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE  
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 19 DECEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
-  Bespreking. 

 
 DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerp tot oprichting van Sciensano (I), nrs. 54K2795/3 en 4 (Tweede lezing, art. 83, 
Rgt.). 
 
- De amendementen en de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 

10 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting 
van Sciensano (II), nrs. 54K2796/2 en 3 (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen 12 stemmen en een onthouding. 
 
- De twee wetsvoorstellen werden gezamenlijk besproken. 
- Rapporteur : mevrouw Els Van Hoof. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 9 januari 2018. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2795
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2796
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 17 januari 2018. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic788.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerp houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, nrs. 54K2732/1 en 2. (Stemming over het geheel - 
Rgt., art. 82). (Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Stefaan Van Hecke). 
Amendementen van de heer Terwingen c.s. 
 
- Het geheel wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd op legistiek vlak werd eenparig 

aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de 
strafvordering en het gerechtelijk recht, nrs. 54K2753/1 en 2. 
Amendementen van de heer Van Hecke. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, 

Muriel Gerkens, Kristof Calvo) tot wijziging van de artikelen 216bis en 590 van het Wetboek 
van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken, nr. 54K545/1. 

- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven) tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de 
inperking van de minnelijke schikking betreft, nr. 54K1054/1. 

- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Patrick Dewael, Sophie De Wit) tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek wat de rechtsplegingsvergoeding betreft, nr. 54K1434/1. 

- Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron) tot wijziging van het Wetboek van 
strafvordering wat de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand 
van een advocaat betreft, nr. 54K2386/1. 

 
(Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 
 
- Er werd beslist een hoorzitting te organiseren. 
 
Volgende vergadering : woensdag 10 januari 2018. 
 
 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2732
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2753
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=545
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1054
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1434
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2386
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

  
Voorzitters : de heer Siegfried Bracke en mevrouw Christine Defraigne (S) 
 
 WOENSDAG 20 DECEMBER 2017 
 
Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april 
1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 
 
- Schorsing van de termijnen van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 

2018. 


