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COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

 
 Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 
 
 MAANDAG 08, DINSDAG 09, WOENSDAG 10, DONDERDAG 11 EN VRIJDAG 12 JANUARI 2018 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
Volgende vergadering : maandag 15 januari 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 09 JANUARI 2018 
 
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). 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Magali Clavie, voorzitter, en de heer Christian Denoyelle, voorzitter van de 
Verenigde advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie; 

- de heren Johan Delmulle, procureur-generaal, Christophe Reineson, substituut-procureur-
generaal, Dirk Schoeters, substituut-procureur-generaal en mevrouw Hildegard Penne, 
advocaat-generaal, vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal; 

- de heren Jean-Louis Doyen en Philippe Van Linthout, voorzitters van de vereniging van 
onderzoeksrechters; 

- de heer Vincent Macq, voorzitter van de «Union professionnelle de la magistrature»; 
- de heer Michel Maus, professor aan de VUB; 
- de heer Philip Traest, professor aan de UGent; 
- de heer Damien Van der Meersch, professor aan de UCL; 
- de heer Robert De Baerdemaeker en de heer Cédric Bernes, vertegenwoordigers van de 
«Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE)». 

 
 WOENSDAG 10 JANUARI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 januari 2018. 
 

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=545
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1054
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1434
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2386
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic793.pdf
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 09 JANUARI 2018 
 
Wetsvoorstel (Yoleen Van Camp, Renate Hufkens, Valerie Van Peel, Jan Vercammen) tot 
wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor verzorging en uitkeringen met betrekking tot de jaarlijkse betaling van het globaal medisch 
dossier, nr. 54K2165/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Anne Dedry). 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Karin Jiroflée. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) betreffende de wetenschappelijke opdracht 
en de gegevensverzameling van de commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 
betreffende de zwangerschapsafbreking, nr. 54K1965/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Anne Dedry). 
 
- Co-rapporteur : de heer Daniel Senesael. 
- In bespreking. 
  
Voorstel van resolutie (Ine Somers, Jan Vercammen, Damien Thiéry, Els Van Hoof) tot 
invoering van een actieplan om therapietrouw te bevorderen bij chronisch zieke patiënten, 
nrs. 54K2163/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Anne Dedry en Yoleen Van Camp). 
 
- Co-rapporteur : de heer Dirk Janssens. 
- Er werden amendementen ingediend door de dames Van Camp c.s. en Jiroflée en de heer 
Senesael. 

- De amendementen nrs. 1 tot 3 werden aangenomen. 
- De consideransen en de aanvragen, zoals geamendeerd, werden aangenomen. 
- Er werden technische verbeteringen aangebracht. 
- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd en verbeterd, werd aangenomen met 
9 stemmen en 4 onthoudingen. 

 
 WOENSDAG 10 JANUARI 2018 
 
Wetsontwerp houdende de wijziging van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en 
de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en 
houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de financiering van het federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, nr. 54K2836/1 
- Rapporteur : mevrouw Nathalie Muylle. 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Somers c.s. 
- Deze amendementen werden aangenomen. 
- De artikelen, zoals geamendeerd, werden aangenomen. 
- Er werden technische verbeteringen aangebracht. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 23 januari 2018. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2165
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1965
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2163
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2836
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic794.pdf
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 09 JANUARI 2018 
  
Wetsontwerp houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen, nrs. 54K2837/1 
en 2 
(Rapporteurs : de heren Johan Klaps en Stéphane Crusnière). 
Amendementen van de heren Calvo en Gilkinet en de heer Vanvelthoven c.s. 
(Goedkeuring van het verslag van de eerste lezing van de heren Johan Klaps en Stéphane 
Crusnière – Rgt. Art. 78.6). 
 
- Het verslag van de eerste lezing van de heren Johan Klaps en Stéphane Crusnière werd 
eenparig goedgekeurd. 

 
Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie 
(art. 1 tot 90, 108 tot 111 en 158 tot 277), nrs. 54K2839/1 tot 5 
(Rapporteurs: de heren Luk Van Biesen en Stéphane Crusnière). 
Amendementen van de heer Van de Velde c.s., de heer Vanvelthoven c.s., de heer Gilkinet 
c.s., de heer Van Biesen c.s., de heer Laaouej c.s., de heer Dispa en mevrouw Fonck en de 
heer Van der Maelen. 
(Goedkeuring van het tweede deel (art. 108 tot 111 en 158 tot 277) van het verslag in eerste 
lezing van de heren Luk Van Biesen en Stéphane Crusnière – Rgt. Art. 78.6). 
 
- Het deel van het verslag in eerste lezing van de heren Van Biesen en Crusnière betreffende 
de bespreking van de artikelen 108 tot 111 en 158 tot 277 van het wetsontwerp betreffende 
de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd eenparig 
goedgekeurd.  

 
Volgende vergadering : dinsdag 16 januari 2018. 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2837
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2837
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839


 
De Kamer online - 54 / 130 

 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 09 JANUARI 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie 
(art. 91 tot 107 en 112 tot 156), nrs. 54K2839/1, 2 en 6 
(Rapporteurs : mevrouw Catherine Fonck en de heer Wim Van der Donckt). 
(Goedkeuring van het verslag van de eerste lezing van mevrouw Catherine Fonck en de heer 
Wim Van der Donckt - Rgt., art. 78.6). 
 
- Het verslag werd eenparig goedgekeurd. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 januari 2018. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2839
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic792.pdf
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 09 JANUARI 2018 
 
Tewerkstelling en gender 
- Regeling van de werkzaamheden. 
(Rapporteurs : mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
Regeling van de werkzaamheden – toekomstige prioriteiten. 
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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 10 EN DONDERDAG 11 JANUARI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne) 
 
Volgende vergadering : woensdag 17 januari 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN  

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 10 JANUARI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden :  
- prioritaire voorstellen van resolutie; 
- ondernemingen en mensenrechten; 
- hoorzittingen over halfbloeden;  
- toestand in de Democratische Republiek Congo. 
 
De situatie in Democratische Republiek Congo. 
 
- Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 
Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en de vice-
eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 
Telecommunicatie en Post. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 16 januari 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 10 JANUARI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- Vraag van de heer Olivier Maingain tot organisatie van hoorzittingen met betrekking tot het 
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 teneinde de 
uitvoering van de maatregelen tot verwijdering te garanderen, nr. 54K2798/1 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 januari 2018. 
 

 

 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2798
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic795.pdf

