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Commissies 
 

 
COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Hoorzitting met mevrouw Brison, de heren Dirix en Hermans en mevrouw Buelens, 
vertegenwoordigers van de voorlichtings- en begeleidingscel van het FAVV. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedbouf. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- Nieuwe prioritaire voorstellen; 
- Hoorzittingen met vertegenwoordigers van gezondheidszorgverstrekkers; 
- Wijze van debriefing van de zending naar Zweden. 
 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic816.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing, nr. 54K2919/1 
- Regeling van de werkzaamheden. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteur : mevrouw Özlem Özen. 
- In bespreking. 
- De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Het dossier van de Bende van Nijvel. 
 
- Gedachtewisseling met de minister van Justitie. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Peter Dedecker, Gilles Foret) tot wijziging van 
de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,  
nr. 54K2913/1 
(Sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Ozlem Özen). 
Regeling van de werkzaamheden : dossier “de controle van de kansspelen”. 
 
- Mevrouw Van Cauter c.s. heeft amendementen ingediend. 
- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 1 en 2 en de artikelen werden aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd eenparig aangenomen. 

 
Regeling van de werkzaamheden : dossier "de controle van de kansspelen". 
 
- De commissie heeft beslist om hoorzittingen en plaatsbezoeken te organiseren. 
 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2919
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic811.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2913
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic817.pdf
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WERKGROEP “ROBOT- EN DIGITALE AGENDA”  

 
Voorzitter : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De werkgroep heeft eenparig beslist om een hoorzitting te houden, een werkbezoek te 
organiseren en experts aan te duiden. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
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BIJZONDERE COMMISSIE “KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING”   

 
Voorzitter : de heer Bert Wollants 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Voorbereiding van de agenda voor de vergadering van het interparlementaire klimaatoverleg. 
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COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Voorstel van bijzondere wet (Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet, Brecht Vermeulen, 
André Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Katja Gabriëls, Kristof 
Calvo, Catherine Fonck) tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en 
vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar 
overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle op de naleving betreft, 
nr. 54K2802/1 

- Wetsvoorstel (Gautier Calomne, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Catherine Fonck) tot 
wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle 
op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft, nr. 54K2809/1 

- Wetsvoorstel (Brecht Vermeulen, Jean-Marc Nollet, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, 
Catherine Fonck) tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte 
wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de 
elektronische indiening en de controle op de naleving betreft, nr. 54K2810/1 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Kristof Calvo). 
 
- Co-rapporteur : de heer Luk Van Biesen. 
- Bespreking. 
 
Voorstel nr. 2802  
- Artikelsgewijze bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Delpérée. 
- Het amendement en de artikelen werden aangenomen. 
- Er werden technische correcties aangebracht. 
- Het gehele voorstel, zoals geamendeerd en verbeterd, werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel nr. 2809 
- Artikelsgewijze bespreking. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele voorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel nr. 2810 
- Artikelsgewijze bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Delpérée. 
- Het amendement en de artikelen werden aangenomen. 
- Er werden technische correcties aangebracht. 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Wetsvoorstel (Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent 
Van Peteghem, Katja Gabriëls, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) tot wijziging 
van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en 
ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede 
de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke 
vergoedingen betreft, nrs. 54K2811/1 en 2 

Amendementen van mevrouw Fonck. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=282
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2809
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2810
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2811
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- Voorstel van bijzondere wet (Katja Gabriëls, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier 
Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) tot 
wijziging van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980, wat de 
cumulatie van publieke vergoedingen betreft, nrs. 54K2812/1 en 2 

Amendementen van mevrouw Fonck. 
 
- Wetsvoorstel (Emmanuel Burton, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Gautier Calomne, 
Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet, Catherine Fonck) 
tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot Hervorming der Instellingen voor de 
Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft, 
nrs. 54K2813/1 en 2 

Amendementen van mevrouw Fonck. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw De Coninck c.s. op het wetsvoorstel 
nr. 2811. 

- Er werd een amendement ingediend door mevrouw De Coninck c.s. op het wetsvoorstel 
nr. 2812. 

- Er werd een amendement ingediend door mevrouw De Coninck c.s. op het wetsvoorstel 
nr. 2813. 

- In bespreking. 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Voorstel van bijzondere wet (Catherine Fonck, Katja Gabriëls, Brecht Vermeulen, André 
Frédéric, Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, 
Kristof Calvo) tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 
8 augustus 1980, wat de cumulatie van mandaten betreft, nr. 54K2815/1 

- Voorstel van bijzondere wet (Catherine Fonck) tot wijziging van de bijzondere wet tot 
hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van mandaten betreft, 
nr. 54K929/1 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, Emmanuel Burton, 
Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Katja Gabriëls, Jean-Marc Nollet) 
tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de 
onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en 
ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de 
cumulatie van mandaten betreft, nr. 54K2816/1 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende 
vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen 
ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende 
Kamers, nr. 54K514/1 

- Wetsvoorstel (Katja Gabriëls, Catherine Fonck, Brecht Vermeulen, André Frédéric, 
Emmanuel Burton, Gautier Calomne, Franky Demon, Vincent Van Peteghem, Jean-Marc 
Nollet) tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor 
de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft, nr. 54K2817/1 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot 
hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, nr. 54K930/1 

(Voorzetting). (Rapporteur : de heer Marcel Cheron). 
 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw De Coninck c.s. op het wetsvoorstel nr. 
2815. 

- Er werd een amendement ingediend door mevrouw De Coninck c.s. op het wetsvoorstel nr. 
2816. 

- Er werd een amendement ingediend door mevrouw De Coninck c.s. op het wetsvoorstel nr. 
2817. 

- In bespreking. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2812
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2813
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2815
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=929
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2816
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=514
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2817
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=930


 
De Kamer online - 54 / 134 

 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Sonja Becq, Eric Van Rompuy, Jef Van den Bergh) tot wijziging 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering 
voor adoptiekosten in te voeren, nr. 54K2740/1 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, teneinde in verband met de adoptiekosten een 
belastingvermindering in te stellen, nrs. 54K1566/1 en 2 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen) 
(Rapporteur : de heer Rob Van de Velde). 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Deseyn c.s. 
- Alle artikelen, alsook de amendementen, werden eenparig aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
- Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel nr. 1566. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan Spooren) 
betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, nr. 54K2922/1 
(art. 19 tot 21 en 28 tot 137). 
 
- Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Benoît Piedboeuf. 
- In bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Klaps c.s. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 21 februari 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2740
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1566
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2922
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic812.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de 
politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 
2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, nr. 54K2855/1 
Toegevoegde wetsvoorstellen :  
Wetsvoorstel (Leen Dierick, Veerle Heeren, Nahima Lanjri, Franky Demon) tot 2017 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid, nr. 2855/1. wetsvoorstellen : 
 
- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Veerle Heeren, Nahima Lanjri, Franky Demon) tot wijziging van 
de wetgeving wat het gebruik van bewakingscamera’s door politieambtenaren betreft, 
nr. 54K372/1 

- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Franky Demon) tot wijziging van de wet van 21 
maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, 
nr. 54K376/1 

- Wetsvoorstel (Vanessa Matz) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, nrs. 54K621/1 en 2 

Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
(Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). 
 
Hoorzitting met : 
- de heren Peter Van den Eynde en Frank Schuermans, vertegenwoordigers van de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

- de heer Philippe Arnould, voorzitter van het controleorgaan op de politionele informatie 
(COC); 

- de heer Jean-Claude Claeys, voorzitter van de commissie BIM; 
- de heer Roger Leys, korpschef van de politiezone Regio Turnhout, vertegenwoordiger van 
de Vaste Commissie Lokale Politie; 

- de heer Marnic De Meulemeester, voorzitter van de Raad van Burgemeesters; 
- de heer Tom De Schepper, vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG). 

 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de 
politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 november 1998 
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 
2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, nr. 54K2855/1 
Toegevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Veerle Heeren, Nahima Lanjri, Franky Demon) tot wijziging van 
de wetgeving wat het gebruik van bewakingscamera’s door politieambtenaren betreft, 
nr. 54K372/1 

  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2855
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=372
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=376
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=621
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2855
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=372
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- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Franky Demon) tot wijziging van de wet van 21 
maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, 
nr. 54K376/1 

- Wetsvoorstel (Vanessa Matz) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, nrs. 54K621/1 en 2 

Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
(Voortzetting). (Rapporteur: de heer Eric Thiébaut). 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 VRIJDAG 09 FEBRUARI 2018 

 
Rapport van de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen met betrekking 
tot Soedan. 
 
 
Voorstelling van het rapport en gedachtewisseling met de premier en de commissaris-generaal 
voor de Vluchtelingen en Staatlozen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=376
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=621
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic818.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic820.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 06 FEBRUARI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic813.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden : hoorzitting over de aankondiging van collectief ontslag bij 
Carrefour. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry) tot wijziging van de programmawet (I) van 27 
december 2006, wat het Asbestfonds betreft, nrs. 54K1666/1 tot 3 

- Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp) houdende wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat de 
schadeloosstelling voor asbestslachtoffers betreft, nrs. 54K2002/1 tot 3 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) ertoe strekkende de werking van het Asbestfonds te 
verbeteren en beter rekening te houden met de asbestslachtoffers, nr. 54K2453/1 

(Rapporteurs : de heer David Clarinval en mevrouw Catherine Fonck). 
Adviezen van de Raad van State. 
 
Hoorzitting met :  
- de heer Danny Pieters (hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de K.U. Leuven); 
- de heer Wim Geluykens (vertegenwoordiger van de vzw Kom op tegen kanker); 
- mevrouw Catherine Vermeersch (VBO). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1666
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2002
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2453
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN  

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 06 FEBRUARI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Situatie in DRC 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Stéphane Crusnière, Georges Dallemagne, Benoit Hellings, Olivier 
Maingain, Gwenaëlle Grovonius) over de gerichte segregatie ten aanzien van halfbloeden 
die afstammen van Belgische kolonialen en de dramatische gevolgen van die segregatie, 
onder meer gedwongen adopties, nrs. 54K2450/1 en 2 

- Voorstel van resolutie (Sybille de Coster-Bauchau, An Capoen, Els Van Hoof, Annemie 
Turtelboom, Georges Dallemagne, Benoit Hellings) over de segregatie waarvan de metissen 
uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest, 
nrs. 54K2636/1 tot 3 

 
Amendementen van mevrouw Pehlivan, de heer Van der Maelen en mevrouw Temmerman. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Assumani Budagwa, auteur van het boek “Noirs-Blancs-Métis: la Belgique et la 
ségrégation des Métis du Congo belge et du Ruanda-Urundi (1908-1960)”; 

- de heer Didier Dehou, Directeur, ministerie van de “Fédération Wallonie-Bruxelles, Autorité 
Centrale Communautaire (ACC)”; 

- mevrouw Sarah Heynssens, onderzoekster, historica verbonden aan het Rijksarchief; Auteur 
van het boek “De kinderen van Save. Een geschiedenis tussen Afrika en België”; 

- de heer Pierre-Alain Tallier, Rijksarchief, Waarnemend departementshoofd “Brussel”, 
Afdelingshoofd “Archieven van de Hedendaagse Periode”; 

- de heer Michael Wimmer, beleidscel van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 
Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. 

 
- Rapporteur : de heer Richard Miller. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Uitvoeringsafspraak tussen het Koninkrijk België, 
het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de 
samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het 
grondgebied van de Benelux-landen, gedaan te Brussel op 16 juni 2016, nr. 54K2862/1 
 
- Rapporteur : de heer Peter Luykx. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
 

 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic814.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2450
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2636
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2862
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic819.pdf
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PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

 
Voorzitters : de heer Siegfreid Bracke en mevrouw Christine Defraigne (S) 
 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april 
1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 
 
- De termijnen worden geschorst van 10 t.e.m.18 februari 2018. 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht, nrs. 54K2828/1 en 2 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Michel de Lamotte en Wim 
Van der Donckt). 
Amendementen van de heer de Lamotte, mevrouw Dierick c.s., mevrouw Uyttersprot c.s. en 
de heer Laaouej en mevrouw Gerkens. 
 
- Artikelsgewijze bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren de Lamotte, Laaouej en Terwingen. 
 
 
  

http://www.dekamer.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 LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans  
 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic815.pdf


 
De Kamer online - 54 / 134 

 

 
 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 07 FEBRUARI 2018 
 
Bespreking van de vaststellingen van luik II (partim 2). 
 
Bespreking van de vaststellingen van luik III. (Voortzetting). 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : woensdag 21 februari 2018. 
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 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN   

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp betreffende de spoorwegpolitie, nr. 54K2869/1 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
Wetsvoorstel (Inez De Coninck, Wouter Raskin) tot wijziging van de wet van 25 juli 1891 
houdende herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen wat betreft de  
administratieve geldboetes, nr. 54K1578/1 
(Rapporteur : de heer Marcel Cheron). 
 
- In bespreking. 
Volgende vergadering : dinsdag 20 februari 2018. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2869
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1578

