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Commissies 

 

 
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (art. 1 tot 15 en 22 tot 34), 
nrs. 54K2838/3 en 6. (Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Georges Gilkinet. 
- De commissie heeft akte genomen van de legistieke nota. 
- Er werden 29 amendementen ingediend door de heer Gilkinet en 2 amendementen door de 
heer Klaps c.s.  

- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Alle artikelen verwezen naar commissie werden aangenomen evenals de amendementen 
van de heer Klaps c.s. De overige amendementen werden verworpen. Het geheel van de 
artikelen verwezen naar commissie, werd, zoals geamendeerd en met inbegrip van een 
aantal wetgevingstechnische correcties, aangenomen met 10 tegen 2 stemmen en 2 
onthoudingen.  

 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) tot uitbreiding van de opdrachten en 
versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst, nrs. 54K15216 en 7. (Tweede lezing, 
Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : de heer Roel Deseyn. 
- De commissie heeft akte genomen van de legistieke nota. 
- Er werden 6 amendementen ingediend door mevrouw Van Cauter c.s.  
- Alle artikelen werden aangenomen evenals de amendementen van mevrouw Van Cauter c.s. 
Het geheel van de artikelen, zoals geamendeerd, werd, met inbegrip van een aantal 
wetgevingstechnische correcties, aangenomen met 11 stemmen en 1 onthouding. 

 
Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Roel Deseyn, Sonja Becq) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelasting 1992 met betrekking tot de vergoedingen voor juridische tweedelijnsbijstand, 
nrs. 54K0637/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Justitie). 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Benoît Piedboeuf). 
 
- Na toelichting van de heren Terwingen, Klaps en Van Rompuy heeft de commissie met 11 
stemmen en 1 onthouding een advies uitgebracht aan de commissie voor de Justitie (cfr. 
Artikel 28,4 Rgt.)  

 
Volgende vergadering : dinsdag 13 maart 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2838
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=637
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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 27 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen, nr. 54K2898/1. 
 
- Rapporteur : de heer Michel de Lamotte. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Mevrouw Winckel c.s. heeft 2 amendementen ingediend. Het geheel van het wetsontwerp, 
werd ongewijzigd eenparig aangenomen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 6 maart 2018. 

 

  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2898
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 

 
 DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 

 
Regeling van de werkzaamheden : 
- hoorzittingen met vertegenwoordigers van gezondheidsberoepen; 
- schriftelijke adviezen te vragen over wetsvoorstel nr. 54K2550/1 (distikstofmonoxide). 
 
Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) over het verbeteren van de 
betaalbaarheid van tandzorg, nr. 54K2725/1. 
 
- In bespreking. 
 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 

 
Samengevoegde wetsvoorstel en voorstellen van resolutie : 
- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Georges 
Gilkinet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre, Jean-Marc 
Nollet) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de 
gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, 
waarbij een verbod wordt ingesteld op de handel in, of op het in de handel brengen van en op 
de productie van recipiënten die bestemd zijn voor voedingsmiddelen die bisfenol A of S 
bevatten, nr. 54K1228/1. 

- Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens, Anne Dedry, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Marcel 
Cheron, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert, Benoit Hellings, Gilles Vanden 
Burre) betreffende de hormoonverstorende stoffen, nr. 54K1367/1. 

- Voorstel van resolutie (Daniel Senesael, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée) over de 
implementering van een gezamenlijke strategie om glyfosaat te verbieden, nr. 54K2856/1. 

(Rapporteur : de heer Jan Vercammen). 
 
Inleidende uiteenzetting door de indieners en bespreking van het voorstel van resolutie 
nr. 54K2856/1. 
 
- Op vraag van de heer Senesael, werd het voorstel van resolutie 2856 losgekoppeld.  
- Rapporteur : de heer Damien Thiéry. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Geen enkel amendement werd ingediend. 
- Het voorstel van resolutie werd verworpen met 5 tegen 4 stemmen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 6 maart 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2550
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2725
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic826.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1228
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1367
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2856
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2856
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER 

EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 

 
Wetsontwerp houdende wijzigingen van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het 
personeel van de Belgische Spoorwegen en aan het Gerechtelijk Wetboek inzake de sociale 
verkiezingen voor bepaalde organen van sociale dialoog van de Belgische Spoorwegen, 
nr. 54K2939/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Inez De Coninck.  
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Mevrouw Poncelet heeft een amendement ingediend. 
- Alle artikelen werden ongewijzigd aangenomen.Het enige amendement werd verworpen. 
- Het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 9 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 
 
De veiligheidscultuur in het spoor. 
 
Hoorzitting met: 
- de heer Michel Abdissi (ACOD Spoor); 
- de heer Luc Piens (ACV Transcom); 
- de heer Philippe Delhalle (ACLVB Spoor). 
- mevrouw Sophie Dutordoir (CEO bij de NMBS); 
- de heer Luc Lallemand (CEO van INFRABEL). 
 
- Rapporteur : de heer Laurent Devin. 
- Inleidende uiteenzetting door de genodigden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 6 maart 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2939
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (art. 16 en 17), 
nrs. 54K2838/4 en 5. (Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : de heer Egbert Lachaert. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. Er volgt een tweede lezing van de 
artikelen 18 tot 21. 

 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
Woensdag 28 februari 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding (art. 18 tot 21), 
nrs. 54k2838/4 en 5. (Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- De wetgevingstechnische nota werd besproken.  
- De algemene en de artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. Er werden geen 
amendementen ingediend.  

- De artikelen, zoals gewijzigd door de verbeteringen in de wetgevingstechnische nota, werden 
achtereenvolgens aangenomen. 

- Het geheel van de naar de commissie verwezen bepalingen van het wetsontwerp werd 
aangenomen met 10 tegen 1 stem en 1 onthouding. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 6 maart 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2838
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic827.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2838
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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 

 
 DINSDAG 27 FEBRUARI 2018 

 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Onderzoek van verslagen van toezichtsonderzoeken van het Vast Comité I. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

  
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 

 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 

 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
 
Volgende vergadering : woensdag 21 maart 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 

 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 

 
Mondelinge vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 14 maart 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic828.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN 

EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, 
het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige 
Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot 
arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de 
tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, nr. 54K2933/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers.  
- Uiteenzetting door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Geen enkel amendement werd ingediend. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 12 stemmen en 1 
onthouding. 

 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, nr.54K2945/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Ben Hamou. 
- De heer Koenraad Degroote heeft het wetsontwerp uiteengezet. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Geen enkel amendement werd ingediend. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- De heer Van Hecke heeft gevraagd dat de commissie, in toepassing van artikel 83 van het 
Reglement zou overgaan tot een tweede lezing.  

- De commissie wenst over een nota van de Juridische dienst te beschikken.  
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 6 maart 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2933
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2945
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic830.pdf
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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 28 FEBRUARI 2018 

 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 
Bespreking van de beoordelingen en de aanbevelingen van luik II. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : woensdag 7 maart 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET 

EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

  
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 

 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 
 
Voorstel van bijzondere wet (Inez De Coninck, Ahmed Laaouej, David Clarinval, Servais 
Verherstraeten, Luk Van Biesen, Karin Temmerman, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Francis 
Delpérée) tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft, nr. 54K2908/1. 
 
- Mevrouw Inez De Coninck heeft het voorstel van bijzondere wet toegelicht. De artikelen en 
het geheel van het voorstel van bijzondere wet werden achtereenvolgens eenparig 
aangenomen.  

Met toepassing van artikel 78.7 van het Reglement wordt er geen verslag uitgebracht. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2908


 
De Kamer online - 54 / 136 

 

 
ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

  
Voorzitter : de heer Gilles Foret 

 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 
 
Opstellen van een voorstel van resolutie met betrekking tot “Big Data en Data Mining in de sector 
van de gezondheidszorg”. (Rapporteur: mevrouw Yoleen Van Camp). 
 
In bespreking. 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 maart 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
 DONDERDAG 01 MAART 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van 
de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, nr.54K2940/1. (Rapporteur : de heer Stefaan 
Van Hecke). 
- regeling van de werkzaamheden (hoorzittingen/schriftelijke adviezen). 
 
- De commissie heeft beslist om op dinsdag 13 maart 2018 hoorzittingen te organiseren en 
eveneens een schriftelijk advies in te winnen. 

 
Regeling van de werkzaamheden : 
- de problematiek van het hof van assisen; 
 
- de problematiek van het hof van assisen zal later worden geagendeerd. 
 
- de hervorming van het strafprocesrecht. 
 
- een gedachtewisseling met de commissie tot hervorming van het strafprocesrecht zal 
plaatsvinden op 20 maart 2018. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 6 maart 2018. 
 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic829.pdf
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