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Commissies 

 
 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 06 MAART 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, nrs. 54K2919/1 en 2 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde 
gezinsbemiddeling ten dele te financieren, nrs. 54K2157/1 en 2 

Advies van het Rekenhof. 
- Wetsvoorstel (Françoise Schepmans, Philippe Goffin) tot wijziging van artikel 27 van de 
hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde de verenigingen van mede-eigenaars een 
voorrecht te verlenen, nr. 54K2260/1 

(Rapporteur : mevrouw Özlem Özen) 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Jean Robert, vertegenwoordiger van de “Union des villes et communes de Wallonie”; 
- mevrouw Inge Kahn, vertegenwoordigster van de Vlaamse vereniging van Steden en 
Gemeenten; 

- de heer Jean-Hwan Tasset, voorzitter van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en 
Politierechters; 

- de heer Luc Vander Meeren, directeur van de vzw Unie Vlaamse Syndici; 
- de heer Olivier Hamal, voorzitter van het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat; 
- de heer Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder van CIB Vlaanderen; 
- mevrouw Pascale Lecocq, professor aan de ULg; 
- de heer Vincent Sagaert, professor aan de KULeuven. 
 
- Co-rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Magali Clavie, voorzitter, mevrouw Vanessa de Francquen, voorzitter van de 
Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie, en mevrouw Catherine Delforge, lid van 
de Hoge Raad voor de Justitie; 

- mevrouw Nathalie Uyttendaele en de heer Jean-Joris Schmidt, vertegenwoordigers van de 
«Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE)»; 

- de heer Alex Tallon, bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) ; 
- de heer Bruno Le Maire, voorzitter, mevrouw Veerle Vangheluwe, ondervoorzitter, en de heer 
Pierre-Paul Renson, secretaris van de Federale Bemiddelingscommissie; 

- mevrouw Hélène Van Den Steen, voorzitter, vertegenwoordigster van de Belgische Unie Van 
Professionele Bemiddelaars ; 

- de heer Damien d’Ursel, advocaat, erkend bemiddelaar ; 
- mevrouw Christine Jacobs, advocaat, erkend bemiddelaar, docent aan de KULeuven ; 
- mevrouw Cécile Hayez, rechter in de familierechtbank, rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel; 

- de heer Koen Dewulf, directeur, en de heer Mathieu Beys, vertegenwoordigers van het 
federaal migratiecentrum Myria. 

  

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/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2157
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2260
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 WOENSDAG 07 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, nrs. 54K2827/1 tot 3 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. 
Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) houdende wijziging van de procedure 
inzake echtscheiding door onderlinge toestemming, nrs. 54K1469/1 tot 3 

Amendementen van de heer Brotcorne. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Raf Terwingen). 
 
- Het wetsvoorstel nr.760/1 werd aan de bespreking toegevoegd. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Terwingen c.s. en Goffin c.s.  
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 13 maart 2018. 

 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic836.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2827
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1469
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WERKGROEP ROBOT- EN DIGITALE AGENDA 

 
Voorzitter : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 06 MAART 2018 
 
Hoorzitting met de heer Hugues Bersini, hoogleraar informatica (ULB). 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De werkgroep heeft beslist om experts uit Canada en Estland te horen i.v.m. de ontwikkeling 
en de invoering van een digitale agenda. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 20 maart 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 06 MAART 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- hoorzittingen met vertegenwoordigers van gezondheidsberoepen; 
- schriftelijke adviezen te vragen over wetsvoorstel nr. 2550/1 (distikstofmonoxide). 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : maandag 12 maart 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic833.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN 

EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 06 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 07 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 13 maart 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic832.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic835.pdf
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER 
EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 06 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 07 MAART 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsvoorstel (Daphné Dumery, Inez De Coninck) tot wijziging, wat de maximale toegestane 
breedte van voertuigen betreft, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende 
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun 
onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nrs. 54K2005/1 en 2 
Amendement van de heer Raskin. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Daphné Dumery) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg wat de invoering van fietszones betreft, nr. 54K2444/1 
 
- Rapporteur : de heer Marcel Cheron. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Daphné Dumery, Jef Van den Bergh) tot wijziging van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg, wat de invoering van de schoolstraat betreft, nrs. 54K2161/1 
en 2 
 
- Rapporteur : de heer Laurent Devin. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel Burton, Gautier 
Calomne) over steun aan de ontwikkeling van de nieuwe privémobiliteitsactoren, 
nr. 54K2613/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Gwenaëlle Grovonius, Laurent Devin, Karine Lalieux, David Geerts) 
over een optimaal onthaal van de treinreizigers, nr. 54K2777/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Poncelet). 
 
- Bespreking. 
- Het voorstel van resolutie werd verworpen met 8 tegen 4 stemmen. 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic834.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2005
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2444
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2161
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2161
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2613
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2777
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Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Daphné Dumery, Roel Deseyn, Sabien Lahaye-Battheu) tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling “alle 
fietsers tegelijk groen” in te voeren, nr. 54K2833/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Isabelle Poncelet. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn) om de veiligheid van voetgangers en 
fieters in het verkeer te verhogen, nr. 54K539/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van den Bergh c.s. 
- Het voorstel van resolutie, zoals gewijzigd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Georges 
Gilkinet, Gilles Vanden Burre, Evita Willaert) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van de verkeersborden B22 en B23 te 
veralgemenen, nr. 54K2347/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Poncelet). 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke) waarbij wordt gevraagd dat het 
voortbestaan van het spoorwegnet via een meer doorgedreven capaciteitshandhaving wordt 
opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan 2017-2020 van Infrabel, nr. 54K2393/1 
(Voortzetting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Inez De Coninck. 
 
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=2833
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=539
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2347
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2393
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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 MAART 2018 
 
Wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
vordering tot collectief herstel tot K.M.O.’s betreft, van het Wetboek van economisch recht, 
nr. 54K2907/1 

- Rapporteur : de heer Michel de Lamotte. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Delizée c.s. en door mevrouw Gantois c.s. 
- De amendementen, en de aldus geamendeerde artikelen, werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd, zoals geamendeerd en mits tekstcorrecties, aangenomen met 
12 stemmen en 1 onthouding. 

 
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=2907
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 06 MAART 2018 

 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan Spooren) 
betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (art. 1 tot 18 en 
22 tot 24), nrs. 54K2922/4 en 5 
(Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteur : de heer Wouter Raskin. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het geheel van de naar de commissie verwezen bepalingen werd aangenomen met 10 tegen 
3 stemmen. 

 
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=2922
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 06 MAART 2018 
 
Gedachtewisseling met de heer Ahmet Üzümcü, directeur-generaal van OPCW (The 
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) over de toekomst van de organisatie. 
 
 WOENSDAG 07 MAART 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 4 

Amendementen van mevrouw Pehlivan, de heer Van der Maelen, mevrouw Temmerman en 
mevrouw Van Hoof. 
- Voorstel van resolutie (Sybille de Coster-Bauchau, Stéphane Crusnière, Els Van Hoof, 
Georges Dallemagne, Benoit Hellings, Annemie Turtelboom, Karin Temmerman, An Capoen, 
Olivier Maingain) over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische 
kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest,  

nr. 54K2952/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Richard Miller). 
 
- De commissie heeft beslist om het toegevoegde voorstel van resolutie nr. 2952/1 als 
basistekst te nemen. 

- Algemene bespreking. 
- Er werden nieuwe amendementen ingediend door mevrouw de Coster-Bauchau et de heer 
Crusnière alsook door mevrouw Van Hoof. 

- De consideransen A tot U alsook de amendementen nrs. 12, 13 en 17 werden aangenomen.  
- De verzoeken nrs.1 tot 12 alsook de amendementen nrs. 4, 10, 11, 14 en 15 werden 
aangenomen.  

- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen.  
- Bijgevolg vervallen de voorstellen van resolutie nrs. 2450/1 en 2636/1. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 
Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het 
voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol gedaan te 
Tokio op 12 oktober 2015, nr. 54K2946/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 maart 2018. 
  

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=2952
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2946
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic838.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 07 MAART 2018 
 
- Bespreking van de beoordelingen van luik II. (voortzetting eeste lezing). 
- Bespreking van de aanbevelingen van luik II (eerste lezing). 
 
 VRIJDAG 09 MAART 2018 
 
- Voortzetting van de bespreking van de vaststellingen van luik III. 
- Bespreking van de vaststellingen van luik II.bis 
- Bespreking van de inleidende beschouwingen. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : woensdag 14 maart 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DONDERDAG 08 MAART 2018 
 

Wetsvoorstel (David Clarinval, Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer, Jan Spooren) 
betreffende 
de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, nrs. 54K2922/7 en 8 (art. 19 
tot 21 en 28 tot 137). (Tweede lezing - Rgt. art. 83). 
 
- Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Benoît Piedboeuf. 
- Het geheel van de naar commissie verwezen artikelen werd aangenomen met 10 stemmen 
en 2 onthoudingen.  

 
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=2922
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BIJZONDERE COMMISSIE “DOTATIES KONINKLIJKE FAMILIE” 

 
 DONDERDAG 08 MAART 2018 
 
Benoeming van het Bureau. 
 
- De heer Siegfried Bracke werd tot voorzitter benoemd. 
- Er werd beslist om geen ondervoorzitters aan te duiden. 
- Rapporteurs : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh en de heer André Frédéric. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De bijzondere commissie heeft beslist om een hoorzitting te organiseren. 
 
Volgende vergadering : woensdag 21 maart 2018. 


