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BIJZONDERE COMMISSIE OPGERICHT MET HET OOG OP DE TOEPASSING 

VAN ARTIKEL 11 VAN DE WET VAN 27 NOVEMBER 2013 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 MAANDAG 26 MAART 2018 
 
Onderzoek en goedkeuring van het ontwerpverslag. 
 
(Rapporteurs: mevrouw Kristien Van Vaerenbergh en de heer André Frédéric). 
 
- Het verslag werd eenparig goedgekeurd. 
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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 
 
 MAANDAG 26 MAART 2018 
 
Luik I – Bespreking van de vaststellingen, beoordelingen en aanbevelingen. (Stemmingen). 
 
- Het geheel van de vaststellingen, beoordelingen en aanbevelingen werd eenparig 
aangenomen. 

 
Luik II – Bespreking van de vaststellingen. 
 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Luik II en II bis – Bespreking van de vaststellingen, beoordelingen en aanbevelingen. 
(Stemmingen). 
 
- Het geheel van de vaststellingen – Luik II werd aangenomen met 13 tegen 2 stemmen. 
- Het geheel van de vaststellingen – Luik II bis werd aangenomen met 11 tegen 4 stemmen. 
- Het geheel van de beoordelingen – Luik II werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 
- Het geheel van de aanbevelingen – Luik II werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen.     
 
Luik III – Bespreking van de vaststellingen, beoordelingen en aanbevelingen. (Stemmingen). 
 
- Het geheel van de vaststellingen – Luik III werd aangenomen met 11 tegen 4 stemmen. 
- Het geheel van de beoordelingen – Luik III werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 
- Het geheel van de aanbevelingen – Luik III werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen.  
 
 VRIJDAG 30 MAART 2018 
 
Lezing en goedkeuring van het verslag. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 

- Het verslag werd goedgekeurd met 8 tegen 4 stemmen. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN 
EN HET OPENBAAR AMBT 

 
 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 27 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic854.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic861.pdf
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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 MAART 2018 
 
Hoorzitting met een kandidaat voor het mandaat van voorzitter van het Vast Comité I. 
 
- Rapporteur : de heer André Frédéric. 
- De commissie heeft met 5 tegen 2 stemmen een advies uitgebracht dat mondeling aan de 
Conferentie van voorzitters zal worden medegedeeld. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 27 MAART 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren 
van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie, nrs. 54K2940/1 en 2 
Amendementen van de heer Terwingen c.s. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Stefaan Van Hecke en Gautier 
Calomne). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door heer Brotcorne, mevrouw Onkelinx c.s. en de heer 
Maingain c.s. 

- De amendementen nrs. 1, 2 en 6 en de artikelen werden aangenomen. 
- Op voorstel van de heer Stefaan Van Hecke werd een tweede lezing gevraagd. 
 
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 4 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. en de heren Terwingen c.s. en Goffin c.s. 
Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 

- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, 
Laurette Onkelinx) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kennisgeving 
van vonnissen en arresten betreft, nrs. 54K760/1 tot 4 

Advies van het Rekenhof. 
Advies van de Raad van State. 

- 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). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Brotcorne, de heer Terwingen c.s. en de 
heer Calomne c.s. 

- De amendementen nrs. 1 tot 59 en 65 tot 70, alsook de artikelen, werden aangenomen. 
- Op voorstel van de heer Stefaan Van Hecke werd een tweede lezing gevraagd. 
- De heer Christian Brotcorne heeft gevraagd om het wetsvoorstel nr. 1469 los te koppelen. 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
- wetsontwerp houdende diverse bepalingen in strafzaken, nr. 2969/1. (Rapporteur: de heer 
Gautier Calomne) : hoorzitting / schriftelijke adviezen; 

- de hervorming van het strafprocesrecht; 
- de problematiek van het hof van assisen. 
 
Benoeming van leden (art. 61, §3, 4, van het statuut van het personeel). 
 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2940
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=760
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1469
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic859.pdf
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING   

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 27 MAART 2018 
 
Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) over het verbeteren van de 
betaalbaarheid van tandzorg, nr. 54K2725/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Anne Dedry. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Fabienne Winckel, Philippe Blanchart, Karine Lalieux) over de 
bestrijding van genitale verminking bij vrouwen, nr. 54K1406/1 
 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Senesael. 
 
Wetsvoorstel (Els Van Hoof, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Valerie Van Peel, Benoît 
Piedboeuf, Ine Somers) betreffende de genitale verminking, nr. 54K1799/1 
(Voortzetting). (Rapporteur: mevrouw Karin Jiroflée). 
Amendementen van mevrouw Hoof c.s. 
 

- In bespreking. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 

- Voorstel van resolutie (Sonja Becq, Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Veli Yüksel, 
Franky Demon, Els Van Hoof) voor het uitwerken van een strategisch plan voor de 
bestrijding en behandeling van de obesitasproblematiek, nrs. 54K55/1 en 2 

(Rapporteur : Valerie Van Peel) 

- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over de uitwerking van een alomvattende 
aanpak van obesitas, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, nrs. 54K936/1 en 2 

Amendementen van mevrouw Fonck. 

- Voorstel van resolutie (Anne Dedry, Muriel Gerkens, Benoit Hellings, Marcel 
Cheron, Georges Gilkinet) betreffende obesitas bij kinderen en jongeren, nr. 
54K2373/1 

(Voortzetting). (Rapporteur: Mej. Yoleen Van Camp). 
 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Becq c.s. ter vervanging van de gehele 
tekst van het voorstel van resolutie nr. 55. 

- Er werd beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG  28 MAART 2018 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Leefmilieu, nr. 54K2972/1 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2725
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1406
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1799
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=55
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=936
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2373
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic855.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2972
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Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen 
de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van 
organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot 
intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 
2006/193/EG van de Commissie, nr. 54K2785/1 
 
- Rapporteur : de heer Daniel Senesael. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2785
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FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN  

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 27 MAART 2018 
 
- Toelichting door de eerste minister over de resultaten van de Europese Raad van 
Staatshoofden of Regeringsleiders van donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart 2018 te 
Brussel . 

- Gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
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COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN –VERKOPEN  

 
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge 
 
 DINSDAG 27 MAART 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- aanwezigheid van vertegenwoordigers van de FOD Economie en/of de minister van 
Economie; 

- bespreking van verwervingsdossiers in openbare vergadering. 
 
Onderzoek van aankoopdossiers : 
- munitie voor mortieren en artillerie; 
- “Cross-platform Remote Controlled Weapon Stations” (RCWS); 
- munitie 90 mm voor AIV-Piranha DF90; 
- Belux A400M Training Center. 
 

- De commissie heeft voor elk dossier een positief advies geformuleerd inzake het 
voortzetten van de procedure. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 27 MAART 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- Zending naar Berlijn op 11 en 12 juni 2018; 
- Vraag om een hoorzitting met de vertegenwoordiger van de Taipei Representative Office. 
- Hoorzitting over de betrekkingen tussen de E.U. en de Westelijke Balkan (Top EU-Westelijke 
Balkan in Sofia op 17/05/2018) 

 
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de 
Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende de 
voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, gedaan te Brussel op 28 april 
2004, nr. 54K2941/1 
 

- De artikelen, evenals het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de 
vestiging in België door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de instellingen van de 
Europese Unie, met Bijlage, gedaan te Parijs op 3 juli 2013, nr. 54K2954/1 
 

- De artikelen, evenals het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk 
België, de regering van het Groothertogdom Luxemburg, de regering van de Franse Republiek 
en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking inzake 
luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gedaan te Brussel op 16 februari 2017, 
nr. 54K2955/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- Bespreking. 
- De artikelen, evenals het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het 
Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende 
het luchtvervoer, gedaan te Brussel op 27 februari 2017, nr. 54K2962/1 
 
- De artikelen, evenals het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het 
Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Guinee betreffende het luchtvervoer, 
gedaan te Conakry op 2 april 2015, nr. 54K2963/1 
 

- De artikelen, evenals het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2941
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2954
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2955
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2962
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2963
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic856.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN  

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 27 MAART 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een 
specifieke verblijfssituatie bevinden, nr. 54K2947/1 
 
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek, nr. 54K2948/1 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, 
nr. 54K2949/1 
 
- Op voorstel van de minister besliste de commissie de bespreking van de drie wetsontwerpen 
samen te voegen. 

- Rapporteurs : de heer Wouter Raskin en mevrouw Nahima Lanjri. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden aangenomen.  
- De drie wetsontwerpen, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en taalkundige 
verbeteringen, werden eenparig aangenomen. 

 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als 
nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van 
de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het 
Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende 
pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde 
pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van 
het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, 
nrs. 54K2718/7 en 9 
Amendementen van de heer Clarinval c.s. en van mevrouw Temmerman c.s. teruggezonden 
naar de commissie door de plenaire vergadering van donderdag 22 maart 2018 (Art. 93 Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- De amendementen nrs. 22 en 23 werden verworpen. 
- De amendementen nrs. 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 werden aangenomen.  
- De artikelen, zoals gewijzigd, werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 11 tegen 2 stemmen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
 

 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2947
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2948
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2949
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2718
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING  

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Dossier UAS-capaciteit (unmanned aerial systems) van het type medium altitude long 
endurance (MALE) 
 
Gedachtewisseling met de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
De Europese Defensie. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Frank De Winne, ESA; 
- generaal-majoor Xavier Watteeuw, Bemilrep bij de Navo en de EU; 
- de heer Olli Ruutu, deputy chief executive, Europees Defensie-agentschap (EDA). 
 

- Rapporteur : mevrouw Julie Fernandez Fernandez. 
 
De Europese Defensie. 
 
Hoorzitting met : 
- prof. André Dumoulin, ULg; 
- prof. Sven Biscop, UGent; 
- de heer Nicolas Gros-Verheyde, journalist; 
- de heer Georges Heeren, BSDI. 
 

- Rapporteur : mevrouw Julie Fernandez Fernandez. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic857.pdf
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PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE  

 
Voorzitters : de heer Siegfried Bracke en mevrouw Christine Defraigne (S) 
 
 WOENSDAG 28 MAART 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 zaterdag 31 maart t.e.m. zondag 15 april 2018. 
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SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID  

 
 
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 
 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Het nucleair noodplan : gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van 
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING  

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic858.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 
 
 WOENSDAG 28 MAART 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 april 2018. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic860.pdf

