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Commissies 
 

 
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 MAANDAG 04 JUNI 2018 
 
De terreuraanslag in Luik. 
- Gedachtewisseling met de minister van Justitie. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 DINSDAG 06 JUNI 2018 
 
Wetsvoorstel (Sonja Becq, Sarah Smeyers, Philippe Goffin, Carina Van Cauter) tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van 
diverse andere bepalingen ter zake, nrs. 54K2848/1 tot 4 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. 
Advies van de Raad van State. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek wat de verkoopovereenkomst tussen echtgenoten betreft, nrs.54K2149/1 en 2 

Amendement van mevrouw Lahaye-Battheu c.s. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Goedele Uyttersprot). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Becq c.s. en mevrouw Onkelinx. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren 
van een wettelijke regeling inzake spijtoptanten, nr. 54K3016/1 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Servais Verherstraeten, Raf Terwingen) tot instelling van een 
spijtoptantenregeling, nr. 54K629/1 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Terwingen c.s. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- de hervorming van het strafprocesrecht : rondetafel; 
- benoeming van leden (art. 61, §3, 4, van het statuut van het personeel). 
 
 WOENSDAG 08 JUNI 2018 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Laurette Onkelinx, Fabienne Winckel, Özlem Özen, Julie 
Fernandez Fernandez) teneinde vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het Strafwetboek te 
lichten en op te nemen in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, 
nrs. 54K1867/1 tot 3 
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Amendementen van de dames Lalieux, Özen en Onkelinx. 
- Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) tot wijziging van het Strafwetboek en 
van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, teneinde vrijwillige 
zwangerschapsafbreking niet langer strafbaar te stellen, nr. 54K1823/1 

- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Benoit Hellings, 
Meyrem Almaci, Jean-Marc llet, Gilles Vanden Burre) betreffende de vrijwillige 
zwangerschapsafbreking, nr.54K2271/1  

- Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) betreffende het schrappen van abortus uit 
het strafrecht en de actualisatie van de wetgeving inzake vrijwillige 
zwangerschapsafbrekingen, nr. 54K2518/1 

- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert) betreffende de vruchtafdrijving, nrs. 
54K2527/1 en 2 

- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
betreffende de vrijwillige zwangerschapsonderbreking, nr. 54K2571/1 

- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht, Karin Temmerman) 
betreffende het uit het strafrecht halen van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking, 
nr.54K3059/1 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) betreffende de zwangerschapsafbreking, nr. 54K3123/1 
 (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Michel Dupuis, professor aan de UCL; 
- mevrouw Ellen Roets, adjunct-kliniekhoofd prenatale diagnose, UZ Gent; 
- mevrouw Anne Verougstraete, gynaecoloog aan de VUB; 
- de heer Martin Hiele, voorzitter van de ethische commissie, UZ Leuven; 
- mevrouw Carine Vrancken, coördinator van Luna vzw; 
- de heer Yvon Englert, rector van de ULB; 
- de heer Herman Nys, professor (Centre for Biomedical Ethics and Law) KULeuven; 
- mevrouw Sylvie Lausberg, voorzitster van de “Conseil des femmes francophones de 
Belgique”; 

- de heer Guido Pennings, professor (Bioethics Institute Ghent) aan de UGent; 
-mevrouw Ariane Van den Berghe, Vlaams adoptieambtenaar. 
 
Hervorming van het Strafwetboek : thema « het nut van de straf ». (Rapporteur: mevrouw 
Carina Van Cauter). 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Joëlle Rozie en de heer Damien Vandermeersch, leden van de commissie voor de 
hervorming van het strafrecht, en de heer Jeroen De Herdt, referendaris bij het Hof van 
Cassatie; 

- de heer Ivo Aertsen, professor aan de KULeuven; 
- mevrouw Jacqueline Rousseau, voorzitster van de « Concertation des associations actives 
en prison»; 

- mevrouw Iris Naessens, directeur van het justitiehuis van Dendermonde; 
- de heer Marc Dizier, voorzitter van de “Association des directeurs des prisons francophones”; 
- de heer Jean-Marc Mahy, opvoeder en auteur; 
- mevrouw Françoise Tulkens, voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, professor emeritus aan de UCL; 

- de heer Tom Vander Beken, professor aan de UGent; 
- de heer Erwin Dernicourt, vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal; 
- de heer Denis Bosquet, vertegenwoordiger van AVOCATS.be. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 juni 2018. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1823
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2271
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2518
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2527
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2571
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3059
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3123


 
De Kamer online - 54 / 001 

 

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 
 
 MAANDAG 04 JUNI 2018 
 
Verslagen van toezichtsonderzoeken van het Vast Comité P. 

Volgende vergadering : dinsdag 12 juni 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN 

EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 05 JUNI 2018 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, wat betreft het elektronisch vergaderen, nr. 54K2270/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Sybille de Coster-Bauchau. 
- Bespreking. 
- De heer Metsu c.s. heeft een amendement ingediend. 
- De artikelen en het amendement werden aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 16 stemmen en 1 
onthouding. 

 
Wetsvoorstel (Julie Fernandez Fernandez, Stéphane Crusnière, Emir Kir, Gwenaëlle 
Grovonius, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen, en tot invoering van een verbod op opsluiting van al dan niet begeleide 
minderjarigen, nr. 54K3045/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri. 
- In bespreking. 
  
Wetsvoorstel (Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Gilles 
Foret) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de 
hulpverleningszones geldende bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten, nrs. 
54K2769/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koenraad Degroote). 
Amendementen van mevrouw Cassart-Mailleux c.s. 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Vincent Van Peteghem, Hendrik Bogaert, Roel Deseyn, Leen Dierick, Nahima 
Lanjri, Jef Van den Bergh, Servais Verherstraeten, Franky Demon) tot wijziging van de wet 
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de GAS-boetes 
voor verkeersinbreuken betreft, nrs. 54K3018/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur: de heer Christoph D’Haese). 
 
- Tweede rapporteur : de heer Koenraad Degroote. 
- Bespreking. 
- De artikelen en de amendementen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
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Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke) 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, teneinde een bufferperiode van 18 maanden in 
te stellen na de beëindiging van de politieke functies van de gewezen ministers, kabinetschefs 
of adjunct-kabinetschefs, nrs. 54k1994/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Katja Gabriëls en de heer Koenraad Degroote). 
Advies van de Raad van State. 
Amendementen van de heren Nollet en Calvo. 
 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd verworpen met 11 tegen 5 stemmen. 
- Bijgevolg vervalt het wetsvoorstel. 
 
Wetsvoorstel (Vanessa Matz, Isabelle Poncelet) tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 
houdende fiscale en andere bepalingen, teneinde de bijzondere vergoeding uit te breiden tot 
de leden van de politie- en hulpdiensten die het slachtoffer zijn van een opzettelijke 
gewelddaad die buiten de uitoefening van hun functie wordt gepleegd, maar die in rechtstreeks 
oorzakelijk verband staat met de uitoefening van die functie, nrs. 54K278/1 tot 5 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Alain Top en mevrouw Monica De Coninck). 
Amendementen van mevrouw Matz. 
 
- Derde rapporteur : de heer Franky Demon. 
- Bespreking. 
- De heer Metsu c.s. heeft een amendement ingediend. 
- De artikelen en de amendementen nrs. 2 tot 5 werden aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetvoorstel (Christoph D’Haese, Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 26 april 2002 
houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de 
politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, 
nr. 54K3084/1 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
 
Wetsvoorstel (Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut, Emir Kir) tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
teneinde bevordering naar het middenkader van de geïntegreerde politie te vergemakkelijken, 
nrs. 54K1888/1 tot 3 
(Voortzetting).. (Rapporteur : de heer Koenraad Degroote). 
Advies van de Raad van State. 
Amendementen van mevrouw Ben Hamou c.s.. 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Nele Lijnen, Luk Van Biesen, Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) tot 
wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop 
het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, nrs. 54K582/1 tot 4 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Emir Kir). 
Advies van de Raad van State. 
Advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. 
 
- Tweede rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
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Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Gilles 
Vanden Burre) tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde 
verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen, 
nrs. 54K465/1 en 2 
 
- Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu. 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
Jaarverslag 2017 van de federale ombudsmannen (partim: Binnenlandse Zaken). 
- Hoorzitting met de heer Guido Herman en mevrouw Catherine De Bruecker, federale 
ombudsmannen. 

 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- Gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 juni 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN  

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 05 JUNI 2018 
 
Gedachtewisseling met mevrouw Cécilia De Decker, Bijzondere Evaluator van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, over haar jaarverslag 2018. 

- Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan. 
Volgende vergadering : woensdag 13 juni 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 05 JUNI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 juni 2018. 
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WERKGROEP “ROBOT- EN DIGITALE AGENDA” 

 
Voorzitter : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 05 JUNI 2018 
 
De impact van robotisering en digitalisering op governance en ethiek. 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Elise Degrave (”Conseil wallon du numérique”); 
- mevrouw Antoinette Rouvroy (”Centre de Recherches en Information, Droit et Société CRIDS 
Namen)”. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 3 juli 2018. 
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SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 

 
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 
 
 DINSDAG 05 JUNI 2018 
 
Het verslag van Greenpeace France over de veiligheid van de kerncentrales. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Yves Marignac, WISE-Paris, coördinator van het verslag van Greenpeace France; 
- de heer Eloi Glorieux, Greenpeace België; 
- de heer Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC; 
- de heer Rony Dresselaers, directeur van het departement Transport en Veiligheid van het 
FANC; 

- de heer Tony Snoeck, hoofd van de Dienst Veiligheid van het FANC. 
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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 05 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp houdende machtiging tot oprichting van een internationale vereniging zonder 
winstoogmerk voor het beheer van de Zuidpoolbasis “Princess Elisabeth” en tot opheffing 
van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) , 
nr. 54K3047/1 
 
- Rapporteur : de heer Youro Casier. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Janssen c.s., de heer Delizée c.s. en de 
heer Lamotte. 

- De amendementen nrs. 1, 2 en 4 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 10 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende machtiging tot oprichting van een internationale vereniging zonder 
winstoogmerk voor het beheer van de Zuidpoolbasis “Princess Elisabeth” en tot opheffing van 
hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), nr. 3047/1. 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij 
de Koninklijke Bibliotheek van België, nr. 54K3056/1 
 
- Rapporteur : de heer Johan Klaps. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 juni 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 05 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de pleziervaart, nr. 54K3105/1 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, nr.54K3119/1 
 
- Inleidende uiteenzetting; 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Rapporteurs : de heer Olivier Henry en mevrouw Leen Dierick. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 juni 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
- Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018, nr. 54K3036/1 

- Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018, nrs. 54K3037/1 en 2 

- Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2018. 
Algemene toelichting, nr. 54K3035/1 

- Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van aanpassing van 
Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nr. 54K3037/5 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: de heren Benoît Piedboeuf en Luk Van 
Biesen). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Jiroflée en de heer Vanvelthoven op de 
wetsontwerpen nr. 3036 en 3037.  

- Alle artikelen van het wetsontwerp nr. 3036 werden aangenomen. 
- De amendementen van mevrouw Jiroflée en de heer Vanvelthoven werden verworpen.  
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. 
- Alle artikelen van het wetsontwerp nr. 3037werden aangenomen.  
- Het amendement van mevrouw Jiroflée en de heer Vanvelthoven werd  verworpen.  
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 juni 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET 

EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- 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, nrs. 54K2815/1 tot 5 

Amendementen van mevrouw De Coninck en de heer Frédéric en van de heer Maingain en 
mevrouw Caprasse en van de heer Vermeulen c.s. 
Nota van de Juridische dienst. 
- 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, nrs. 54K2816/1 tot 3 

Amendementen van mevrouw De Coninck en de heer Frédéric en van de heer Maingain en 
mevrouw Caprasse. 
- 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, nrs. 54K2817/1 tot 3 

Amendementen van mevrouw De Coninck en de heer Frédéric en van de heer Maingain en 
mevrouw Caprasse. 
Advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot 
hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, nr. 54K930/1 

Advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Marcel Cheron). 
 
- In bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Vermeulen c.s. 
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Voorstel (Siegfried Bracke) houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 
29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse 
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende 
de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, 
zijn toegekend aan de nationale parlementen, nr. 54K2982/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux) 
 
- Bespreking; 
- Het voorstel werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Ontwerp van bijzondere wet 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 betreft - Overgezonden door 
de Senaat, nr. 54K2802/7 
 
Wetsontwerp 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 betreft - Overgezonden door de Senaat, nr. 54K2810/7 
 
- De commissie heeft beslist om beide ontwerpen samen te behandelen. 
- Rapporteur : de heer Francis Delpérée. 
- In bespreking. 
- Op beide ontwerpen werden amendementen ingediend door de heer Vermeulen c.s. 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 juni 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 06 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp inzake de omzetting van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit 
van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud 
van aanvullende pensioenrechten, nrs. 54K3079/1 en 2 
Amendementen van mevrouw Thoron c.s. en de heer Van Quickenborne c.s. 
Toegevoegd wetsvoorstel: 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de 
aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige 
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, teneinde de leeftijd voor onmiddellijke 
aansluiting in verband met het aanvullend pensioen te verlagen van 25 jaar tot 18 jaar, 
nr. 54K1784/1 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer).. 
 
- Bespreking. 
- Er werden bijkomende amendementen ingediend door mevrouw Thoron c.s.  
- De amendementen nrs. 2 en 3 werden ingetrokken.  
- De amendementen nrs. 1, 4, 5 en 6 en de aldus gewijzigde artikelen werden aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. Derhalve vervalt wetsvoorstel 
nr. 1784.  

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 juni 2018. 
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