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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 

 
 MAANDAG 02 JULI 2018 
 
Gedachtewisseling met de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, en 
luitenant-generaal Claude Van de Voorde, Hoofd van ADIV over het verslag van het 
toezichtsonderzoek van het Vast Comité I naar de werking van de Directie 
Counterintelligence (CI) van ADIV. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 20 juli 2018. 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

  
Voorzitster : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 DINSDAG 03 JULI 2018 
 
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, nr. 54K3119/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Karin Temmerman, 

Olivier Henry) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot instelling van een 
normen- en waardenkader voor coöperatieve vennootschappen, nr. 54K125/1. 

- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc 
Nollet, Gilles Vanden Burre) betreffende de oprichting van een eigen rechtsvorm voor de 
vennootschappen met coöperatief en participatief beheer, nr. 54K1068/1. 

- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel 
Cheron, Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de 
aandeelhouders van de nv’s en de bvba’s dubbel stemrecht toe te kennen, nr. 54K2431/1. 

 (Rapporteurs : de heer Olivier Henry en mevrouw Leen Dierick). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Loïc Van Staey, fiscaal adviseur, studiedienst UNIZO; 
- de heer Christophe Van der Elst, professor aan de UGent; 
- mevrouw Valérie Simonart, professor aan de ULB; 
- de heer Michel Coipel, professor em. aan de UNamur; 
- de heer Philippe Ernst, professor aan de UAntwerpen; 
- de heer Alain Zenner, advocaat (Freshfields Bruckhaus Deringer); 
- de heer Peter Callens, advocaat (Loyens & Loeff). 
- de heer Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter van de Boerenbond en mevrouw Sofie 

Libotton, juridisch adviseur SBB; 
- mevrouw Anne-Sophie Janssens, juridisch adviseur studiedienst van de “Fédération 

Wallonne de l’Agriculture”; 
- de heer Guido De Croock, voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde; 
- de heer Christophe Blindeman, vertegenwoordiger van de Koninklijke Federatie van het 

Belgisch Notariaat. 
 
- Uiteenzettingen en gedachtewisseling. 
- De heer Raf Terwingen en mevrouw Kattrrin Jadin hebben amendementen ingediend (nrs. 4 tot 62). 
 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 

Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, nr. 54K3119/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Karin Temmerman, 

Olivier Henry) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot instelling van een 
normen- en waardenkader voor coöperatieve vennootschappen, nr. 54K125/1. 

- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc 
Nollet, Gilles Vanden Burre) betreffende de oprichting van een eigen rechtsvorm voor de 
vennootschappen met coöperatief en participatief beheer, nr. 54K1068/1. 
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- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, 
Marcel Cheron, Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, 
teneinde de aandeelhouders van de nv’s en de bvba’s dubbel stemrecht toe te kennen, 
nr. 54K2431/1. 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Olivier Henry en mevrouw Leen Dierick). 
 
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering : maandag 16 juli 2018 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 03 JULI 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde, 
nr. 54K3121/1. 
 
- Rapporteurs : de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw Griet Smaers. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Wetsvoorstellen nr. 54K2067 en nr. 54K1808 werden toegevoegd aan het wetsontwerp. 
- Amendementen werden ingediend door de heer Crusnière c.s. en de heer Gilkinet. 
- Alle artikelen werden aangenomen. Alle amendementen werden verworpen. 
- Het gehele wetsontwerp werd, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische 

correcties, eenparig aangenomen.  
 
Wetsontwerp houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een 
zone in moeilijkheden, nr. 54K3148/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Luk Van Biesen. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Amendementen werden ingediend door de heer Klaps c.s. 
- Alle artikelen werden aangenomen, evenals alle amendementen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd, met inbegrip van een aantal 

wetgevingstechnische correcties, aangenomen met 11 stemmen en 2 onthoudingen.  
 
Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, nr. 54K3172/1. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling 
van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 
2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende 
het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de 
NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen, nr. 54K3178/1. 
 
- De commissie heeft beslist de wetsontwerpen nrs. 54K3172 en 54K3178 samen te voegen. 
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Johan Klaps. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Alle artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp nr. 54K3172 werd aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. 
- Het gehele wetsontwerp nr. 54K3178 werd met inbegrip van een aantal 

wetgevingstechnische correcties eenparig aangenomen. 
 
Ontwerp van domaniale wet, nr. 54K3179/1. 
 
- Alle artikkelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd met inbegrip van een wetgevingstechnische correctie 

aangenomen met 9 stemmen en 4 onthoudingen. 
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Wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse 
wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Art. 70 tot 78), nr. 54K3185/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Stéphane Crusnière en Luk Van Biesen. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Amendementen werden ingediend door de regering. 
- De amendementen en artikelen 70 tot 78 werden eenparig aangenomen. 
- Het geheel van de artikelen, zoals geamendeerd, werd met inbegrip van een aantal 

wetgevingstechnische correcties, eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 DINSDAG 03 JULI 2018 

 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren 
van een wettelijke regeling inzake spijtoptanten, nrs. 54K3016/4 en 5. (Tweede lezing, art. 
83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit 
- Het wetsvoorstel nr. 54K2193/1 werd aan de bespreking toegevoegd. 
- De heer Terwingen c.s. heeft amendementen ingediend.  
- De amendementen nrs. 16 tot 20 alsook de artikelen werden aangenomen. 
- Het geheel van het aldus geamendeerde en wetgevingstechnische verbeterde wetsontwerp 

werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere 
opsporingsmethode burgerinfiltratie, nrs. 54K2940/8 en 9. 
Amendement van mevrouw Onkelinx c.s., teruggezonden naar de commissie door de 
plenaire vergadering van donderdag 14 juni 2018. 
 
- Het naar de commissie teruggezonde amendement werd eenparig aangenomen. 
- Het aldus geamendeerde artikel 14 werd aangenomen met 10 tegen 2 stemmen en 1 

onthouding. 
- Het aldus geamendeerde wetsontwerp werd aangenomen met 9 tegen 3 stemmen en 1 

onthouding. 
 
Wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, nr. 54K3126/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteur : de heer Peter Dedecker). 
 
- Amendementen werden ingediend door de dames Onkelinx c.s., Lambrechts en Becq c.s. 

en de heren Dedecker c.s., Lachaert c.s. en Hellings. 
- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 6, 20 tot 39, 41 tot 53 en 56 alsook de artikelen werden 

aangenomen. 
 
 WOENSDAG 04 JULI 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. 

 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 Nollet, Gilles Vanden Burre) betreffende de vrijwillige 
zwangerschapsafbreking, nr. 54K2271/1. 
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- 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. 
 (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 
 
- Corapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Annick Lambrecht) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking 
tot de niet voor beslag vatbare goederen, nr. 54K2515/1. (Rapporteur : mevrouw Annick 
Lambrecht). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Frank Maryns, voorzitter van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders; 
- de heer Jean-Hwan Tasset, voorzitter van het Koninklijk verbond van vrede-en 
politierechters; 
- de heer David de Vaal en mevrouw Els Vandensande, vertegenwoordigers van Netwerk 
tegen armoede; 
- mevrouw Christine Mahy, vertegenwoordiger van de “Réseau wallon de lutte contre la 
pauvreté”; 
- de heer Jean Spinette, covoorzitter van de Federatie van Brusselse OCMW’s; 
- de heer Robin Van Trigt, vertegenwoordiger van de vzw Steunpunt mens en samenleving 
(SAM); 
- mevrouw Ariane Michel, vertegenwoordigster van de “Fédération des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie”; 
- de heer Tom Peeters, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies. 
 
- Uiteenzettingen en gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE  
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitster : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 03 JULI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
  
Actuele vragen aan de regering. 
  
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 
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WERKGROEP “ROBOT- EN DIGITALE AGENDA” 

  
Voorzitter : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 03 JULI 2018 
 
Thema : “Mobiliteit”. 
 
Hoorzitting met de heer Philip Taillieu (ceo Be.Mobile). 
 
- Inleidende uiteenzetting en gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 juli 2018. 
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

  
Voorzitster : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 03 JULI 2018 
 
Tewerkstelling en gender. 
 
- Voorstel van aanbevelingen van de rapporteurs: toelichting en algemene bespreking. 
 
(Rapporteurs: mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
- In bespreking 
- Amendementen werden ingediend. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 
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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 03 JULI 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de 
contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie, nr. 54K3164/1. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier 

Delannois) tot wijziging van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot 
reisorganisatie en reisbemiddeling, teneinde inzake tarieven striktepariteitsclausules te 
verbieden tussen onlinereserveringsplatformen en bedrijven die toeristisch logies 
aanbieden, nr. 54K2442/1. 

 
- Rapporteurs : de dames Nele Lijnen en Maya Detiège. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Winkel c.s. 
- Bespreking. 
- De amendementen werden verworpen en de artikelen werden aangenomen. Het gehele 

wetsontwerp werd eenparig aangenomen 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie, nrs. 54K3143/1 en 2. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Johan Klaps). 
Amendementen van mevrouw Smaers c.s. 
 
- Bespreking. 
- Een amendement werd  ingediend door mevrouw Winckel cs.  
- De amendementen nrs 1 tot en met 18 van mevrouw Smaers cs en de aldus gewijzigde 

artikelen werden aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp, aldus gewijzigd en mits enkele tekstcorrecties, wordt vervolgens 

eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, nr. 54K3154/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Winckel .cs.  
- Alle amendementen  werden verworpen en de artikelen werden aangenomen. 
-  Het gehele wetsontwerp wordt vervolgens mits enkele tekstcorrecties, aangenomen met 

9 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Ontwerp van wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van 
diverse wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Art. 80 tot 85), 
nr. 54K3185/1. 
 
- Rapporteur : de heer Werner Janssen. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden aangenomen.  
- Het geheel van de naar de commissie verwezen bepalingen wordt, mits enkele 

tekstcorrecties, aangenomen met 10 stemmen en 2 onthoudingen. 
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 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 
Samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstel: 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische 
reserve, nr. 54K3208/1. 
- Wetsvoorstel (Leen Dierick) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt wat de deelname aan de strategische reserve betreft, 
nr. 54K1522/1. 

 
- Rapporteur : de heer Bert Wollants. 
- Bespreking. 
- De artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 03 JULI 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming 
betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap, nr. 54K3200/1. 
 
- Rapporteurs : de dames Nahima Lanjri en Catherine Fonck. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Fonck, de heer Raskin c.s. en 

mevrouw Kitir c.s. 
- De amendementen nrs. 1, 2, 4 en 5 werden verworpen. Amendement nr.3 werd 

aangenomen. De artikelen, zoals gewijzidg werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 
Het jaarverslag 2017 van het College van federale ombudsmannen (partim: sociale zaken). 
- Hoorzitting met de heer Guido Herman en mevrouw Catherine De Bruecker, federale 

ombudsmannen. 
 
- Rapporteur : de heer Wim Van der Donckt. 
- Inleidende uiteenzetting en gedachtewisseling. 
 
Wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse 
wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (art. 1 tot 69, 79 en 86 tot 92), 
nr. 54K3185/1. 
 
- Rapporteur : de heer David Clarinval. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Lachaert c.s. 
- Het amendement en de artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 

taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 10 stemmen en 4 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Stefaan Vercamer) tot wijziging van de wet van 22 
januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, nrs. 54K313/1 
tot 4. (Voortzetting).(Rapporteur: de heer Georges Gilkinet) 
Amendementen van mevrouw Kitir c.s., mevrouw Lanjri c.s. en mevrouw Fonck. 
Advies van de Nationale Arbeidsraad. 
 
- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 1, 2, 3, 4 en 7 werden ingetrokken.  
- De amendementen nrs. 5 en 6 werden aangenomen.  
- De artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
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Wetsvoorstel (David Clarinval, Denis Ducarme, Daniel Bacquelaine, Philippe Goffin, Sybille 
de Coster-Bauchau, Stéphanie Thoron, Olivier Chastel, Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle 
Galant) tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap tot afschaffing van de vermindering van 
de tegemoetkomingen op basis van de inkomsten van de echtgenoot of samenwonende, 
nrs. 54K357/1 tot 4. 
 
- Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Clarinval c.s. en de heer Gilkinet c.s. 
- De amendementen nrs. 1, 2, 3 en 4 werden aangenomen. De amendementen nrs. 5, 6 en 7 

werden verworpen.  
- De artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Nele Lijnen, Vincent Van Quickenborne, Egbert Lachaert) tot wijziging van de 
arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft, nrs. 54K584/1 tot 6. 
(Voortzetting). (Rapporteur: de heer Stefaan Vercamer) 
Amendementen van de heer Lachaert c.s. en de heer Van Quickenborne c.s. 
Advies van de Nationale Arbeidsraad. 
Advies van de Raad van State. 
 
- Bespreking.  
- Een bijkomend amendement werd ingediend door mevrouw Kitir. 
- De amendementen nrs. 1, 2 en 3 werden ingetrokken. Amendement nr. 4 werd 

aangenomen. Amendement nr. 5 werd verworpen.  
- De artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
Wetsvoorstel (Anne Dedry, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, 
Jean-Marc Nollet) tot wijziging van de regelgeving wat de vrijwaring van de sociale rechten 
van mantelzorgers betreft, nr. 54K1001/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Marc Delizée. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Nahima Lanjri, Kristien Van Vaerenbergh, Catherine Fonck, Stéphanie 

Thoron) tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het 
adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, nrs. 54K2240/1 tot 5. 

 Amendementen van mevrouw Lanjri c.s. en mevrouw De Coninck. 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) betreffende de verlenging van het adoptieverlof, 

nr. 54K573/1. 
- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Karin Temmerman, Peter Vanvelthoven) tot wijziging van de 

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat het adoptieverlof betreft, 
nr. 54K912/1. 

 
- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 4, 5 en 6 werden ingetrokken.De amendementen nrs. 1, 2 en 3 

werden aangenomen.  
- De artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
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Wetsvoorstel (Jan Spooren, Daphné Dumery, Wouter Raskin, Wim Van der Donckt) tot 
wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de 
flexibilisering van de opname van thematische verloven, nrs. 54K2464/1 en 2. 
Amendementen van mevrouw Lanjri. 
 
- Rapporteur : de heer Egbert Lachaert.  
- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 1 en 2 werden aangenomen.  
- De artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen. 
-  Het geheel van het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Meryame Kitir) tot ondersteuning van de oprichting van sectorale 
werkbaarheids- en demografiefondsen, nr. 54K2844/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Egbert Lachaert) tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de 
invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, nr. 54K3167/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Lachaert c.s. 
- De amendementen nrs. 1, 2 en 3 werden aangenomen.  
- De artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 

 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 
Voorstel van resolutie (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) betreffende een verbod op het 
onderzoek naar, de vervaardiging van, de handel in en het gebruik van volledig autonome 
wapens, nrs. 54K2219/1 tot 5. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer 
Tim Vandenput). 
Amendementen van de heren De Vriendt, Hellings en Chabot, mevrouw Fernandez 
Fernandez en de heren Crusnière en Pirlot. 
 
- Rapporteur : de heer Damien Thiéry. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Het gehele voorstel van resolutie werd aangenomen met 9 stemmen tegen 1 en 3 

onthoudingen. 
 
Voorstel van resolutie (Stéphane Crusnière c.s.) over de uitbouw van een volwaardige 
psychosociale begeleiding van de Belgische militairen vóór, tijdens en na hun opdrachten, 
nr. 54K2902/1. 
 
- Rapporteur : de heer Hendrik Bogaert. 
- Er werd beslist hoorzitting te organiseren. 
 
Voorstel van resolutie (Damien Thiéry, Kattrin Jadin) over de evolutie en de modernisering 
van het reservekader van de Krijgsmacht, nrs. 54K2683/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Veli Yüksel. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
Voorstel van resolutie (Julie Fernandez Fernandez, Dirk Van der Maelen, Jacques Chabot, 
Ahmed Laaouej, Stéphane Crusnière) over de implementering van een daadwerkelijke 
bescherming van klokkenluiders bij het ministerie van Defensie en bij alle federale diensten, 
nr. 54K3042/1. 
 
- Rapporteur : de heer Alain Top. 
- Inleidende uiteenzetting. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 
Voorstel van resolutie (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, 
Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Gilles Vanden Burre, Anne Dedry, Georges Gilkinet, Marcel 
Cheron) betreffende het scheiden van kinderen van hun ouders door de Amerikaanse 
overheid, nr. 54K3184/1. 
 

- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door de heer De Vriendt, de heer Van der Maelen en de 

heer Vandenput c.s. 
- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd met inbegrip van een aantal 

wetgevingstechnische verbeteringen werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 
de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de 
gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire 
posten, gedaan te Brussel op 20 april 2017, nr. 54K3129/1. 
 

- Alle artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie 
en haar Lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017, 
nr. 54K3145/1. 
 

- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux 
- Inleidende uiteenzetting 
- Alle artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie en Barbados inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van 
investeringen, gedaan te Brussel op 29 mei 2009, nr. 54K3146/1. 
 

- Rapporteur : de heer Peter Luykx. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- De artikelen werd achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 8 tegen 3 stemmen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake gecentraliseerde 
vrijmaking, betreffende de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden 
wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld, 
gedaan te Brussel op 10 maart 2009, nr. 54K3170/1. 
 

- Alle artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen 
foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, 
aangenomen te New York op 18 december 2002, nr. 54K3192/1. 
  

- Alle artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

  
Voorzitster : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 
Voorstel tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de 
vonnissen en arresten betreft, nrs. 54K2628/1 tot 7. (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
Amendement van de heren Brotcorne en Delpérée c.s. 
 
Hoorzitting met: 
- de heer Marc Verdussen, professor aan de “Université catholique de Louvain”; 
- de heer Christian Behrendt, professor aan de “Université de Liège”; 
- de heer Patrick Peeters, professor aan de KULeuven; 
- de heer Sébastien Van Drooghenbroeck, professor aan de “Université Saint-Louis 

Bruxelles”. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van 
de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en 
tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft, nrs. 54K2396/1 en 2. 
(Stemming over het geheel, art. 82.1, Rgt.). (Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou). 
Amendementen van de heer D’Haese c.s. 
 
- He gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 stemmen en 
1 onthouding. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018.  
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzistter : mevrouw Karine Lalieux 
 

 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 

Regeling van de werkzaamheden. 
 
Voorstel van resolutie (Veli Yüksel, Nahima Lanjri, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh) met 
betrekking tot de kwaliteit van postdiensten, nr. 54K1277/1. (Rapporteur : de heer Marcel 
Cheron). 
 

- Inleidende uiteenzetting 
- De heer Yüksel c.s. dient amendement nr. 1 in die de tekst van het wetsvoorstel integraal 

vervangt. 
- Het voorstel van resolutie, wordt, zoals gewijzigd, eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Franky Demon) tot wijziging van de op 16 maart 1968 
gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en 
immobilisering van voertuigen betreft, nrs. 54K1820/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de 
heer Marcel Cheron). 
 

- De heer Van den Bergh c.s. dient amendementen nrs. 1 tot 6 in. 
- Deze amendementen worden eenparig aangenomen. 
- Het wetsvoorstel wordt, zoals gewijzigd, eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Gautier Calomne, Stéphanie Thoron) ter ondersteuning van de 
campagne “Not Found” via de websites van de federale overheidsdiensten en van de ervan 
afhangende overheidsinstanties, nrs. 54K2598/1 en 2. 
 

- Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh. 
- Bespreking. 
- Het voorstel van resolutie wordt ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Inez De Coninck, Daphné Dumery, Peter Dedecker, Wouter Raskin) 
over de logische overdracht van de stations en de aanverwante infrastructuur van 
spoorexploitant NMBS naar infrastructuurbeheerder Infrabel, nrs. 54K1190/1 en 2. 
 

- Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen. 
- Bespreking 
 
Voorstel van resolutie (Gautier Calomne, Gilles Foret, David Clarinval, Kattrin Jadin, Jean-
Jacques Flahaux, Benoît Friart, Benoît Piedboeuf, Emmanuel Burton, Olivier Chastel, 
Caroline Cassart-Mailleux) over de “digitale verblijfplaats” en de inschatting van het 
sociaaleconomisch potentieel ervan voor België, nrs. 54K3162/1 tot 3. 
 

- Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh. 
- Bespreking. 
- Het voorstel van resolutie wordt ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
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. 
 

- Mevrouw Dumery c.s. dient een amendement nr. 1 in. 
- Amendement nr. 1 wordt eenparig aangenomen. 
- Het wetsvoorstel wordt, zoals gewijzigd, eenparig aangenomen. 
 

Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1277
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1820
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2598
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1190
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3162
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2161
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE  

BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitters : de heer Dirk Van der Maelen en mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 04 JULI 2018 
 
De Navo top van staatshoofden en regeringsleiders van 11 en 12 juli 2018 te Brussel. 
- Gedachtewisseling met de eerste minister, de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale culturele 
instellingen, en de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken. 
 
- Inleidende uiteenzetting  
 
Samengevoegde interpellaties.en actuele vragen aan de regering. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic941.pdf

