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COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

  
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 

 
 MAANDAG 01 OKTOBER 2018, DINSDAG 02 OKTOBER 2018, WOENSDAG 03 OKTOBER 2018, 
Donderdag 04 oktober 2018, Vrijdag 05 oktober 2018 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

  
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 

 
 MAANDAG 01 OKTOBER 2018 
 
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, nrs. 54K3119/1 tot 6. 
Amendementen van de heer Terwingen c.s., de heer de Lamotte c.s., de heer Van der Donckt 
c.s., mevrouw Jadin c.s., mevrouw Gerkens c.s., de heer Henry c.s. 
Advies van de Raad van State. 
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, nrs. 54K0125/1 tot 3. 
- 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, nrs. 54K1068/1 tot 3. 
- 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, nrs. 54K2431/1 
en 2. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Olivier Henry en mevrouw Leen Dierick). 
 
- De algemene bespreking werd beëindigd. De artikelsgewijze bespreking werd aangevat. De 
heer de Lamotte heeft amendementen ingediend. 
De amendementen nrs. 6 en 36 werden ingetrokken. 
 
Volgende vergadering : maandag 22 oktober 2018.  
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3119
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=125
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1068
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2431
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2431
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 DINSDAG 02 OKTOBER 2018 
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft, nr. 54K3258/1. 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van 
terrorisme, nr. 54K3259/1. 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde “cold cases” betreft, 
nr. 54K3260/1. 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de 
slachtoffers van zogenaamde “cold cases” en tot nadere bepaling van haar 
onderzoeksbevoegdheid, nr. 54K3261/1. 
(Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Stefan Pieters, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse balies; 
- de heer Alexandre Gillain, vertegenwoordiger van AVOCATS.be; 
- de heer Paul Martens, Voorzitter emeritus van het Grondwettelijk Hof; 
- de heer Philippe Vansteenkiste, directeur van V-Europe asbl; 
- een vertegenwoordiger van Life4Brussels asbl; 
- de heer Nicolas Estienne, advocaat; 
- de heer Leon Oldenhove de Guertechin, Voorzitter van de Commissie voor financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 
- de heer Levent Altan, Executive Director, Victim Support Europe; 
- de heer Guillaume Denoix de Saint Marc, Algemeen directeur van de « Association française 
des Victimes du Terrorisme ». 
 
- Na de inleidende uiteenzettingen van de sprekers heeft een gedachtewisseling 
plaatsgevonden.  
 
 WOENSDAG 03 OKTOBER 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 oktober 2018 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3258
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3259
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3260
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3261
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic976.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 

 
 DINSDAG 02 OKTOBER 2018 
 
Hoorzitting over de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit met : 
- de dames Danielle Devogelaer en Dominique Gusbin, experten Federaal Planbureau; 
- de heer Chris Peeters, CEO Elia; 
- de heer Thierry Saegeman, Chief Nuclear Officer Engie Electrabel; 
- de heren Laurent Jacquet en Andreas Tirez, directeurs CREG. 
 
 
- Na de inleidende uiteenzettingen, hebben de genodigden geantwoord op de vragen van de 
dames Dierick en Lalieux en de heren Wollants, Friart, Wilrycx, Van der Maelen, Nollet, Calvo, 
de Lamotte en Van Hees.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 oktober 2018 
 
 
  



 
De Kamer online - 54 / 157 

 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 

 
 DINSDAG 02 OKTOBER 2018 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het 
gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de 
mens of het wetenschappelijk onderzoek, nr. 54K3262/1. 
 
- Rapporteur : de heer Damien Thiéry.  
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. Amendement nr. 1 werd ingediend door de 
heer Janssens, mevrouw Muylle, mevrouw Somers, de heer Thiéry en de heer Vercammen. 
- De bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- Amendement nr. 1 werd aangenomen. 
- Het wetsontwerp werd aangenomen met 11 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 oktober 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic969.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3262
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WERKGROEP “ROBOT- EN DIGITALE AGENDA” 

  
Voorzitter : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 02 OKTOBER 2018 
 
Hoorzitting met de heer Bruno Schröder, National Technology Officer (Microsoft Belux). 
 
- Rapporteur : de heer Gilles Foret. 
- Na de uiteenzetting heeft de spreker geantwoord op vragen van de heren Gilles Foret en 
Gilles Vanden Burre. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 02 OKTOBER 2018 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 03 OKTOBER 2018 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende het directoraat-generaal Rekrutering en 
Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, nr. 54K3266/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls.  
- De minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken heeft het onderwerp van het 
wetsontwerp toegelicht. 
- De algemene bespreking et de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden. 
- Geen enkel amendement werd ingediend. De artikelen werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
- Mevrouw Ben Hamou vroeg om tot een tweede lezing over te gaan (artikel 83Rgt). 
- De commissie wenst over een nota van de Juridische dienst te beschikken.  
- De vraag van mevrouw Ben Hamou, gesteld na de stemming van de artikelen, om de 
deelstaten te raadplegen, werd onontvankelijk verklaard door de voorzitter.  
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de 
bevolkingsregisters, nr. 54K3256/1. 
 
- Rapporteur : de heer Koenraad Degroote.  
- De vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft het 
onderwerp van het wetsontwerp toegelicht.  
- De commissie besliste om hoorzittingen te organiseren (art. 28 Rgt). 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 oktober 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic973.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3266
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3256
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic974.pdf
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SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 

  
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 

 
 DINSDAG 02 OKTOBER 2018 
 
De recente getuigenissen over de aangehaalde gebreken in het onderhoud van de 
kerncentrales. 
 
Hoorzitting met de heer Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC. 
 
- Rapporteur : de heer Bert Wollants. 
- Na een inleidende uiteenzetting van de genodigde, heeft de heer Frank Hardeman 
geantwoord op de vragen van de heren Nollet, Calvo, de Lamotte, Thiébaut en Vanvelthoven 
en de dames Temmerman en Dierick. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : maandag 22 oktober 2018 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 

 
 DINSDAG 02 OKTOBER 2018 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van 
het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016, nr. 54K3235/1. 
 
- De artikelen en het wetsontwerp werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. De 
commissie besliste bij toepassing van art. 78.7 van het Reglement van de Kamer om geen 
verslag uit te brengen (zaak zonder verslag). 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 11 juli 
2012 en te New York op 11 juli 2012, bij het Aanvullend Akkoord bij de Algemene Overeenkomst 
inzake de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties tussen het Koninkrijk België en 
de Verenigde Naties, ondertekend te Brussel op 22 januari 1976, nr. 54K3236/1. 
 
- De artikelen en het wetsontwerp werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. De 
commissie besliste bij toepassing van art. 78.7 van het Reglement van de Kamer om geen 
verslag uit te brengen (zaak zonder verslag). 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-
Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 
februari 2016, nr. 54K3253/1. 
 
- De artikelen en het wetsontwerp werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. De 
commissie besliste bij toepassing van art. 78.7 van het Reglement van de Kamer om geen 
verslag uit te brengen (zaak zonder verslag). 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 03 OKTOBER 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, nrs. 54K3212/1 tot 3. (Voortzetting, sluiting 
en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw An Capoen). 
Amendementen van de heer Vandenput c.s. en de dames Grovonius en Pehlivan. 
 
- Co-Rapporteur : mevrouw Gwenaelle Grovonius. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- De amendementen nrs. 1, 2 en 3 werden aangenomen.  
- De artikels werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het wetsontwerp werd, zoals geamendeerd en met inbegrip van wetgevingstechnische 
verbeteringen aangenomen met 9 stemmen en 2 onthoudingen   
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 oktober 2018 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3235
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3236
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3253
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic972.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3212
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 WOENSDAG 03 OKTOBER 2018 

 
Wetsvoorstel (Johan Klaps, Benoît Piedboeuf, Roel Deseyn, Sophie De Wit) met betrekking tot 
het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een 
DBFM overeenkomst , voor de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen, nr. 
54K3288/1. 
- Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Georges Gilkinet. 
- Na de inleidende uiteenzetting van de heer Klaps werd de bespreking aangevat met 
tussenkomsten van de heren Laaouej, Gilkinet, Klaps, Van Biesen, Piedboeuf, Van Rompuy , 
Van Hees en Dispa. 
- De vraag van de heer Laaouej om advies te vragen aan de minister van Begroting werd 
verworpen met 9 tegen 3 stemmen. 
- De artikelen van het wetsvoorstel werden aangenomen. Het gehele wetsvoorstel werd met 
inbegrip van een legistieke correctie aangenomen met 9 stemmen tegen 1 en 2 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Johan Klaps, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Dirk Van Mechelen) houdende 
wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van 
rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand 
van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, nr. 
54K3289/1. 
 
- Het wetsvoorstel heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen, bijgevolg wordt er geen 
verslag opgemaakt (zaak zonder verslag, cfr. artikel 78,7 van het Kamerreglement). 
- Alle artikelen van het wetsvoorstel werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel werd met inbegrip van een legistieke correctie aangenomen met 13 
stemmen en 1 onthouding. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 23 oktober 2018 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3288
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3289
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic975.pdf

