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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 05 NOVEMBER 2018 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Benoeming van de voorzitter en van de plaatsvervangers van de voorzitter van het Vast Comité 
P, van de plaatsvervangers van de leden van het Vast Comité P en van de plaatsvervangers 
van een lid van het Vast Comité I. 
- Hoorzitting met de kandidaten. 
 
- Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx 
 
Volgende vergadering : maandag 12 november 2018 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 DINSDAG 06 NOVEMBER 2018 
 
Wetsvoorstel (Francis Delpérée) tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de 
verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de 
verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de 
toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening 
van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren 
van de beperking van de verkiezingsuitgaven, nr. 54K3342/1. 
 
- Rapporteur : de heer Koenraad Degroote. 
- Toelichting door de heer Delpérée. 
- Er werden geen amendementen ingediend. 
- De artikelen en het gehele wetsvoorstel werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende het directoraat-generaal Rekrutering en 
Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, nrs. 54K3266/2 en 3. 
(Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls.  
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De commissie onderschrijft de voorgestelde verbeteringen van de Juridische dienst.  
- Er werden geen amendementen ingediend. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals verbeterd, werd aangenomen met 10 tegen 4 
stemmen.  
 
Het Nationale Pact voor Strategische Investeringen. 
- Voorstelling van het verslag van het Strategisch Comité door de heer Michel Delbaere, 
voorzitter, en de heer Pieter Timmermans, lid van het Strategisch Comité. 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls.  
- De genodigden hebben het verslag van het Strategisch Comité voorgesteld.  
- Gedachtewisseling met de leden.  
 
 WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018 

 
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van 
de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren 
en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle met betrekking tot de 
milieueffectbeoordeling, nr. 54K3335/1. 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut.  
- De minister heeft het onderwerp van het wetsontwerp toegelicht. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden.  
- de heer Thibaut, mevrouw Temmerman en de heer de Lamotte hebben amendementen 
ingediend.  
- De artikelen werden aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van de technische en legistieke verbeteringen, 
werd aangenomen met 10 tegen 3 stemmen en 1 onthouding.   

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3342
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=3335
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Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van 
de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren 
en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de nucleaire 
cyberbeveiliging, nr. 54K3336/1. 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut.  
- De minister heeft het onderwerp van het wetsontwerp toegelicht. 
- De algemene bespreking werd aangevat.  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 november 2018 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3336
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic995.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 06 NOVEMBER 2018 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van 
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake 
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de 
menselijke waardigheid, nr. 54K3303/1. (Rapporteur : mevrouw Sonja Becq). 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert) tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen 
ter verdediging van collectieve belangen, nr. 54K0466/1. 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de 
bekwaamheid van de beschermde persoon betreft, nr. 54K2372/1. 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Philippe Goffin, Philippe Pivin, 
Sybille de Coster-Bauchau) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
onderhoudsbijdragen betreft, nrs. 54K2904/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Goedele Uyttersprot, Philippe 
Goffin, Stéphanie Thoron, Isabelle Galant) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de 
onderhoudskosten van kinderen betreft, nrs. 54K2905/1 tot 3. 
 
Hoorzitting met: 
- de heer Kristiaan Rotthier, vertegenwoordiger van de Conferentie van de Vrede-en 
Politierechters; 
- de heer Vincent Bertouille, vertegenwoordiger van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en 
Politierechters; 
- mevrouw Gisèle Marliere, voorzitster, en de heer Thomas Dabeux, lid, van de Nationale Hoge 
Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH); 
- de heer Luc Goutry, vertegenwoordiger van Meldpunt bewindvoering; 
- de heer Claude Petit, vertegenwoordiger van het Overlegplatform Geestelijke 
Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad; 
- de heer Philippe Lambrecht, bestuurder - secretaris-generaal van het Verbond van Belgische 
Ondernemingen; 
- mevrouw Els Vandensande, vertegenwoordigers van de Verenigde Verenigingen; 
- mevrouw Marga De Bauw, voorzitster, en de heer Pierre-André Wustefeld, ondervoorzitter, van 
de commissie voor onderhoudsbijdragen. 
 
- Na de uiteenzettingen van de genodigden heeft een gedachtewisseling met de leden 
plaatsgevonden. 
 
 WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 
54K3348/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 

- De minister van Justitie heeft het wetsontwerp toegelicht. 

- Op voorstel van de minister beslist de commissie om de experts van de (kabinet)werkgroepen 

“Goederen” en “Bewijs” alsook de 2 personen belast met de coördinatie van het nieuw 

Burgerlijk Wetboek te horen.  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3303
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=466
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2372
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2904
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2905
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3348
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- De minister zal tijdens een volgende vergadering hieromtrent een werkmethode voorstellen 

(regeling van de werkzaamheden).  

 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 
54K3349/1. 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne.  

- De minister van Justitie heeft wetsontwerp toegelicht. 

- Op voorstel van de minister beslist de commissie om de experts van de (kabinet)werkgroepen 

“Goederen” en “Bewijs” alsook de 2 personen belast met de coördinatie van het nieuw 

Burgerlijk Wetboek te horen.  

- De minister zal tijdens een volgende vergadering hieromtrent een werkmethode voorstellen 

(regeling van de werkzaamheden).  

 
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het 
penitentiair personeel, nr. 54K3351/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh. 

- Het wetsvoorstel nrs. 277/1 en 2 wordt aan de bespreking toegevoegd. 
- De minister van Justitie heeft het wetsontwerp toegelicht. 

- Met toepassing van artikel 28 Rgt. beslist de commissie om hoorzittingen te organiseren. 

- De algemene bespreking werd aangevat. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 13 november 2018 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3349
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3351
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic994.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 06 NOVEMBER 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 13 november 2018 
 
 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic991.pdf
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 

 
 DINSDAG 06 NOVEMBER 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en 
andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft, 
nr. 54K3275/1. (Rapporteur: mevrouw Catherine Fonck). 
 
Hoorzitting met : 
- Mevr. Chantal De Boevere, van CHAB/RUZB; 
- de heer Yves Smeets, Santhea; 
- de heer Stephan Mercier, UNESSA; 
- mevrouw Margot Cloet, Zorgnet-Icuro; 
- de heer Jacques De Toeuf, BVAS; 
- de heer Reiner Hueting, vertegenwoordiger van KARTEL; 
- de heren Wouter Decat en Yves Mengal, AUVB-UGIB-AKVB; 
- de heren Geert Gielens en Arnaud Dessoy, Belfius. 
 

- De hoorzitting heeft plaatsgevonden. 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
stand van zaken van de wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie; 
- Gezien het enorme aantal hangende voorstellen, waarvoor de inschrijving op de agenda werd 
gevraagd, vraagt de voorzitster aan de fracties om een keuze te maken en de voorstellen aan 
te wijzen die prioritair moeten behandeld worden. 
 
voorlopige planning van de commissie. 
- De voorlopige planning voor de maanden november en december wordt meegedeeld aan de 
leden. 
- Sommige leden van de commissie merken op dat alle beleidsnota’s nog niet werden 
rondgedeeld. 
- De voorzitster dringt erop aan dat de leden over een redelijk termijn moeten beschikken om 
kennis te nemen van de beleidsnota’s vóór de bespreking. 
- Sommige leden merken op dat er tot het einde van het jaar geen enkele vergadering met 
vragen gericht aan de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken gepland staat.  
- Niettegenstaande de erg drukke agenda, zal de voorzitster contact nemen met het kabinet 
teneinde een datum vast te leggen.  
- De voorstellen zullen op de agenda geplaatst worden vóór het einde van het jaar (datum vast 
te leggen). 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en 
andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft, 
nr. 54K3275/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur: mevrouw Catherine Fonck). 
 
- Er werden amendementen ingediend door de dames Dedry en Deconinck, door mevrouw 
Fonck en door de heer Frédéric. 
- De algemene bespreking werd beëindigd. 
- De bespreking van de artikelen werd aangevat (art. 1 tot 23). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 13 november 2018 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3275
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3275
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COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

  
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 

 
 DINSDAG 06 NOVEMBER 2018 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Onderzoek van de dossiers waarover de kamers geen eenparigheid konden bereiken. 
Onderzoek van de door de leden geëvoceerde dossiers. 
Stand van zaken van de naturalisatiedossiers. 
Regeling van de werkzaamheden. 
Varia. 
 
- De commissie heeft de naturalisatiedossiers onderzocht waarover de kamers geen 
eenparigheid konden bereiken, alsook de door haar leden geëvoceerde dossiers. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
EN DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE 

NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE 

LANDBOUW 

  
Voorzitters : de heren Eric Van Rompuy en Jean-Marc Delizée 
 
 DINSDAG 06 NOVEMBER 2018 
 
De wetgevende initiatieven in verband met een grotere transparantie bij het realiseren van 
voetbaltransfers. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Marc Coucke, voorzitter van Pro League; 
- de heer Pierre François, CEO van Pro League. 
 
- Rapporteur : de heer Georges Gilkinet. 
- Uiteenzettingen door de genodigden. 
- De genodigden hebben geantwoord op vragen van de leden. 
- Beide commissies vragen het advies van de Juridische dienst over wetsvoorstel nr. 
54K0414/1 en 2. 
 
Vragen 
 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=414
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic990.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 

 
 DINSDAG 06 NOVEMBER 2018 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Voorstel van resolutie (Gwenaëlle Grovonius, Philippe Blanchart) over de mensenrechtensituatie 
in Colombia, nr. 54K3010/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Peter Luykx). 
 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van der Maelen en mevrouw Pehlivan. 
- De overwegingen en de punten van het beschikkende gedeelte werden achtereenvolgens 
verworpen.  
- Het voorstel van resolutie werd bijgevolg verworpen. 
 
 
Voorstel van resolutie (Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne, Jean-Jacques Flahaux, 
Kattrin Jadin) over het op gang brengen van een dialoog met de Franse Staat in verband met 
de waardevolle schilderijen uit het kunstpatrimonium van Vlaanderen, Wallonië en Brussel die 
door het leger van de Franse Revolutie werden getranslokaliseerd, nrs. 54K2847/1 tot 4. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw An Capoen). 
 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Van der Maelen en mevrouw Pehlivan. 
- De commissie besliste dat uiterlijk tegen eind november 2018 een schriftelijke nota zal 
worden gevraagd aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke 
Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid.  
- Nadien zal de behandeling van het voorstel van resolutie worden voortgezet.  
 
Voorstel van resolutie (Dirk Van der Maelen, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Alain Top) over 
de toetreding van België tot het internationaal verbodsverdrag op kernwapens, nr. 54K2672/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De overwegingen en de punten van het beschikkende gedeelte werden achtereenvolgens 
verworpen.  
- Het voorstel van resolutie is bijgevolg verworpen. 
 
 WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (partim : Buitenlandse Zaken), nrs. 
54K3294/1, 54K3295/8 en 54K3296/5. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Peter Luykx.  
- Inleidende uiteenzetting door de minister.  
- De bespreking werd aangevat. 
 
Volgende vergadering : 13 november 2018 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3010
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2847
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2672
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 

 
 WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- hoorzitting over voorstel van resolutie nr.54K2902/1: woensdag 12 december 2018; 
- bezoek CMI Defence (Seraing): nog vóór het Kerstreces; 
- bezoek Florennes: voorjaar 2019; 
- voorstellen: woensdag 5 december 2018; 
- uitnodiging van de ambassadeur van de Verenigde Staten te Brussel : ontmoeting met een 
delegatie van de commissie. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 november 2018 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2902
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic992.pdf


 
De Kamer online - 54 / 001 

 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018 

 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nr. 54K3293/1. 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nr. 54K3294/1. 
Algemene toelichting, nr. 54K3292/1. 
Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, 
nr. 543295/1 tot 24. 
Algemene beleidsnota Nationale Loterij, nr. 54K3296/19. 
- Bespreking van de Algemene beleidsnota Nationale Loterij. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij.  
- De minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij en de gedelegeerd bestuurder van 
de Nationale Loterij, hebben geantwoord op de vragen van de leden.  
 
Actualiteitsdebat met de minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude 
over de bevriezing van Libische fondsen (art. 128 Rgt): 
 
Actualiteitsdebat 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- de opvolging van petitie nr. 5/2016/2017 tegen de vervanging van nieuwe 
jachtbommenwerpers. 
- gedachtewisseling met de minister van Financiën over de bevriezing van Libische fondsen. 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nr. 54K3293/1. 
Ontwerp van Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nr. 54K3294/1. 
Algemene toelichting, nr. 54K3292/1. 
Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, 
nr. 543295/1 tot 24 
Algemene beleidsnota Financiën, nr. 54K3296/23. 
- Bespreking van de Algemene beleidsnota Financiën. 
 
- Rapporteurs : de heren Benoit Piedboeuf en Luk Van Biesen 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Financiën. 
- De bespreking werd aangevat 
 
Volgende vergadering : dinsdag 13 november 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3292
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic993.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3292
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296


 
De Kamer online - 54 / 001 

 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018 

 

 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, 
KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer 
(partim: Regulering van het spoor- en luchtverkeer), nrs. 54K3294/1, 54K3295/17 en 
54K3296/20. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : Nele Lijnen 
- Toelichting door de minister over de beleidsnota. 
- De stemming over het advies wordt uitgesteld (verslag van het Rekenhof ontbreekt) 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Er zal een hoorzitting worden georganiseerd (midden januari). 
 
Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Vincent Van Peteghem, Sonja Becq, Franky Demon, Jef Van den 
Bergh) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat 
het gebruiksplafond betreft, nrs 54K2936/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele 
Lijnen). 
 
- Inleidende uiteenzetting dd. 23 mei 2018 door de heer Jef Van den Bergh.  
- De bespreking wordt uitgesteld. 
 
Voorstel van resolutie (David Geerts) inzake de reizigerstellingen bij de NMBS, nr. 54K2666/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
 
- Inleidende uiteenzetting dd. 23 mei 2018 door mevrouw Annick Lambrecht. 
- De doelstelling van dit wetsvoorstel is gerealiseerd. Derhalve is het zonder voorwerp. 
 
Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius, Laurent Devin) tot wijziging van de wet van 
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de bedragen van het sociale 
element van de universele dienst aan het indexcijfer aan te passen, nr. 54K2991/1. 
 
- Rapporteur : de heer Marcel Cheron. 
- Toelichting door de heer Laurent Devin, mede-indiener. 
- De commissie beslist eenparig het schriftelijk advies in te winnen van het BIPT. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Olivier Maingain, Véronique Caprasse, Karine Lalieux) over de 
uitbreiding van de MTB-zone (metrotram-bus) tot de spoorwegstations in de rand rond Brussel, 
zodat de Brusselaars en de inwoners van die rand meer gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer, nr. 54K2992/1. 
- Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne) over de instelling van één enkele tariefzone 
voor het openbaar vervoer in de GEN-zone rond Brussel, nr. 54K3077/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
 
- Inleidende uiteenzetting dd. 23 mei 2018 door mevrouw Isabelle Poncelet. 
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- Mevrouw Isabelle Poncelet wordt vervangen door mevrouw Anne-Catherine Goffinet. 
- Voorstel nr. 2992 werd aan het voorstel nr. 3077/1 gekoppeld en ingeleid door mevrouw 
Véronique Caprasse. 
- De commissie besliste eenparig een hoorzitting te organiseren en schriftelijke adviezen in te 
winnen. 
 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Leen Dierick) betreffende 
de bestrijding van tachograaffraude, nr. 54K0283/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw 
Daphné Dumery). 
 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- De heer Jef Van den Bergh trekt het wetsvoorstel in. 
 
Voorstel van resolutie (David Geerts, Karin Temmerman, Karine Lalieux, Laurent Devin) 
betreffende de sociale rol van de postbode, nrs. 54K1596/1 en 2. 
 
- Rapporteur  : de heer Gilles Vanden Burre. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer David Geerts. 
- De bespreking wordt later voortgezet. 
 
Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over een meer doorgedreven interfederaal overleg 
inzake mobiliteit en over het opstellen van een Interfederaal mobiliteitspact, nr. 54K3186/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Goffinet. 
- De bespreking wordt later voortgezet. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Patrick Dewael, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne, Egbert 
Lachaert) tot wijziging van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van 
de Belgische Spoorwegen, wat de werking van de Nationale Paritaire Commissie betreft, 
nr. 54K1648/1. 
- Wetsvoorstel (Inez De Coninck, Wouter Raskin) tot wijziging van de wet van 23 juli 1926 
betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, wat de vereiste 
meerderheid voor beslissingen van de Nationale Paritaire Commissie betreft, nr. 54K3108/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
 
- Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen. 
- Toepassing van artikel 97 van het Reglement. 
 
Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 
2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter 
uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw 
rechts invoegen na een inhaalbeweging, nrs. 54K2986/1 en 2. 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Reglement. 
 
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. (Voortzetting). (Rapporteur : 
mevrouw Nele Lijnen). 
 
- Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen. 
- Toelichting door de hoofdindienster. 
- De bespreking is aangevat.  
- De bespreking van het wetsvoorstel uitgesteld. 
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Voorstel van resolutie (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, 
Kristof Calvo, Anne Dedry, Georges Gilkinet) betreffende het invoeren van flexparkeren en de 
bijbehorende signalisatie, nr. 54K3205/1. 
 
 
- Rapporteur  : mevrouw Nele Lijnen. 
- Toepassing van artikel 97 van het Reglement (advies Gewesten). 
 
Wetsvoorstel (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Benoit 
Hellings, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre, Wouter De Vriendt) tot verduidelijking van de 
strekking van de regels in verband met veilige afstand tussen voertuigen en fietsers, 
nr. 54K3284/1. 
 
- Toepassing van artikel 97 van het Reglement (advies Gewesten). 
 
Voorstel van resolutie (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel 
Cheron, Anne Dedry, Muriel Gerkens, Georges Gilkinet) betreffende het aan de autonome 
overheidsbedrijven te richten verzoek een broeikasgasuitstootbalans op te stellen en een 
neutrale koolstofuitstoot te verwezenlijken, nr. 54K3298/1. 
 
- Rapporteur  : mevrouw Anne-Catherine Goffinet. 
- Inleidende uiteenzetting door de hoofdindiener. 
- De bespreking wordt later voortgezet. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 20 november 2018 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 WOENSDAG 07 NOVEMBER 2018 

 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De commissie besliste eenparig om een hoorzitting te organiseren over het voorstel van 
resolutie nr. 54K2610/1. 
- De commissie van Sociale Zaken wordt uitgenodigd op de vergadering van de commissie 
voor de Financiën over wetsvoorstel nr. 54K3250, zodat de leden aan de gedachtewisseling 
kunnen deelnemen.  
 
Wetsontwerp tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende 
diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen, nr. 54K3356/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Karin Temmerman. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Pensioenen. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. Er werden amendementen ingediend 
door mevrouw Isabelle Galant c.s. en door mevrouw Daphné Dumery c.s. 
- Alle amendementen en de aldus gewijzigde artikelen werden achtereenvolgens 
aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 9 tegen 3 stemmen. 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, nr. 54K3355/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan 
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. Er werden amendementen ingediend 
door de heer Egbert Lachaert c.s. 
- Alle amendementen en de aldus gewijzigde artikelen werden achtereenvolgens 
aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 9 stemmen en 4 onthoudingen. 
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