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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

  
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 
 
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, nrs. 54K3119/10 en 11. 
(Tweede lezing - Art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteurs : de dames Meyrem Almaci en Patricia Ceyssens. 
- Bespreking van de nota van de Juridische Dienst.  
- Amendementen werden ingediend et amendementen 386 tot 452 werden aangenomen. 
- De artikelen, aldus gewijzigd werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus gewijzigd, werd aangenomen met 9 tegen 3 

stemmen en 1 onthouding. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 
 
De opvolging van de strategienota «Landbouw en Voedselzekerheid» voor de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de «Coalitie tegen de Honger» : 
- de heer Thierry Kesteloot, Oxfam solidariteit. 
- mevrouw Katelijne Suetens, Broederlijk Delen. 
Een vertegenwoordiger van het kabinet van minister De Croo : de heer Tom Neijens. 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
 
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 : Internationale Ontwikkeling), 
nrs. 54K3294/1, 54K3295/8 en 54K3296/6. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- Bespreking. 
- Gunstig advies over de begroting met 9 tegen 3 stemmen. 
 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Olivier Maingain, Vanessa Matz, Catherine 
Fonck) over de ondertekening door België van het Mondiaal Pact voor veilige, ordelijke en 
reguliere migratie, nr. 54K3385/1. 
- Voorstel van resolutie (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, 
Meyrem Almaci, Sarah Schlitz) om de federale regering op te roepen het Global Compact for 
Migration zonder voorbehoud te steunen, nr. 54K3386/1. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitster : mevrouw Anne Dedry 
 

 DINSDAG 27 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, 
nrs. 54K3275/4 tot 6. 
(Tweede lezing - art. 83, Rgt.). 
Amendementen van mevrouw Fonck. 
 

- Rapporteur : de heer Jan Vercammen. 
- Bespreking. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 9 stemmen en 4 onthoudingen. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de beleidsnota) – Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
voedselketen en leefmilieu (partim : Volksgezondheid), nrs. 54K3294/1, 54K3295/15 en 
54K3296/24. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
- Antwoorden van de minister. 
- Replieken en stemming. 
- Gunstig advies met 9 tegen 3 stemmen. 
 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de beleidsnota) – Sectie 23- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (partim : Gelijke Kansen), nrs. 54K3294/1, 54K3295/13 en 18 en 54K3296/25. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 

- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf 
- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- Gunstig advies met 8 tegen 3 stemmen 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
voedselketen en leefmilieu (partim : Veiligheid van de voedselketen), nrs. 54K3294/1, 
54K3295/15 en 54K3296/20. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 

- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- Gunstig advies met 8 tegen 2 stemmen en 1 onthouding. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 44 - POD Maatschappelijke Integratie, 
Armoedebestrijding en Sociale Economie (partim : Maatschappelijke Integratie), 
nrs. 54K3294/1, 54K3295/18 en 54K3296/20. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 

- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- Gunstig advies met 8 tegen 3 stemmen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 december 2018.  
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 27 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, 
nrs. 54K3295/1 tot 24. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor 
het begrotingsjaar 2019, nr. 54K3293/2. 
(Rapporteurs : de heren Michel Corthouts en Benoît Piedboeuf). 
- Bespreking van het advies van de Europese Commissie met de heer Xavier Vanden Bosch, 
European Semester Officer, Europese Commissie. 
 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit 
nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de nationale Delcrederedienst en 
tot machtiging van de minister van Financiën en van de minister die de buitenlandse 
handelsbetrekkingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten of buitenlandse 
organismen toe te staan, nr. 54K3360/1. 
 
- Rapporteur : M. Benoît Piedboeuf. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Alle artikelen werden eenparig aangenomen.  
- Het gehele ontwerp werd, met inbegrip van enkele wetgevingstechnische verbeteringen, 
eveneens eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar 
nut van het jaar 2014, nr. 54K3373/1. 
 
- Artikel 1 werd eenparig aangenomen. De artikelen 2 tot 6 werden achtereenvolgens 
aangenomen met 12 stemmen en 1 onthouding.  
 
Regeling der werkzaamheden : het antwoord van de heer Marc Monbaliu op de brief over de 
bevriezing van de Libische fondsen. 
 
- De commissie heeft eenparig beslist de Heer Marc Monbalieu uit te nodigen voor een 
hoorzitting. 
 
Actuele vragen aan de regering.  
 
- Volgende vergadering : woensdag 5 december 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 27 NOVEMBER 2018 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 32 - FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie (partim : Economie), nrs. 54K3294/1, 54K3295/16 en 54K3296/9. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierickx. 
- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- Gunstig advies met 9 tegen 1 stemmen en 1 onthouding. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 december 2018 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, 
nr. 54K3348/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
Hoorzitting met de experten van de Commissie tot hervorming van het goederenrecht: 
- prof. dr. Pascale Lecocq; 
- prof. dr. Vincent Sagaert. 
 
- Uiteenzettingen en gedachtewisseling. 
 
Wetsvoorstel (Philippe Goffin, Sophie De Wit, Raf Terwingen, Carina Van Cauter, Laurette 
Onkelinx, Meryame Kitir, Stefaan Van Hecke, Christian Brotcorne, Gautier Calomne) tot 
wijziging van de basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de 
gedetineerden, nr. 54K3380/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Özlem Özen. 
- De heer Van Hecke c.s. heeft een amendement ingediend. 
- Bespreking. 
- Amendement 1 alsook de artikelen werden aangenomen. 
- Het geheet van het wetsvoorstel, aldus geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
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, nrs. 54K3303/1 tot 6. 
Amendementen van mevrouw Becq c.s., de heren Terwingen c.s en Brotcorne c.s. 
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. 54K466/1. 
- 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 . 
 (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Sonja Becq en Goedele 
Uyttersprot). 
 
- Het wetsvoorstel nr. 54K794 werd aan de bespreking toegevoegd. 
- Bespreking. 
- De artikelen en de amendementen werden aangenomen. 
- Een nota van de Juridische Dienst zal worden gevraagd. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de Algemene beleidsnota) - Sectie 12 - FOD Justitie, nrs. 54K3294/1, 
54K3295/6 en 54K3296/15. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter. 
- Gunstig advies met 9 tegen 2 stemmen. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3348
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3380
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3303
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=466
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2904
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2905
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=794
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3294
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3295
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3296
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3293


 

De Kamer online - 54 / 164 

 
 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen - 
regeling van de werkzaamheden. 
 
- Er werd beslist hoorzittingen te organiseren. 
 
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van 
het penitentiair personeel, nr. 54K3351/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Vanessa Matz, Christian Brotcorne) tot wijziging van de basiswet van 12 
januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, 
met het oog op een wettelijk raamwerk voor het uitoefenen van het stakingsrecht door de 
personeelsleden van de strafinrichtingen, nrs. 54K277/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne) ot 
wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de 
rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de 
gevangenissen te garanderen, nr. 54K825/1. 
- Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, 
Kristien Van Vaerenbergh) betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de 
buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale 
Overheidsdienst Justitie teneinde de veiligheid en bewaking van de gevangenissen te 
garanderen, nr. 54K1871/1. 
 (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh). 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Kristel Beyens, professor aan de VUB; 
- de heer Frédéric de Thier, directeur van de gevangenis van Marche-en-Famenne, en de 

heer Axel Piers, directeur van de gevangenis van Bergen, vertegenwoordigers van de 
“Association des directeurs de prisons francophones”; 

- de heer Paul Dauwe, directeur van de gevangenis van Hasselt; 
- de heer Luc Riguelle, voorzitter van de Commissie van Toezicht van Marche-en-Famenne ; 
- mevrouw Marie Berquin, vertegenwoordigster van het “Observatoire international des 

prisons”; 
- de heer Jos Mermans, vertegenwoordiger van het VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar 

Ambt); 
- de heer Gino Hoppe, vertegenwoordiger van het ACOD (Algemene Centrale der Openbare 

Diensten); 
- de heer Michel Jacobs, vertegenwoordiger van het “CGSP” (Centrale Générale des 

Services Publics); 
- de heer Filip Dudal, vertegenwoordiger van het ACV (Algemeen Christelijk Vakverbond); 
- mevrouw Claudine Coupienne, vertegenwoordigster van het “CSC” (Confédération des 

Syndicats Chrétiens); 
- mevrouw Catherine De Bruecker en de heer Guido Herman, federale ombudsmannen; 
- mevrouw Barbara Cloet en de heren Marc Garin, Philippe Boucar, Jurgen Delandsheer en 

Patrick Feys, vertegenwoordigers van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. 
 
- Gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 december 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de Algemene beleidsnota) - Sectie 06 - FOD Beleid en Ondersteuning 
(partim : Digitale Transformatie), nrs. 54K3294/1, 54K3295/4 en 54K3296/8. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer. Franky Demon. 
- Bespreking. 
- Gunstig advies met 9 tegen 1 stemmen en 1 onthouding. 
 
Beleidsverklaring van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (in te 
dienen)(partim : Ambtenarenzaken). (Art. 121bis, Rgt.). 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de Algemene beleidsnota) - Sectie 06 - Beleid en Ondersteuning (partim : 
Ambtenarenzaken), nrs. 54K3294/1, 54K3295/4 en 54K3296/30. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
- Bespreking. 
- Gunstig advies met 10 tegen 3 stemmen en 1 onthouding. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de Algemene beleidsnota) - Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken 
(partim : Migratie, asiel en ontvangst van asielzoekers), nrs. 54K3294/1, 54K3295/7 en 
54K3296/21. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
(Voortzetting, sluiting en stemming). (Rapporteur : de heer Wouter De Vriendt). 
 
- In bespreking 
- Gunstig advies met 9 tegen 4 stemmen. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (inbegrepen de 
verantwoording en de Algemene beleidsnota) - Sectie 02 - FOD Kanselarij van de eerste 
minister (partim : Administratieve Vereenvoudiging), nrs. 54K3294/1, 54K3295/3 en 
54K3296/7. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Koenraad Degroote 
- Bespreking. 
- Gunstig advies met 9 stemmen en 1 onthouding. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 december 2018. 
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SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 

  
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 
 
 DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 
 
Het verslag van de Onderzoekscommissie van de Assemblée nationale van de Franse 
Republiek betreffende “de veiligheid en de beveiliging van de nucleaire installaties” en de 
Belgische kerncentrales : analyse van het FANC. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC; 
- mevrouw An Wertelaers, directeur Instellingen en Afval; 
- de heer Rony Dresselaers, directeur Beveiliging en Transport. 
 
- Rapporteurs : de heren Eric Thiébaut en Frank Wilryck. 
- Inleidende uiteenzetting. 
  
  



 

De Kamer online - 54 / 164 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 DINSDAG 27 NOVEMBER 2018 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim 
: Maritiem vervoer), nrs. 54K3294/1, 54K3295/17 en 54K3296/3. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Rita Gantois. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Gustig advies met 9 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
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. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
(Stemming). 
 
- Rapporteur : mevrouw Nele Nijlen. 
- Gunstig advies met 9 tegen 2 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de Spoorcodex, nr. 54K3371/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Anne-Catherine Goffinet. 
- Inleidende uiteenzetting 
- Bespreking. 
- Het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 10 tegen 2 stemmen. 
 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 december 2018. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

  
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 

 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
 
Volgende vergadering : woensdag 19 december 2018. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE 

AANGELEGENHEDEN EN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitters : de heer Siegfried Bracke en de heer Dirk Van der Maelen 

 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
De Brexit. 
Hoorzitting met : 
- de heer Franklin Dehousse, professor aan de Universiteit van Luik; 
- de heer Alexander Mattelaere, directeur Europese Zaken, Egmont Royal Institute for 
International Relations. 
 
- Inleidende uiteenzettingen. 
  
  



 

De Kamer online - 54 / 164 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitster : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2019, nr. 54K3377/1. 
Beleidsverklaring van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (in te dienen). 
(partim : Defensie). (Art. 121bis, Rgt.) 
 
- Rapporteur : mevrouw Rita Bellens. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- De artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 16 - ministerie van Landsverdediging, 
nrs. 54K3294/1, 54K3295/9 en 54K3296/28. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteurs : mevrouw Julie Fernandez Fernandez en de heer Richard Miller 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Gunstig advies met 9 stemmen tegen 4. 
 
Volgende vergadering : woensdag 5 december 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg (partim: Bestrijding van de sociale fraude), nrs. 54K3294/1, 54K3295/13 en 
54K3296/3. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Sybille de Coster-Bauchau. 
- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- Gunstig advies met 9 tegen 2 stemmen. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid (partim: 
Pensioenen), nrs. 54K3294/1, 54K3295/14 en 54K3296/2. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Sybille de Coster-Bauchau. 
- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- Gunstig advies met 10 tegen 2 stemmen. 
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