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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 
 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 

 
 DINSDAG 04 DECEMBER 2018 
 
Wetsontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van 
de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 24 - FOD Sociale Zekerheid (partim : 
Oorlogsslachtoffers en Slachtoffers ingevolge daden van terrorisme ) nrs. 54K3294/1, 
54K3295/14 en 54K3296/29. 
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  Daniel Senesael. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De commissie brengt met 10 stemmen et 2 onthoudingen een positief advies uit.  
 
Beleidsverklaring van de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (partim : 
Oorlogsslachtoffers en Slachtoffers ingevolge daden van terrorisme), nr. 54K0020/77. 
 
- Rapporteur : de heer Daniel Senesael 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De dames Hufkens, Muylle en de heren Thiéry en Janssens hebben een voorstel tot 
aanbeveling ingediend.  
- Het voorstel tot aanbeveling werd met 10 stemmen en 2 onthoudingen aangenomen.  
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- door de fracties gevraagde hoorzittingen; 
- kalender van de bespreking van de wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
 
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 : Grotestedenbeleid en armoedebestrijding, 
nrs. 54K3294/1, 54K3295/18 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 door de staatssecretaris tegen Armoedebestrijding. 
- De commissie brengt met 8 stemmen tegen 3 een positief advies uit. 
 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 2018 
 
Audits van de FAVV : 
- Voorstelling van de auditverslagen door Mevrouw Ann Schoubs (Federale Interne 
Auditdienst). 
- Gedachtewisseling met de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie over de audits van de FAVV gevoerd door de Federale Interne 
Auditdienst. 
 
- Voorstelling van de auditverslagen. 
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- Inleidende uiteenzetting door de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw 
en Maatschappelijke Integratie 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1007.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 04 DECEMBER 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, nrs. 54K3385/1 et 2. 
Amendement van de heer Dewinter c.s. 
- 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, nrs. 54K3386/1 et 2. 
Amendement van de heer Dewinter c.s. 
(Rapporteur: de heer Jean-Jacques Flahaux). 
Hoorzitting met : 
- de heer Jean-Luc Bodson, Ambassadeur, Speciale Gezant voor Asiel en Migratie; 
- de heer Fernand Keuleneer, advocaat bij de balie van Brussel; 
- mevrouw Anne Lagerwal, hoogleraar en lid van het Centre de Droit international de 
l’Université Libre de Bruxelles; 
- de heer Pierre d’Argent, gewoon hoogleraar, leerstoel Internationaal Recht, Rechtsfaculteit, 
Université catholique de Louvain; 
- mevrouw Ellen Desmet, docent migratierecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de 
Universiteit Gent; 
- de heer Jan Wouters, Gewoon Hoogleraar Internationaal Recht en Internationale 
Organisaties, KU Leuven; 
- de heer Marc Bossuyt, gewezen voorzitter van het Grondwettelijk Hof. 
 
- De hoorzittingen hebben plaatsgevonden. 
 
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, nrs. 54K3385/1 et 2. 
Amendement van de heer Dewinter c.s. 
- 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, nrs. 54K3386/1 et 2. 
Amendement van de heer Dewinter c.s. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen).(Rapporteur: de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Op vraag van de heer Dewael, en hierin gesteund door de heren Clarinval, Verherstraeten 
en De Roover, heeft de commissie, na een gedachtewisseling, het onderzoek en de stemming 
van de voorstellen van resolutie uitgesteld naar woensdag 5 december om 10u. 
 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 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, nrs. 54K3385/1 et 2. 
Amendement van de heer Dewinter c.s. 
- 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, nrs. 54K3386/1 et 2. 
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Amendement van de heer Dewinter c.s. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen).(Rapporteur: de heer Jean-Jacques Flahaux). 
 
- Er werden amendementen ingediend op het voorstel van resolutie nr. 3385 door de heer 
Clarinval c.s., de heer Maingain en mevrouw Fernandez-Fernandez c.s..  
- De bespreking werd afgerond. 
- Considerans A en de amendementen nrs 2,3,4 en 5 werden aangenomen.  
- Het aldus geamendeerde voorstel van resolutie werd aangenomen met 10 tegen 4 stemmen 
en 3 onthoudingen.  
- Het voorstel van resolutie nummer 3386 is bijgevolg zonder voorwerp.  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1006.pdf
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COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN 

 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge 

 
 DINSDAG 04 DECEMBER 2018 

Vergadering met gesloten deuren 

Dossier betreffende de vervanging van de F-16 luchtgevechtscapaciteit (Air Combat Capability 
Program). 

- Gedachtewisseling met de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, en de vice-
eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse 
Handel. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, en de 
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met 
Buitenlandse Handel. 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
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COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT 
 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 

 
 DINSDAG 04 DECEMBER 2018 

 
Toelichting bij de rekeningen 2017, begrotingsaanpassingen 2018 en begrotingsvoorstellen 
2019 door de voorzitters en/of vertegenwoordigers van het Rekenhof. 
(Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en André Frédéric). 
 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
 
De rekeningen 2017 en begrotingsvoorstellen 2019 van de Kamer en van de financiering van 
de politieke partijen. (Bespreking, sluiting en stemming). 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
 
De rekeningen 2017, begrotingsaanpassingen 2018 en begrotingsvoorstellen 2019 van de 
dotatiegerechtigde instellingen (Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Hoge Raad voor de Justitie, 
Comité P en I, Federale ombudsmannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, 
Benoemingscommissies Notariaat, BIM-commissie, Controleorgaan politionele informatie, 
Federale Deontologische Commissie). (Bespreking, sluiting en stemming). (Rapporteurs : de 
heren Luk Van Biesen en André Frédéric). 
 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit – Reglement van interne orde. (Voortzetting, sluiting en 
stemming). (Rapporteur : de heer David Clarinval) . 
 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 11 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 04 DECEMBER 2018 

 
Begroting en algemene beleidsnota van de CREG voor 2019. 
Hoorzitting met : 
- de heer Koen Locquet, Administratief directeur en Waarnemend Voorzitter van het 
Directiecomité van de CREG; 
- de heer Andreas Tirez, Directeur Technische werking van de markten van de CREG; 
- de heer Laurent Jacquet, Directeur Controle Prijzen en Rekeningen van de CREG. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Friart. 
- De genodigden hebben een inleidende uiteenzetting gegeven. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De commissie heeft met eenparigheid van de tien aanwezige leden, een positief advies 
uitgebracht over de aangepaste begroting van de CREG (over een bedrag van 15.075.560 
euros) voor het jaar 2019. 
 
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot vaststelling 
voor het jaar 2017 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, lid 16, 
van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling 
van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, nr. 
54K3401/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Caroline Cassart-Mailleux. 
- Toelichting door de minister van Energie. 
- De bespreking werd beëindigd en de artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp wordt aangenomen met 9 tegen 3 stemmen en 1 onthouding. De 
regering vraagt de inschrijving op de agenda van de plenaire vergadering van 6 december 
(urgentie)  
 
Voorstel van resolutie (Griet Smaers, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Stefaan 
Vercamer, Egbert Lachaert) betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het 
terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen, nr. 54K2298/1. (Voortzetting). 
(Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin). 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Caroline Cassart-Mailleux 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Smaers c.s. en door de heer Vanden 
Burre c.s. De amendementen nrs 1 tot 5 en de aldus gewijzigde artikelen werden aangenomen. 
Het gehele aldus gewijzigde voorstel van resolutie wordt aangenomen met 11 stemmen en 2 
onthoudingen; 
 
Voorstel (Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre, Wouter De Vriendt, Evita 
Willaert) van kaderwet teneinde een vereenvoudigd statuut voor zelfstandigen in te stellen, 
nr. 54K1618/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Fabienne Winckel et Caroline Cassart-
Mailleux). 
 
- Dit  voorstel wordt niet langer als prioritair beschouwd door de Ecolo-Groen-fractie. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) over het instellen van een aan de 
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activiteiten van de deeleconomie aangepast geheel van rechtsregels, nr. 54K2964/1. 
- Voorstel van resolutie (Elio Di Rupo, Karine Lalieux, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, 
Paul-Olivier Delannois) tegen de uberisering van de Europese markt en voor een gereguleerde 
ontwikkeling van de platformeconomie, nr. 54K3076/1. 
(Voortzetting). (Rapporteurs: de heren Benoît Friart en Werner Janssen). 
 
- De commissie beslist om rappels te sturen voor de nog ontbrekende schriftelijke adviezen. 
 
Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-
Olivier Delannois, Laurette Onkelinx, Ahmed Laaouej) tot regeling en waarborging van de 
bescherming en de bezoldiging van de medewerkers van de erkende-platformeconomie, 
nrs. 54K2912/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Benoît Friart). 
Amendementen van mevrouw Lalieux c.s. 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Caroline Cassart-Mailleux. De commissie beslist om schriftelijke 
adviezen te vragen. 
 
Voorstel van resolutie (Gautier Calomne, David Clarinval, Caroline Cassart-Mailleux, Benoît 
Friart) over de steun aan de uitbouw van de Silver Economy in België, nrs. 54K2799/1 tot 3. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel de Lamotte). 
 
- De commissie beslist rappels te sturen voor de ontbrekende adviezen van de gewesten. 
 
Voorstel van resolutie (Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Wouter 
De Vriendt, Evita Willaert) over het Belgisch Interfederaal Energiepact, nr. 54K2883/1. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Fabienne Winckel en Leen Dierick). 
 
- Dit  voorstel wordt niet langer als prioritair beschouwd door de Ecolo-Groen-fractie. 
 
Voorstel van resolutie (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) over het toezicht op telefonische 
klantenwerving, nrs. 54K2686/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux). 
Amendementen van mevrouw Lalieux c.s. 
 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer de Lamotte. 
- De consideransen werden eenparig aangenomen. Punt 1 van het beschikkend gedeelte 
wordt verworpen met 9 tegen 4 stemmen. Bijgevolg vervalt het voorstel van resolutie. De heer 
de Lamotte vraagt de bespreking in plenaire vergadering (Rgt, art 88). 
 
Wetsvoorstel (Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Frédéric 
Daerden, Daniel Senesael) tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de sociale bijdragen van de 
zelfstandigen te verminderen en het voor die bijdragen geldende maximum af te schaffen, 
nrs. 54K1564/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 
Amendementen van mevrouw Lalieux c.s. 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Griet Smaers. De bespreking werd beëindigd. Artikel 1 wordt 
eenparig aangenomen. Artikel 2 wordt verworpen met 7 tegen 2 stemmen en 1 onthouding. 
Bijgevolg vervalt het wetsvoorstel. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Ann Vanheste, Maya Detiège, Karin Jiroflée, Monica De Coninck) houdende 
de bescherming van slachtoffers bij schadevaststellingen na een ongeval, nr. 54K2279/1 en 
2. 
Amendement van mevrouw Detiège. 
- Wetsvoorstel (Daniel Senesael, Fabienne Winckel, André Frédéric, Karine Lalieux) tot 
wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde de 
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verzekeringsondernemingen te verplichten het slachtoffer kennis te geven van het feit dat het 
een adviserende arts mag kiezen, nr. 54K0294/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Werner Janssen). 
 
- Het wetsvoorstel nr. 2279 van mevrouw Detiège c.s. wordt ingetrokken. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018. 

 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=294
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 04 DECEMBER 2018 

 
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het 
levenloos kind, nrs. 54K3271/5 tot 7. (Tweede lezing, art. 83 Rgt.). 
Amendement van de heer Terwingen c.s. 
 
- Rapporteur : de heer Gilles Fôret. 
- De wetgevingstechnische nota werd besproken. 
- De dames Becq c.s. en Van Cauter c.s. hebben amendementen ingediend. 
- De amendementen nrs. 18 tot 20 alsook de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 13 stemmen tegen 1. 
- Derhalve vervallen de toegevoegde wetsvoorstellen nrs. 243, 506, 801 en 957. 
 
Wetsontwerp houdende oprichting van het Brussels International Business Court, 
nrs. 54K3072/7 en 8. (Tweede lezing, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteurs : de heer Christian Brotcorne en mevrouw Kristien Van Vaerenbergh. 
- De wetgevingstechnische nota werd besproken. 
- Mevrouw Becq c.s. heeft amendementen ingediend. 
- De amendementen nrs. 24 tot 27 en 30 tot 36 alsook de artikelen werden achtereenvolgens 
aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 10 stemmen tegen 4.  
 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, 
nr. 54K3348/1. (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De commissie besliste hoorzittingen te organiseren. 
 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, 
nr. 54K3349/1. (Rapporteur : de heer Gautier Calomne). 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De commissie besliste om geen bijkomende hoorzittingen te organiseren. 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
brieven van de heer Steppé m.b.t. het dossier van de Bende van Nijvel (vraag van de N-VA-
fractie). 
 
- Mevrouw Sarah Smeyers (N-VA) wenst de aandacht van de leden op deze brieven die op 
13 en 21 november 2018 op het extranet werden geplaatst, te vestigen.  
 
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. 
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- 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. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx). 
 
De bespreking heeft plaatsgevonden. 
DOC 54 3258 : 

- de heer Raf Terwingen c.s., mevrouw Onkelinx c.s. hebben amendementen ingediend. 

- De amendementen nrs. 1 tot 3 alsook de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 

- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 
DOC 54 3259 : 

- de heer Raf Terwingen c.s., mevrouw Onkelinx c.s., de heer Dallemagne c.s.  hebben 

amendementen ingediend 

- De amendementen nrs. 1 en 2 alsook de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 9 stemmen en 3 onthoudingen. 
DOC 54 3260 : 

-  de heer Raf Terwingen c.s. heeft een amendement ingediend  

- Amendement 1 alsook de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 9 stemmen en 3 onthoudingen. 
DOC 54 3261: 

-  de heer Dallemagne c.s.  heeft een amendement ingediend  

- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. Het geheel van het wetsontwerp, aldus 
wetgevingstechnisch verbeterd, werd aangenomen met 9 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 2018 

 
Bespreking van de beleidsnota (partim: Privacy) van de staatssecretaris voor Bestrijding van 
de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, nr. 54K3296/3. 
 
- Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter. 
- Un échange de vues a eu lieu. 

Actuele vragen aan de regering 

Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018. 
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 

 
 DINSDAG 04 DECEMBER 2018 

 
Regeling van de werkzaamheden. 
- Nieuw prioritair thema. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 2018 

 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken en Sectie 
17 - FOD Federale politie en geïntegreerde politie, nrs. 54K3294/1, 54K3295/7 en 10, 
54K3296/11. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: de heer Eric Thiébaut en mevrouw Katja 
Gabriëls). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 54K3293/2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De bespreking werd voortgezet. 
- Met 9 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen werd een gunstig advies verleend over de 
bovenvermelde secties. 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet 
van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden 
van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de 
politiediensten, nr. 54K3391/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls. 
- Toelichting door de heer Degroote. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
- Er werden geen amendementen ingediend. 
- De vraag het wetsvoorstel voor advies voor te leggen aan de Raad van State werd verworpen 
met 9 tegen 3 stemmen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd aangenomen met 9 stemmen en 3 onthoudingen. 

Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 _______________________________________________________________________  
 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 2018 
 
Hoorzitting met de Raad van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 
(BIPT) (art. 34 van de wet van 17 januari 2003): 
- voorstelling van de leden van de Raad en hun bevoegdheden: de heren Jack Hamande, Axel 
Desmedt en Luc Van Fleteren, leden van de Raad, en Michel Van Bellinghen, voorzitter van 
de Raad. 
- toelichting van het Strategisch Plan; 
- jaarverslag 2017 en prioriteiten 2018. 
 
- Na de inleidende uiteenzetting door de genodigden hebben deze geantwoord op vragen van 
leden. 

Actuele vragen aan de regering 

Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018 

  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1009.pdf
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 2018 

 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 54K3293/1,3 
en 4. 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 54K3294/1 en 2. 
Algemene toelichting, nr. 54K3292/1. 
Verantwoordingen bij 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. 
Amendementen van mevrouw Karin Jiroflée en de heer Peter Vanvelthoven. 
(Rapporteurs : de heren Michel Corthouts en Benoît Piedboeuf). 
- Algemene bespreking (voortzetting). 
 
- De algemene bespreking werd verdergezet en afgesloten. 
Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2018, nr. 54K3366/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Begroting 
- De bespreking aangevat  
- Alle artikelen van het wetsontwerp werden aangenomen. Het gehele wetsontwerp werd, met 
inbegrip van enkele wetgevingstechnische verbeteringen, aangenomen met 11 tegen 3 
stemmen. 
 
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (art. 1 tot 6, 8, 10 tot 15 en 
24 tot 27), nr. 54K3381/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa) tot instelling van een budget 
levenskwaliteit, nrs. 541925/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, David Geerts, Stéphane Crusnière) tot invoering van een 
mobiliteitsbudget, nr. 54K3031/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Johan Klaps en Luk Van Biesen. 
- Op vraag van de CD&V-fractie werd het wetsvoorstel nr. 54 0285/001 toegevoegd aan het 
wetsontwerp. 
- Er werden twee amendementen ingediend door de heer Jef  Van den Bergh c.s.    
- De commissie heeft eenparig beslist om een gemeenschappelijke hoorzitting te houden met 
de commissie voor de Sociale Zaken over dit wetsontwerp. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Financiën. 
 
Wetsontwerp tot wijziging, wat de mobiliteitsvergoeding betreft, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een 
mobiliteitsvergoeding, nr. 54K3382/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Johan Klaps en Luk Van Biesen. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Financiën. 
 
Wetsontwerp houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking 
inzake roerende voorheffing, nr. 54K3400/1. 
 
- Rapporteurs : mevrouw Griet Smaers en de heer Benoît Piedboeuf. 
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- Inleidende uiteenzetting door de minister van Financiën. 
- De bespreking werd aangevat. 
- Alle artikelen van het wetsontwerp werden eenparig aangenomen. Het gehele wetsontwerp 
werd, met inbegrip van enkele wetgevingstechnische verbeteringen, eveneens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 54K3293/1,3 
en 4. 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 54K3294/1 en 2. 
Algemene toelichting, nr. 54K3292/1. 
Verantwoordingen bij 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. 
Amendementen van mevrouw Karin Jiroflée en de heer Peter Vanvelthoven. 
(Rapporteurs : de heren Michel Corthouts en Benoît Piedboeuf). 
- Advies van de andere vaste commissies. 
- Artikelsgewijze bespreking en stemmingen. 
 
- Namens de commissies Justitie en Volksgezondheid hebben de leden over de verschillende 
secties mondeling verslag uitgebracht. De bespreking van de adviezen van de commissie 
Binnenlandse Zaken werd uitgesteld naar 6 december. 
- De amendementen nrs. 1 en 2 van mevrouw Jiroflée en de heer Vanvelthoven op het 
wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 werden toegelicht. 
- Het amendement nr. 1 van mevrouw Jiroflée en de heer Vanvelthoven op het wetsontwerp 
houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 werd eveneens 
toegelicht. 
 
 DONDERDAG 06 DECEMBER 2018 

 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 54K3293/1,3 
en 4. 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 54K3294/1 en 2. 
Algemene toelichting, nr. 54K3292/1. 
Verantwoordingen bij 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. 
Amendementen van mevrouw Karin Jiroflée en de heer Peter Vanvelthoven. 
(Rapporteurs : de heren Michel Corthouts en Benoît Piedboeuf). 
- Advies van de andere vaste commissies. 
- Artikelsgewijze bespreking en stemmingen. 

 
- Namens de commissie voor de Binnenlandse Zaken heeft mevrouw Katja Gabriëls mondeling 
verslag uitgebracht over de verschillende secties. 
- Alle artikelen van het wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 
2019 werden aangenomen. De amendementen nrs. 1 en 2 van mevrouw Jiroflée en de heer 
Vanvelthoven op hetzelfde wetsontwerp werden verworpen. Het gehele wetsontwerp werd 
aangenomen met 9 tegen 4 stemmen. 
- Alle artikelen van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 werden 
aangenomen. Het amendement nr. 1 van mevrouw Jiroflée en de heer Vanvelthoven op 
hetzelfde wetsontwerp werd verworpen. Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 9 
tegen 4 stemmen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018 
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SUBCOMMISSIE “REKENHOF” VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 _______________________________________________________________________________  
Voorzitter : de heer Luk Van Biesen 

 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 2018 
 
Regeling der werkzaamheden: selectie van de thema’s van het 175e Boek van het Rekenhof 
die zullen worden besproken. 

- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 WOENSDAG 05 DECEMBER 2018 

 
Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de 
Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) en tot wijziging van de wet van 27 
oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, nr 
54K3395/1. 

- Rapporteur : de heer Steven Vandeput. 
- Inleidende uiteenzettting door de minister van Pensioenen. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. Er werden geen amendementen 
ingediend.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. Het geheel van het wetsontwerp, met 
inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en taalkundige verbeteringen, werd eenparig 
aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 11 december 2018 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3395

