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COMMISSIES 

 

 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 DINSDAG 18 DECEMBER 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van bepalingen betreffende het wetenschapsbeleid, de 
geïntegreerde politie en defensie, nr. 54K3406/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls.  
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden.  
- Geen enkel  amendement werd ingediend.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van legistieke en taalkundige verbeteringen, 
werd aangenomen met 11 stemmen en 1 onthouding. 

 
Volgende vergadering : woensdag 9 januari 2019 
  
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3406
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 DINSDAG 18 DECEMBER 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, nrs. 54K3303/8 tot 10. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. 
 
- Rapporteurs : de dames Sonja Becq en Goedele Uyttersprot. 
- De wetgevingstechnische nota werd besproken. 
- De naar aanleiding van de tweede lezing ingediende amendementen nrs. 108 tot 138, alsook 
de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 

- Met toepassing van artikel 78, 4, tweede lid, van het Reglement heeft de voorzitter de termijn 
om opmerkingen te formuleren ingekort. 

- Het geheel van het aldus geamendeerde en wetgevingstechnisch verbeterde wetsontwerp 
werd eenparig aangenomen. 

- Derhalve vervallen de toegevoegde wetsvoorstellen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 8 januari 2018 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3303
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 

 
 DINSDAG 18 DECEMBER 2018 
 
Voorstel van resolutie (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, 
Sarah Schlitz, Véronique Caprasse) tot herpositionering van België in het klimaatdebat, 
nr. 54K3416/1. 
 
- Rapporteurs : mevrouw An Capoen en de heer Michel de Lamotte.  
- Na een inleidende uiteenzetting door de auteurs van het voorstel, heeft de bespreking 
plaatsgevonden.  

- Amendementen werden ingediend door mevrouw Almaci c.s. en de heer de Lamotte. 
- Het amendement van de heer de Lamotte werd verworpen. Het amendement van 
mevrouw Almaci c.s. werd aangenomen. 

- De aanbevelingen evenals het dispositief, zoals geamendeerd, werden achtereenvolgens 
aangenomen. 

- Het geheel van het voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, met inbegrip van legistieke 
en taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 11 stemmen en 2 onthoudingen. 

 
Regeling van de werkzaamheden : planning voor januari 2019. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3416
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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 18 DECEMBER 2018 
 
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, 
nr. 54K3407/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Energie. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 9 stemmen en 1 onthouding.  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 9 januari 2019 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3407
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1011.pdf
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 WOENSDAG 19 DECEMBER 2018 
 
Wetsontwerp van Financiewet voor het begrotingsjaar 2019, nr. 54K3432/1.  
 
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Luk Van Biesen. 
- Na de inleidende uiteenzettingen van de minister van Financiën en de minister van Begroting 
werd de bespreking aangevat. Tijdens de bespreking zijn de heren Van Mechelen, Bogaert, 
Daerden, Gilkinet, Dispa, Dedecker, Piedboeuf, Laaouej, Verherstraeten en Van Rompuy en 
mevrouw Temmerman tussengekomen. De ministers en de heren Moens en Rion, 
raadsheren bij het Rekenhof hebben geantwoord op de vragen van de leden. 

- Er werd een amendement nr. 1  ingediend door mevrouw Temmerman en de heer Daerden 
en ook een amendement nr. 2 door de heren Laaouej, Daerden en mevrouw Temmerman. 

- Alle artikelen werden eenparig aangenomen. Alle amendementen werden verworpen. 
- Het gehele wetsontwerp werd, met inbegrip van een aantal legistieke correcties, eveneens 
eenparig aangenomen. 

 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3432
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PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

 _______________________________________________________________________________  
 
Voorzitters : de heren Siegfried Bracke en Jacques Brotchi (S) 

 
 DONDERDAG 20 DECEMBER 2018 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april 
1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 
 
- Beslissing van 20 december 2018 : de termijnen worden geschorst van 22 december 2018 
tot en met 6 januari 2019. 


