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COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

  
Voorzitster : mevrouw Nahima Lanjri 
 
 MAANDAG 14 JANUARI 2019, DINSDAG 15 JANUARI 2019, WOENSDAG 16 JANUARI 2019, 

DONDERDAG 17 JANUARI 2019, VRIJDAG 18 JANUARI 2019 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
  
Volgende vergadering : maandag 21 januari 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 DINSDAG 15 JANUARI  EN WOENSDAG 16 JANUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Er werd beslist meerdere hoorzittingen te organiseren in het kader van haar 

werkzaamheden betreffende de bevriezing van de Libische fondsen. 
 
Bevriezing van de Libische fondsen : 
- hoorzitting met de heer Marc Monbaliu, voormalig administrateur-generaal van de 

Algemene Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën. 
 
- Rapporteurs : de heren Georges Gilkinet en Benoît Piedboeuf. 
- Uiteenzetting en bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende JOBSDEAL, nr. 54K3438/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Jan Spooren, Peter De Roover) tot wijziging van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de arbeidsdeal, nr. 54K3430/1. 
- Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Patrick Dewael) tot wijziging van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de 
jobsdeal, nr. 54K3437/1. 

- Wetsvoorstel (David Clarinval, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy, Luk Van Biesen, 
Vincent Van Quickenborne, Roel Deseyn) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en ziekte- 
en invaliditeitsuitkeringen, nr. 54K3446/1. 

 
- De commissie heeft besloten met 10 tegen 7 stemmen om het wetsontwerp nr. 54K3438 

niet te behandelen aangezien het wetsontwerp werd ingediend na 18 december 2018. 
 
Wetsontwerp houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, 
nr. 54K3424/1. 
 
- Rapporteur : de heer Roel Deseyn. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- In bespreking. 
- De wetsvoorstellen nrs. 54K606 en 54K2038 werden toegevoegd aan de bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Vanvelthoven c.s. en Van Biesen c.s. 
- Co-rapporteur : mevrouw Griet Smaers. 
- De artikelen en de amendementen nrs. 32, 24, 25, 26, 20, 21, 22, 6, 27, 28, 29, 23, 7 tot 
19, 30, 31 werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp aldus geamendeerd en met inbegrip van 

wetgevingstechnische correcties werd aangenomen met 11 stemmen en 4 onthoudingen. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3438
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3430
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3437
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3446
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3438
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3424
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=606
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2038
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Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (art. 1 tot 6, 8, 10 tot 15 en 
24 tot 27), nrs. 54K3381/1 en 2. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Roel Deseyn, Griet Smaers, Leen Dierick) betreffende 

het mobiliteitsbudget, nr. 54K285/1. 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa) tot instelling van een budget 

levenskwaliteit, nrs. 54K1925/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, David Geerts) tot invoering van een mobiliteitsbudget, 

nr. 54K3031/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
Amendementen van de heer Van den Bergh c.s. 
 
- De artikelen en de amendementen nrs. 1, 2, 9, 8, 10 werden achtereenvolgens 
aangenomen. 
- De artikelen, aldus geamendeerd, en met inbegrip van wetgevingstechnische correcties, 
werden aangenomen met 15 stemmen en 1 onthouding. 
 
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. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
 
- De commissie heeft beslist om beide wetsontwerpen samen te voegen en er één 

bespreking aan te wijden. 
- Rapporteur : de heer Luk Van Biesen. 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend voor het wetsontwerp nr. 54K3381 door de heren 

Daerden, Vanvelthoven, Van Biesen c.s., Calvo, Gilkinet en Dispa. 
- Er werden amendementen ingediend voor het wetsontwerp nr. 54K3382 door de heer Van 

Biesen c.s. 
- Co-rapporteur : de heer Peter Dedecker 
- De artikelen en de amendementen 6, 1, 2, 8, 3, 4, 5 en 7 werden achtereenvolgens 

aangenomen. 
- Een tweede lezing werd gevraagd. 
 
Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nr. 54K3367/1. 
 
- Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van Biesen c.s. 
- De artikelen en de amendementen nrs. 6 tot 9 en 1 tot 5 werden achtereenvolgens 

aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en met inbegrip van 

wetgevingstechnische correcties, werd aangenomen met 11 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de 
rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting, 
nr. 54K3368/1. 
 
- Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp met inbegrip van wetgevingstechnische correcties werd 

aangenomen  met 11 stemmen en 3 onthoudingen. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3881
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=285
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1925
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3031
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3382
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3382
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3367
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3368
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Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
met betrekking tot de behandeling van vouchers en de bijzondere regelingen voor 
telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten 
verricht voor niet-belastingplichtigen, nr. 54K3408/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Steven Vandeput. 
- Bespreking. 
- Er werd één amendement ingediend door de heer Van Biesen c.s. 
- De artikelen en het amendement nummer 1 werden achtereenvolgens eenparig 

aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp met inbegrip van wetgevingstechnische correcties werd 

eveneens eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor 
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel 
betreft, nr. 54K3411/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Georges Gilkinet. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp met inbegrip van wetgevingstechnische correcties werd 

eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 29 januari 2019. 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3408
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3411
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 15 JANUARI 2019 
 
Hoorzitting met de heer Luuk Zonneveld, CEO van BIO. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 
het Groothertogdom Luxemburg betreffende het beheer en de definitieve berging van het 
radioactief afval van het Groothertogdom Luxemburg op het grondgebied van het Koninkrijk 
België, gedaan te Luxemburg op 4 juli 2016, nr. 54K3372/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 15 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk 
België en de Regering van Australië betreffende de luchtdiensten, en zijn bijlage, gedaan te 
Canberra op 23 november 2012, n° 3396/1. 
 
- Rapporteur : de heer Tim Vandenput. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 10 stemmen tegen 1 en 5 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het 
Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Benin betreffende het luchtvervoer, 
gedaan te Cotonou op 9 januari 2018, nr. 54K3403/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 9 stemmen tegen 1 en 4 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de Conventie over 
gedwongen arbeid, 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de internationale 
arbeidsconferentie tijdens haar 103de zitting, nr. 54K3404/1. 
 
- Rapporteurs : mevrouw Els Van Hoof en de heer Richard Miller. 
- Bespreking. 
- De artikelen en het gehele wetsontwerp werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 22 januari 2019. 
   
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3372
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3396
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3403
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3404
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1015.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 15 JANUARI 2019 
 
Benoeming van een eerste ondervoorzitter. 
 
- Mevrouw Rita Gantois (N-VA wordt benoemt als eerste ondervoorzitster. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) tot wijziging van het Wetboek 

van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft, 
nr. 54K1451/1. 

- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Jean-Marc 
Delizée) tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde bij de 
handelsbetrekkingen tussen ondernemingen de kmo’s en de kleine producenten beter te 
beschermen, alsook bepaalde oneerlijke praktijken en bepaalde misbruiken inzake 
economische afhankelijkheid krachtdadiger tegen te gaan, nr. 54K2885/1. 

 (Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Leen Dierick en de heer Benoît Friart). 
 
- Bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Elio Di Rupo, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, 
Frédéric Daerden, Daniel Senesael) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 
houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten 
voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd 
op te heffen, nr. 54K3098/1. 
 
- Rapporteurs : de dames Griet Smaers en Caroline Cassart-Mailleux. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- De commissie beslist een advies te vragen aan het Rekenhof. 
 
Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Caroline Cassart-Mailleux, Kattrin Jadin, 
Benoît Friart) tot wijziging van artikel 16 van de wet van 10 november 2006 betreffende de 
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, in verband met de openingsuren in 
geval van hinderen door openbare werken, nrs. 54K76/1 tot 3. 
 
- Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Nahima Lanjri, Wouter Raskin, Leen Dierick, Bert Wollants, Els Van Hoof) tot 
wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal 
tarief voor gas en elektriciteit, nrs. 54K2227/1 tot 3. 
Amendementen van de dames Lanjri en Dierick en de heer Wollants. 
 
- Rapporteur : de heer Youro Casier. 
- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- De amendementen nrs 1 tot 5, en het geheel van het geamendeerde wetsvoorstel, werden 

achtereenvolgens eenparig aangenomen. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1451
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2885
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3098
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=76
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2227
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Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Evita Willaert, Kristof Calvo) tot instelling van een 
vaderschapsverlof voor de zelfstandigen, nrs. 54K2037/1 en 2. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Maya 

Detiège) tot invoering van een uitkering voor vaderschapsverlof voor zelfstandigen, 
nrs. 54K2128/1 en 2. 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel de Lamotte). 
 
- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 22 januari 2019.  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2037
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2128
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN  
DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitster : mevrouw Anne Dedry 
 
 DINSDAG 15 JANUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
- hoorzitting over de controle op de ziekenfondsen - werkmethode en keuze van de uit te 

nodigen personen; 
- agendering van het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de 

gezondheidszorg, nr. 54K3441/1. 
 
Wetsvoorstel (Anne Dedry) tot invoering van een verbod op het op de markt brengen van 
biociden en gewasbeschermingsmiddelen die stoffen van de familie der neonicotinoïden 
bevatten, nrs. 54K1130/1 en 2.(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Damien Thiéry). 
Amendementen van mevrouw Dedry. 
 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingevoerd door de dames Dedry en Schiltz, de heer Frédéric en 

mevrouw Fonck. 
- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
 WOENSDAG 16 JANUARI 2019 
 
Gedachtewisseling met de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast 
met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en 
Noordzee, over het Marien ruimtelijk plan 2020-2026. 
 
- Rapporteur : de heer Michel de Lamotte. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 22 januari 2019. 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3441
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1130
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

  
Voorzitster : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 15 JANUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
- nieuwe prioritaire thema’s - bespreking van de methodologie en van de werkkalender: 

• het inrichten van een “Conferentie voor de vrouwenrechten”; 
• de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur; 

- organisatie van een event ter gelegenheid van de internationale dag van de rechten van de 
vrouw op 8 maart 2019. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 22 januari 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 16 JANUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden: 
- wetsontwerpen; 
- prioritaire wetsvoorstellen; 
- brief van mevrouw Lanjri in verband met Amnesty International en het etnisch profileren; 
- planning van de gedachtewisselingen in verband met de politie (de schaalvergroting van de 

politiezones, het kerntakenplan en de audit over de aanwervingsprocedures); 
- planning van de mondelinge vragen. 
 
- Volgende vergadering : woensdag 23 januari 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitster : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 16 JANUARI 2019 
 
Regeling der werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van 
de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, nr. 54K3389/1. 
 
- Rapporteur : de heer Richard Miller. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Het wetsontwerp werd aangenomen met 9 tegen 6 stemmen. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3389
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1016.pdf


 

De Kamer online - 54 / 170 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 16 JANUARI 2019 

 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Voorstel van resolutie (Laurette Onkelinx, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Eric 
Massin, Frédéric Daerden, Emir Kir) over een collectieve arbeidsduurverkorting, 
nr. 54K2610/1. (Rapporteur : mevrouw Meryame Kitir) 
Hoorzitting met: 
- de heer Mikael Petitjean (UCL, Universiteit van Bergen, IESEG School of Management); 
- mevrouw Sarah De Groof (KU Leuven); 
- de heer Stijn Baert (Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen); 
- de heer Bruno Van der Linden (UCL); 
- mevrouw Anne Delespaul (arts bij de vzw Geneeskunde voor het Volk). 
 
- Co-rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- Inleidende uiteenzetting en gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : woensdag 23 januari 2019. 
  
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1017.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2610
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitster : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 16 JANUARI 2019 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 
tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische 
spoorweginfrastructuren, nr. 54K3413/1. 
 
- Rapporteur : de heer Marcel Cheron. 
- Inleidende uiteenzetting en bespreking. 
- Het wetsontwerp werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 23 januari 2019. 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3413
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 WOENSDAG 16 JANUARI 2019 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 23 januari 2019. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1018.pdf

