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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 

 
 DINSDAG 29 JANUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Verslagen van toezichtsonderzoeken van het Vast Comité P. 
 
- De commissie heeft een dossier van toezichtsonderzoek van het Vast Comité P onderzocht. 
 
Volgende vergadering : maandag 4 februari 2019 
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WERKGROEP “ROBOT- EN DIGITALE AGENDA” 

 
Voorzitters : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 29 JANUARI 2019 

 
Regeling van de werkzaamheden. 
- Voorstellen van de voorzitter. 
 
- De voorstellen van de voorzitter werden besproken. De fracties worden verzocht om hun 
opmerkingen schriftelijk mee te delen.  

 
Volgende vergadering : dinsdag 12 februari 2019 
 
 



De Kamer online - 54 / 172 

 

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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 29 JANUARI 2019 
 
De problematiek van de uitreiking van de humanitaire visa. 
Hoorzitting met: 
- de heer Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken; 
- de heer Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen; 
- de heer François De Smet, directeur, en de dames Astrid Declercq en Ina Vandenberghe, 
beleidsmedewerkers van Myria. 

 
- De uiteenzettingen van de sprekers werden gevolgd door een gedachtewisseling met de 
leden.  

 
 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 
 
Onderzoeksovereenkomst schaalvergroting van de politiezones. 
- Voorstelling van de studie door Prof. Dr. Marc Cools, Prof. Dr. Jelle Janssens en HCP 
Fernand Koekelberg. 

- Gedachtewisseling met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van 
Justitie. 

 
- Rapporteurs : mevrouw Nawal Ben Hamou en de heer Koen Metsu  
- Inleidende uiteenzetting door de ministers. 
- Na de toelichting van de studie door de auteurs volgden de tussenkomsten van de leden. 
- Een bijkomende vergadering zal worden gewijd aan de voortzetting van de bespreking met 
de auteurs (antwoorden en replieken), alsook aan een gedachtewisseling met de beide 
ministers. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 5 februari 2019 
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CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE 

POLITIEKE PARTIJEN 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 

 
 DINSDAG 29 JANUARI 2019 
 
Goedkeuring van de financiële verslagen 2017 van de politiek partijen. 
 
- De financiële verslagen werden, zonder opmerkingen, eenparig goedgekeurd. 

- Rapporteur: de heer Luk Van Biesen.  

 
Dotaties aan politieke partijen. 
 
- De commissie besliste met 10 tegen 3 stemmen en 1 onthouding om op dit ogenblik nog geen 
beslissing te nemen. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
Dinsdag 29 januari 2019 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (de heren Jan Spooren, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy, Luk Van Biesen 
cs) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de 
fiscale bepalingen van de jobsdeal, nr. 54K3482/1. 

- 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. 

 
- Rapporteurs : de heren Peter Dedecker en Benoît Piedboeuf. 
- Na de toelichting van de heer Spooren over het wetsvoorstel nr. 3482 werd de bespreking 
van wetsvoorstel nr. 3482 aangevat  

- Voor wat betreft wetsvoorstel nr. 3482 werd er een amendement ingediend door de heer 
Laaouej en Vanvelthoven (nr. 1) en door de heer Spooren c.s (nr. 2).  

- Alle artikelen werden aangenomen als mede het amendement nr. 2. Amendement nr. 1 werd 
verworpen. Vervolgens heeft de heer Laaouej een tweede lezing gevraagd (art. 83 Rgt.) over 
het wetsvoorstel nr. 3482 met een legistieke nota van de diensten. 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Rita Gantois, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie 
Muylle, Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah 
Smeyers) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de 
tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en 
de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen 
bij tuinaanleg en -onderhoud, nrs. 54K2261/1 tot 4. 

Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
- Wetsvoorstel (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) tot wijziging 
van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de 
belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die 
tarieven inzake het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen, nrs. 54K0608/1 en2. 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel Deseyn). 
 
-De bespreking werd verdergezet. 
- Alle artikelen van het wetsvoorstel nr. 2261 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel nr. 2261 werd aangenomen met 12 tegen 1 stem en 1 onthouding. 
Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel nr. 608. 

 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3482
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3430
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3437
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3446
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2261
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=608


De Kamer online - 54 / 172 

 

 
Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Karin Jiroflée, Meryame Kitir, Karin 
Temmerman, Fatma Pehlivan, Alain Top, Ahmed Laaouej) tot wijziging van het koninklijk 
besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de 
toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft 
de verlaging van het btw-tarief op de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers, 
nrs. 54K1807/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel Deseyn). 
 
- De bespreking werd verdergezet. 
- De commissie heeft de vraag om hoorzittingen te organiseren verworpen met 9 tegen 3 
stemmen en 1 onthouding. 

- Er werden twee amendementen ingediend door de heren Laaouej en Vanvelthoven. 
- Artikel 1 werd eenparig aangenomen. De overige artikelen en beide amendementen werden 
achtereenvolgens verworpen met 9 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen. 

- Derhalve wordt het gehele wetsvoorstel als verworpen beschouwd. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen, Alain Mathot, 
Frédéric Daerden) houdende een verschuiving van de belastingdruk, teneinde de inkomsten 
uit arbeid minder en die uit kapitaal meer te belasten, nrs. 54K0380/1 en 2. 

Advies van het Rekenhof. 
- Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Stefaan 
Van Hecke, Wouter De Vriendt) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden, nrs. 54K0557/1 tot 3. 

Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
- Wetsvoorstel (Kristof Calvo) houdende wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, waarbij het standpunt van CD&V over de meerwaardebelasting 
ten dele wordt omgezet, nrs. 54K2177/1 tot 3. 

Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Luk Van Biesen en mevrouw Vanessa Matz). 
 
- De bespreking werd verdergezet. 
- De toegevoegde wetsvoorstellen werden opnieuw losgekoppeld en er werd afzonderlijk over 
gestemd. 

- Wat betreft wetsvoorstel nr. 380 werd artikel 1 eenparig aangenomen. De overige artikelen 
werden verworpen met 10 tegen 4 stemmen. Derhalve wordt het gehele wetsvoorstel als 
verworpen beschouwd. 

- Wat betreft wetsvoorstel nr. 557 werd artikel 1 aangenomen. De overige artikelen werden 
verworpen met 10 tegen 4 stemmen. Derhalve wordt het gehele wetsvoorstel als verworpen 
beschouwd. 

- Wat betreft wetsvoorstel nr. 2177 werd artikel 1 aangenomen. De overige artikelen werden 
verworpen met 11 tegen 4 stemmen. Derhalve wordt het gehele wetsvoorstel als verworpen 
beschouwd. 

 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Chastel, David Clarinval, Benoît 
Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, Philippe Goffin, Stéphanie Thoron, 
Caroline Cassart-Mailleux, Siegfried Bracke) om te voorzien in het niet-heffen van btw op 
voorraadoverschotten van nieuwe goederen die de levenskwaliteit van de meest behoeftigen 
kunnen verbeteren en die door bedrijven gratis worden aangeboden aan sociale organisaties 
die de meest behoeftigen bijstaan, nr. 54K3234/1. 

- Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne) over de niet-heffing van btw op 
levensnoodzakelijke goederen wanneer die worden geschonken, als stimulans om tot 
dergelijke schenkingen over te gaan, nr. 54K3273/1. 
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- Rapporteur : de heer Luk Van Biesen. 
- Mevrouw de Coster-Bauchau heeft het voorstel van resolutie nr. 3234 toegelicht. 
- De heer Dispa heeft het voorstel van resolutie nr. 3273 toegelicht. 
- De bespreking werd aangevat. 
- De bespreking werd uitgesteld . 
 
Wetsvoorstel (Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, David Clarinval, 
Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Philippe Goffin, 
Kattrin Jadin, Olivier Chastel) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de 
civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen, nr. 54K3287/1. (Voortzetting). 
(Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej). 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Piedboeuf c.s. 
 
 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 
 
Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het 
jaar 2017 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met 
afzonderlijk beheer van voorgaande jaren, nr. 54K3443/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Toelichting door de minister 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Alle artikelen werden aangenomen. Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 8 
stemmen en 1 onthouding.  

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, David Clarinval, 
Sybille de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Philippe Goffin, 
Kattrin Jadin, Olivier Chastel) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de 
civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen, nr. 54K3287/1. (Voortzetting). 
(Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej). 
 
- De bespreking werd verdergezet . 
- Alle artikelen en amendementen werden eenparig aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eveneens eenparig aangenomen 
 
Wetsvoorstel (Sonja Becq, Daphné Dumery, Vincent Van Quickenborne, Nahima Lanjri, 
Stéphanie Thoron) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de 
notie wettelijke pensioenleeftijd betreft, nrs. 54K2857/1 tot 5. (Voortzetting). (Rapporteurs : de 
heren Benoît Piedboeuf en Luk Van Biesen). 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Becq c.s. 
- Alle artikelen en amendementen werden eenparig aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eveneens eenparig aangenomen 
 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne) tot uitbreiding 
van de taxshelter naar de gaming-industrie, nrs. 54K3078/1 en 2. 

Advies van de Raad van State. 
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- Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem) tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de tax shelter uit te breiden tot de 
gamingindustrie, nrs. 54K3128/1 en 2. 

Advies van de Raad van State. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Georges Gilkinet). 
 
- De bespreking werd verdergezet. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman) tot 
opheffing van diverse bepalingen betreffende de sociale bijdragen en inkomstenbelastingen 
van betaalde sportbeoefenaars, nr. 54K3250/1. 

- Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Stefaan Vercamer, Sonja Becq, Nahima Lanjri) tot wijziging van 
diverse bepalingen met betrekking tot voordelen voor sportclubs, nr. 54K3365/1. 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Georges Gilkinet). 
 
- De bespreking werd verdergezet . 
- Er werd beslist een hoorzitting te organiseren.  
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ahmed 
Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de 
regeling inzake de belastingvrije som voor personen met een handicap, nrs. 54K1408/1 tot 5. 

Amendement van de heer Vanvelthoven. 
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de 
zorgbehoevendheid van de senioren, nrs. 54K0212/1 tot 5. 

Amendement van de heer Dispa. 
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel Corthouts). 
 
- De bespreking werd verdergezet. 
- De commissie heeft beslist om een herinnering voor advies te sturen aan de FOD Sociale 
Zekerheid.  

 
Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van 
Hecke, Véronique Waterschoot, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Gilles Vanden Burre) ter 
oprichting van een vermogensregister, nr. 54K3451/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Toelichting door de heer Georges Gilkinet.  
- De commissie heeft beslist advies te vragen aan het Rekenhof en de Raad van State 
 
 
Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op 
het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat betreft de 
invoering van een bankierseed, nr. 54K2748/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel 
Deseyn). 
 
- De bespreking werd verdergezet. 
- De commissie heeft beslist om een vertegenwoordiger van Febelfin voor een 
gedachtewisseling uit te nodigen 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen en voorstel van resolutie : 
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- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Benoît Lutgen) tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 
tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde het 
bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een 
voorschot op het onderhoudsgeld, nr. 54K2601/1. 

- Voorstel van resolutie (Fabienne Winckel, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen, 
Gwenaëlle Grovonius) om de Dienst voor alimentatievorderingen optimaal te doen 
functioneren, nrs. 54K1210/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux, Özlem Özen) tot wijziging 
van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij 
de FOD Financiën, teneinde die Dienst echt algemene bevoegdheid te geven, nr. 54K2705/1. 

 
- Rapporteur : de heer Georges Gilkinet. 
- Toelichting door de heer Dispa  
- De bespreking werd aangevat. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Dispa. 
- De commissie heeft beslist advies te vragen aan de DAVO. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz cs) houdende invoering van een voorlopige 
digitaledienstenbelasting (DDB) op de inkomsten uit de levering van bepaalde digitale 
diensten door de “digitale reuzen”, nr. 54K3485/1. 

- Wetsvoorstel (Vanessa Matz, Olivier Maingain, Eric Van Rompuy, Benoît Dispa) houdende 
belastingregels op de winsten van bedrijven met een aanmerkelijke digitale aanwezigheid, 
nr. 54K3483/1. 

 
- Rapporteurs : de heren Georges Gilkinet  en Gautier Calomne. 
- Toelichting door mevrouw Matz.  
- De bespreking werd aangevat. 
- De commissie besliste een gedachtewisseling te organiseren.  
 
 VRIJDAG 01 FEBRUARI 2019 

 
Bevriezing van de Libische fondsen : deblokkering van de betaalde interesten. 
- Gedachtewisseling met Z.E. de heer François Dumont, Ambassadeur, gewezen 
vertegenwoordiger van België bij de groep RELEX. 

 
Volgende vergadering : woensdag 6 februari 2019 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 DINSDAG 29 JANUARI 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstel: 
- Wetsontwerp inzake elektronische uitwisseling van berichten via de eBox, nr. 54K3442/1. 
- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Griet Smaers, Roel Deseyn, Caroline 
Cassart-Mailleux, Benoît Friart) tot oprichting van een elektronische brievenbus van 
ondernemingen, nrs. 54K2281/1 tot 4. 

Advies van de Raad van State. 
 
- Rapporteur : mevrouw Anne-Catherine Goffinet. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, 
belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en 
Noordzee. 

- Mevrouw Dierick heeft haar toegevoegd wetsvoorstel toegelicht. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgehad. 
- Mevrouw De Cromme c.s. heeft een amendement ingediend op artikel 11, § 5, dat met 10 
stemmen en 1 onthouding werd aangenomen. 

- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgehad. 
- Het gehele wetsontwerp werd, zoals gewijzigd, aangenomen met 10 stemmen en 1 
onthouding.  

 
 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 
 
De transformatie van Proximus. 
Hoorzitting met: 
- de heren Stéphane Daussaint en Ben Cosemans (ACV); 
- de heren Bart Neyens en Laurent Malengreau (ACOD); 
- de heer Jean-Claude Philippon en mevrouw Nicole Hertoghs (VSOA). 
- mevrouw Dominique Leroy (ceo); 
- de heer Stefaan De Clerck (voorzitter van de raad van bestuur); 
- de heer Dirk Lybaert (chief corporate affairs). 
 
- De genodigden hebben een inleidende uiteenzetting gehouden en geantwoord op vragen van 
de leden. 

 
Volgende vergadering : woensdag 6 februari 2019 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1022.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 29 JANUARI 2019 
 
Wetsontwerp tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de 
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het 
Sociaal Strafwetboek, nr. 54K3447/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick.  
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en 
Personen met een beperking 

- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen 1 tot 9, en het geheel van het wetsontwerp, worden, mits enkele tekstcorrecties, 
achtereenvolgens eenparig aangenomen.   

 
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen 
de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de 
culturele bescherming van het boek, nr. 54K3478/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux.  
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en 
Personen met een beperking. 

- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen 1 en 2, en het geheel van het wetsontwerp, worden achtereenvolgens eenparig 
aangenomen.   

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 6 februari 2019 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3447
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3478
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 DINSDAG 29 JANUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
 
Wetsontwerp betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten, 
nr. 54K3412/1 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- De minister heeft het wetsontwerp toegelicht. 
 
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van 
het penitentiair personeel, nrs. 54K3351/1 en 2. 
Amendementen van de heren Terwingen c.s. en Brotcorne c.s. 
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. 54K0277/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne) tot 
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, nrs. 54K0825/1 en 2. 

Amendement van mevrouw Van Cauter. 
- 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, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh). 
 
- De heren Terwingen c.s., Van Hecke c.s. en mevrouw Onkelinx c.s. hebben amendementen 
ingediend. 

- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De amendementen nrs. 1 tot 10 alsook de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Op verzoek van de mevrouw Ozlem Özen  (PS) zal de commissie met toepassing van artikel 
83.1 van het Kamerreglement tot een tweede lezing overgaan. De commissie wenst daartoe 
over een wetgevingstechnische nota van de Juridische Dienst te beschikken. 

Vergadering met gesloten deuren 

Benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen - 
beraadslaging. (Rapporteur : de heer Philippe Goffin). 
 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3412
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 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Hoorzitting met de kandidaten voor de mandaten van lid van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (eerste deel). (Rapporteur : de heer Philippe Goffin). 
 
- De hoorzittingen hebben plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 februari 2019 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 DINSDAG 29 JANUARI 2019 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 
en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk, nr. 54K3428/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Marc Delizée. 
- De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, heeft een 
inleidende uiteenzetting gehouden. 

- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. Er werden amendementen ingediend 
door de heer Jean-Marc Delizée en door mevrouw Willaert. 

- Alle amendementen werden verworpen. De artikelen werden achtereenvolgens 
aangenomen. 

- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 10 stemmen en een onthouding. 

 
Volgende vergadering : woensdag 6 februari 2019 
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COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 

 
 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 
 
Voorstel (Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, David Clarinval, Sonja Becq, Raf 
Terwingen, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Kristien Van Vaerenbergh, Laurette Onkelinx) 
tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en 
arresten betreft, nrs. 54K2628/1 tot 7. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : 
Luk Van Biesen). 
Amendement van de heren Brotcorne en Delpérée c.s. 

- De heer Jean-Jacques Flahaux werd aangewezen als co-rapporteur. 
- De heer Delpérée heeft het amendement toegelicht. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Het amendement nr. 1 en het enig artikel van het voorstel, zoals gewijzigd, werden met 
eenparigheid aangenomen. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
EN DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, 

DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, 
DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW 

 
 
Voorzitters : de heer Vincent Van Quickenborne en de heer Jean-Marc Delizée 

 
 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 
 
De werking van de directie-generaal Personen met een handicap en de toekenning van het 
sociaal tarief voor energie aan personen met een handicap. 
- Gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en 
Personen met een beperking. 

 
Gedachtewisseling en vragen 
 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1025.pdf
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
 
Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 
 
 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 februari 2019 

 

 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1026.pdf
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
EN DE COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, 

HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitters : de heer Vincent Van Quickenborne en mevrouw Anne Dedry 

 
 WOENSDAG 30 JANUARI 2019 
 
De controle op de ziekenfondsen. 
Hoorzitting met : 
- de heren Laurent Guinotte en Dirk Doom (Controledienst voor de ziekenfondsen); 
- de heer Jo De Cock (RIZIV); 
- de heer Jean Hermesse (Christelijke mutualiteit, Intermutualistisch College); 
- de heer Paul Callewaert (Solidaris - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten); 
- de heer Xavier Brenez (Onafhankelijke ziekenfondsen); 
- de heer Geert Messiaen (Landsbond van Liberale Mutualiteiten); 
- vertegenwoordigers van het Rekenhof. 
 
- Rapporteurs :  mevrouw Valerie Van Peel en de heer Dirk Janssens  
- Inleidende uiteenzetting door de genodigden. 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
- De vertegenwoordigers van het Rekenhof hebben eveneens het woord gevoerd. 
 

 


