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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 
 
 MAANDAG 04 FEBRUARI 2019 
 
Verslagen van toezichtsonderzoeken van het Vast Comité P. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp met betrekking tot het Belgische ontwikkelingsbeleid, nrs. 54K3423/1 tot 4. 
Amendementen van mevrouw Grovonius, de heer Henry, mevrouw Ben Hamou, de heer Van 
der Maelen en mevrouw Pehlivan. 
Hoorzitting met : 
- de heer Rahul Malhotra, afdelingschef, Reviews, Results, Evaluations and Development 

Innovation Division (RREDI), OESO; 
- de heer André Crespin, politieke coördinator, vzw Viva Salud. 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux. 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Voorstel van resolutie (Richard Miller, David Clarinval, Gautier Calomne, Jean-Jacques 
Flahaux, Kattrin Jadin) over het op gang brengen van een dialoog met de Franse Staat in 
verband met de waardevolle schilderijen uit het kunstpatrimonium van Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel die door het leger van de Franse Revolutie werden getranslokaliseerd, 
nrs. 54K2847/1 tot 6. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw An 
Capoen). 
Amendementen van mevrouw Pehlivan en de heer Van der Maelen, de heer Miller en van 
mevrouw Grovonius c.s. 
- Hoorzitting met de heer Guido Gryseels, algemeen directeur, Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika (KMMA). 
  
Volgende vergadering : dinsdag 12 februari 2019 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3423
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2847
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 
 
Benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen - 
beraadslaging. (Rapporteur : de heer Philippe Goffin). 
 
Wetsvoorstel (Laurette Onkelinx, Servais Verherstraeten, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, 
Annick Lambrecht, Christian Brotcorne, Stefaan Van Hecke, Raf Terwingen, Sonja Becq) tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering wat de 
bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft, nr. 54K3489/1. 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Een amendement werd ingediend door mevrouw Becq c.s. 
- Bespreking. 
- Amendement nr.1 werd aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten, 
nr. 54K3412/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Stefaan Van 
Hecke). 
 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door mevrouw Becq c.s. en mevrouw Onkelinx c.s. 
- Amendementen nrs 1 tot 3 en 5 tot 9, 10 (1e en 2e ) en 11 werden aangenomen, alsook het 

geheel van de artikelen. 
- Een tweede lezing en een nota van de Juridische Dienst werden gevraagd. 
 
Wetsvoorstel (Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Fabienne Winckel) houdende 
wijziging van het Strafwetboek, teneinde meer in te zetten op alternatieve maatregelen bij de 
beteugeling van door racisme of xenofobie ingegeven delinquentie, en in verband met 
discriminatie herhaling doeltreffender tegen te gaan, nr. 54K1926/1. 
 
- Rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- In bespreking. 
- Een amendement werd ingediend door de heer Brotcorne. 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 februari 2019. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3489
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3412
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1926
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1028.pdf
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE  
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitster : mevrouw Anne Dedry 
 
 DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, 
nrs. 54K3441/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Nathalie Muylle en Catherine 
Fonck). 
Amendementen van de dames Fonck en Van Camp. 
 
- In bespreking. 
- Amendementen (nrs. 7 tot 19) werden ingediend door mevrouw Fonck, de heer Frédéric, 
mevrouw Jiroflée en mevrouw Schlitz. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde een contingentering in te voeren 
voor de artsen en tandartsen die hun opleiding aan een buitenlandse universiteit hebben 
gevolgd, nr. 54K3032/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nathalie Muylle. 
- Inleidende uiteenzetting en algemene bespreking. 
- Amendement nr. 1 werd ingediend door mevrouw Fonck. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Amendement nr.1 werd aangenomen met 14 stemmen en 1 onthouding. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 5 stemmen en 10 

onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Jan Vercammen, An Capoen,Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Catherine 
Fonck, Nathalie Muylle, Ine Somers, Damien Thiéry, Anne Dedry, Sarah Schlitz) betreffende 
de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge 
sporters, nrs. 54K3230/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Dirk Janssens en 
Benoît Piedboeuf). 
 
- In bespreking. 
- Amendementen nrs. 1 tot 7 werden ingediend door de heer Janssens c.s. 
- De artikelen en de amendementen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 13 stemmen et 1 

onthouding. 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de 
bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en 
andere producten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft, nr. 54K41/1. 
 
- Artikel 1 werd verworpen met 7 tegen 4 stemmen en 4 onthoudingen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd dus verworpen. 
 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de 
bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en 
andere producten en teneinde de tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken door te 
voorzien in een neutrale en eenvormige presentatie, nr. 54K1421/1. 
 
- In bespreking. 
  

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=3032
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- Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) tot wijziging van de 
wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op 
het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en 
soortgelijke producten aan minderjarigen, nr. 54K1599/1. 
 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd aangenomen met 12 tegen 3 stemmen. Artikel 2 werd verworpen met 7 
tegen 7 stemmen en 1 onthouding. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd dus verworpen. 
 
- Wetsvoorstel (Dirk Janssens, Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Els Van Hoof) tot 
wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor 
rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van 
werknemers tegen tabaksrook, teneinde een rookverbod in te voeren in gesloten 
personenvoertuigen in de aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar, 
nrs. 54K1633/1 en 2. 
 
- Bespreking. 
- Amendement nr. 1 werd ingediend door mevrouw Jiroflée. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. Het amendement werd verworpen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd aangenomen met 11 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
- Wetsvoorstel (Karin Jiroflée, Anne Dedry, Karin Temmerman) houdende diverse 
bepalingen betreffende de aanpak van schadelijke effecten van tabak, in het bijzonder naar 
jongeren toe, nrs. 54K1665/1 en 2. 
 
- Amendementen 1 en 2 werden ingediend door mevrouw Dedry. 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Het jaarverslag 2017 van Unia. 
- Hoorzitting met mevrouw Els Keytsman en de heer Patrick Charlier, codirecteurs van Unia. 
  
Volgende vergadering : dinsdag 12 februari 2019. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1599
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1633
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1665
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

  
Voorzitster : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 
 
De aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur. 
- Hoorzitting met mevrouw Liesbet Stevens en mevrouw Véronique De Baets, Instituut voor 
de Gelijkheid van vrouwen en mannen. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- organisatie van een event ter gelegenheid van de internationale dag van de rechten van de 

vrouw op 8 maart 2019; 
- het inrichten van een “Conferentie voor de vrouwenrechten”, werkkalender. 
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WERKGROEP BELAST MET DE POLITIEKE VERNIEUWING 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 
 
Opvolging van de aanbevelingen van de werkgroep. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 
 
De problematiek van de uitreiking van de humanitaire visa. 
Hoorzitting met : 
- de heren Jan De Volder en Pieter Wieërs, vertegenwoordigers van Sant’Egidio; 
- de heer Mark Geleyn, oud directeur generaal van de FOD Buitenlandse Zaken; 
- de heer Jean-François Parmentier, Belgische consul in Beiroet; 
- een vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen (HCR) (te 
bevestigen). 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen, Egbert Lachaert, Vincent Van 
Quickenborne, Sabien Lahaye-Battheu) tot opheffing van het verbod voor politieambtenaren 
van de lokale politie om kandidaat te zijn voor een lokaal of provinciaal politiek mandaat 
buiten hun politiezone en tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft het politiek 
mandaat, nr. 54K1192/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd eenparig aangenomen. 
- Artikelen 2 en 3 werden achtereenvolgens verworpen. Het wetsvoorstel werd dus 

verworpen. 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Wetsvoorstel (Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir, Gwenaëlle Grovonius, Nawal Ben 
Hamou, Eric Thiébaut) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
en tot invoering van een verbod op opsluiting van al dan niet begeleide minderjarigen, 
nrs. 54K3045/1 en 2. 
Avies van de Raad van State. 
- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over de evaluatie en de uitbouw van alternatieven 
voor de opsluiting van migrantengezinnen met minderjarige kinderen, nr. 54K3306/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri). 
 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door de dames Fernandez en Ben Hamou. 
- Het onderzoek van het voorstel van resolutie nr. 54K3306/1  werd losgekoppeld van het 

onderzoek van het wetsvoorstel 3045/1 
- Artikel 1 werd eenparig aangenomen. 
- Amendementen nrs 1 tot 4 en artikel 2 werden achtereenvolgens verworpen. Het 

wetsvoorstel werd dus verworpen. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1192
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Wetsvoorstel (Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin, Gilles 
Foret) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones en de 
hulpverleningszones geldende bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten, 
nrs. 54K2769/1 tot 4. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koenraad Degroote). 
Amendementen van mevrouw Cassart-Mailleux c.s. 
 
- Bespreking. 
- Amendement nr. 5 werd ingediend door mevrouw Cassart-Mailleux. 
- De artikelen en de amendementen 3 tot 5 werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 11 stemmen 

en 4 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
teneinde het verblijfsrecht voor staatlozen te regelen, nr. 54K3487/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Vincent Van Quickenborne, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) tot wijziging 
van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de 
snelheidsbeperkingen betreft, nrs. 54K1747/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Hans Bonte) tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad, 
nrs. 54K710/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Koenraad Degroote en mevrouw 
Katja Gabriëls). 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Gilles Vanden Burre) 
tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een 
vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen, nrs. 54K465/1 en 2. 
(Voortzetting). (Aanwijzing van een nieuwe rapporteur). 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls. 
 
Wetsvoorstel (Georges Dallemagne) tot strafbaarstelling van het behoren tot of het 
samenwerken met een groepering die discriminatie of segregatie voorstaat, nr. 54K3265/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 
twee niveaus, wat de interfederale mobiliteit betreft, nr. 54K3449/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sandrine De Crom. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- In bespreking 
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Wetsvoorstel (Eric Thiébaut, Laurent Devin, André Frédéric, Fabienne Winckel, Nawal Ben 
Hamou, Julie Fernandez Fernandez, Emir Kir) in verband met de verandering van de 
vermelding “uit de echt gescheiden” in de administratieve akten, nr. 54K2873/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Sybille de Coster-Bauchau). 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Veerle Heeren. 
 
De problematiek van de uitreiking van de humanitaire visa. 
Hoorzitting met : 
- de heer Simon Najm, Voorzitter van CSCO vzw (Comité de Soutien aux Chrétiens 
d’Orient). 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 februari 2019. 
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FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 

  
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 05 FEBRUARI 2019 
 
Gedachtewisseling met een delegatie van de Zweedse Riksdag onder leiding van de heer 
Andreas Norlén, voorzitter. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitster : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Voorstel van resolutie (Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Richard Miller) over een geïntegreerd 
defensiebeleid binnen de Europese Unie, nrs. 54K2655/1 tot 4. (Voortzetting). (Aanwijzing 
van een nieuwe rapporteur). 
Amendementen van mevrouw Fernandez Fernandez c.s. en de heer Miller c.s. 
 
Voorstel van resolutie (Alain Top, Dirk Van der Maelen, David Geerts) met het oog op een 
strategie voor een Europese defensie, nr. 54K2630/1. 
 
- De commissie heeft beslist beide voorstellen samen te voegen en het voorstel 

nr. 54K2655/1 tot basis van de verdere bespreking te nemen. 
- Rapporteur : mevrouw Rita Bellens. 
- Amendementen werden ingediend door de heren Miller en Yüksel c.s., alsook door de heer 

De Vriendt en de heer Dallemagne c.s. 
- In bespreking 
 
Voorstel van resolutie (Jacques Chabot, Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez) over 
de uitbouw van een volwaardige psychosociale begeleiding van de Belgische militairen vóór, 
tijdens en na hun opdrachten, nr. 54K2902/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteurs : de heren Hendrik Bogaert en Alain Top). 
 
- Bespreking. 
- Amendementen werden ingediend door de heer Yüksel c.s. en de heer Miller c.s. De 

amendementen werden aangenomen. 
- Het voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 9 stemmen en 3 

onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Rita Bellens, Peter Luykx) tot wijziging 
van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en 
kandidaatmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en 
mandaten van militairen betreft, nr. 54K3009/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Julie Fernandez Fernandez. 
- Bespreking. 
- Het wetsvoorstel werd verworpen met 6 tegen 4 stemmen. 
 
 
Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Alain Top) tot wijziging van de Wapenwet met het oog 
op het verbieden van killerrobots, nr. 54K3494/1. 
 
- Rapporteur : de heer Peter Buysrogge. 
- Bespreking. 
- Het wetsvoorstel werd verworpen met 5 tegen 4 stemmen en 1 onthouding. 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 februari 2019 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2655
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2630
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2655
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2902
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3009
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3494


De Kamer online - 54 / 173 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
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, nrs. 54K3382/3 en 4. (Tweede lezing - Rgt 83). 
 
- Rapporteurs : de heren Peter Dedecker en Luk Van Biesen. 
- Bespreking 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Van Biesen c.s. Er werd een ander 

amendement ingediend door de heer Gilkinet. 
- Alle artikelen werden aangenomen, evenals het amendement van de heer Van Biesen c.s. 

Het amendement van de heer Gilkinet werd verworpen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd, met inbegrip van een aantal 

wetgevingstechnische correcties aangenomen met 10 tegen 4 stemmen en 1 onthouding. 
 
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. 
- 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). 
 
- Bespreking. 
- Er werd beslist het wetsvoorstel nr. 54K3078 als basis te nemen voor de bespreking. 
- Er werden amendementen op het wetsvoorstel nr.3078 ingediend door de heer Deseyn c.s. 

en de heer Piedboeuf c.s.  
- Alle artikelen, evenals, alle amendementen van het wetsvoorstel nr. 54K3078 werden 

aangenomen.  
- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 februari 2019. 
  
  

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=3078
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3078
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Vercamer, Jan Spooren, David Clarinval, Egbert Lachaert, Vincent 
Van Quickenborne, Nahima Lanjri, Sybille de Coster-Bauchau) betreffende de sociale 
bepalingen van de jobsdeal, nr. 54K3464/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Vercamer c.s., de heer Lachaert c.s. en 

mevrouw Willaert c.s. 
 
Wetsvoorstel (Meryame Kitir, Frédéric Daerden, Monica De Coninck, Karin Jiroflée, Annick 
Lambrecht, Karin Temmerman) tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende 
het generatiepact tot waarborg van de toekenning van de welvaartsaanpassingen die 
geregeld zijn in de Generatiepactwet voor de jaren 2019 en 2020, nr. 54K3462/1. 
 
- Rapporteur : de heer Egbert Lachaert. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking 
- Artikel 1 werd verworpen met 9 tegen 3 stemmen. Het wetsvoorstel werd verworpen. 
 
Wetsvoorstel (Meryame Kitir, Youro Casier, Monica De Coninck, Karin Jiroflée, Annick 
Lambrecht, Karin Temmerman) tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op het 
herstel van de mogelijkheid van interprofessionele loonsonderhandelingen tussen de sociale 
partners en de facilitering van een verhoging van het gewaarborgd minimummaandinkomen, 
nr. 54K3463/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Evita Willaert. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
 
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (art. 7, 9, 16 tot 18 en 19 tot 
23), nr. 54K3381/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Er werd amendementen ingediend door de heer Van den Bergh c.s., de heer Laaouej en 

mevrouw Willaert. 
- Amendement nr.1 werd aangenomen. De amendementen nrs 2 tot 5 werden verworpen. 

Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip enkele wetgevingstechnische verbeteringen, 
werd aangenomen met 11 stemmen en 1 onthouding. 

 
Volgende vergadering : woensdag 13 februari 2019 
  
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3464
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3462
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3463
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3381
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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 

 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1030.pdf
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitster : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 06 FEBRUARI 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1031.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1031.pdf

