
 

 

 
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  

Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 
 
Het onderzoek “Fiscale schulden: invorderingsstrategie van de FOD Financiën”: 
- hoorzitting met de federale ombudsmannen, de heer Guido Herman en mevrouw Catherine 
De Bruecker. 
 
- Rapporteur : de heer Peter Dedecker. 
- Uiteenzettingen door de genodigden. De genodigden hebben geantwoord op vragen van de 
leden. 
 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 

Actuele vragen aan de regering 

Debriefing van de vergaderingen van de Raad Ecofin van 22 januari en 12 februari 2019 en 
stand van zaken van de invoering van een belasting op digitale diensten op Europees niveau: 
- gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Financiën, belast met 
Bestrijding van de Fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
 
- Rapporteur : de heren Georges Gilkinet en Benoît Piedboeuf.  
- Uiteenzetting door de minister. De minister heeft geantwoord op vragen van de leden. De 
minister heeft geantwoord op de vragen van de leden.  
 
Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Eric Van Rompuy en David Clarinval) 
houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 
april 1955, nr. 54K3528/1. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van Biesen c.s. 
 
 DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019 
 
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, nrs. 3287/1 tot 5. (Rapporteurs: 
de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej). 
Amendement van de heer Piedboeuf c.s. 
Teruggezonden naar commissie door de plenaire vergadering van donderdag 14 februari 
2019. 
 
- Rapporteur : de heer Eric Van Rompuy. 
- De heer Piedboeuf heeft toelichting gegeven bij het amendement nr. 3 dat in de plenaire 
vergadering werd ingediend. 
- Vervolgens werd het amendement nr. 3 en het geamendeerde artikel 2 aangenomen met 8 
stemmen en 1 onthouding. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1034.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3528


 

 

- De commissie verklaart zich akkoord dat de rapporteur mondeling verslag zal uitbrengen in 
de plenaire vergadering.   
 
Volgende vergadering :woensdag 20 februari 2019 
 



 

 

BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

  

Voorzitter : de heer Bert Wollants 

 
 DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Beleidsmaatregelen met betrekking tot klimaatsverandering 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
Beleidsmaatregelen met betrekking tot klimaatsverandering 
Hoorzitting met : 
- Professor Delphine Misonne, Université Saint Louis ; 
- Professor Charles-Hubert Born, UCLouvain; 
- Mevrouw Carole Billiet, docent Ugent; 
- Professor Mathias El Berhoumi, Université Saint Louis; 
- Professor Luc Lavrysen, Ugent; 
- Professor Van Eeckhoutte, Université Saint Louis. 
 
- De regeling van de werkzaamheden en de hoorzittingen hebben plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2019 
 
 



 

 

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 12 FEBRUARI 2019 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Federaal Planbureau over het verslag 2018 
“Aanvullende indicatoren naast het BBP”. 
 
- Rapporteur : mevrouw Griet Smaers. 
- De hoorzitting heeft plaatsgevonden. 
 
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, 
nrs. 54K1451/1 en 2. 
Amendement van mevrouw Gantois. 
- 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). 
 
- Er werden amendementen ingediend bij het voorstel nr. 1451/1 door mevrouw Smaers c.s 
en door mevrouw Winckel c.s. 
- In bespreking. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- 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. (Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Griet Smaers en Caroline 
Cassart-Mailleux). 
- Wetsvoorstel (Caroline Cassart-Mailleux) 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 
carenzperiode af te schaffen, nr. 54K35161. 
 
- Mevrouw Cassart, die een samengevoegd wetsvoorstel heeft ingediend, is niet langer co-
rapporteur. 
- M. Vanden Burre vroeg om zijn voorstel nr. 54K3466/1 opnieuw toe te voegen. 
- Amendementen bij het wetsvoorstel nr. 3098/1 werden ingediend door de heer Delizée c.s. 
en werden toegelicht. 
- Adviezen werden gevraagd. 
- In bespreking. 
 
 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1451
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3516
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Evita Willaert, Kristof Calvo) tot instelling van een 
vaderschapsverlof voor de zelfstandigen, nrs. 54K2037/1 tot 3 
Amendementen van de heer de Lamotte en de heer Vanden Burre. 
- 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. 
- Wetsvoorstel (Griet Smaers) tot invoering van geboorteverlof voor zelfstandigen en tot 
invoering van geboortehulp voor zelfstandigen die geen geboorteverlof opnemen, 
nr. 54K3067/1. 
- Wetsvoorstel (Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Benoît Friart) houdende invoering 
van een geboorteuitkering ten gunste van de zelfstandigen, nr. 54K3469/1. 
- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Caroline Cassart-Mailleux, Griet Smaers, Nele Lijnen, 
Jean-Marc Delizée, Michel de Lamotte, Karin Jiroflée, Kristof Calvo) houdende invoering van 
een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen, nr. 54K3532/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel de Lamotte). 
 
- Als mede-auteur van een samengevoegd wetsvoorstel werd de heer de Lamotte als 
rapporteur vervangen door mevrouw Winckel. 
- Het wetsvoorstel nr. 3532/1 werd als basisdocument gebruikt bij de bespreking. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden, gevolgd door de stemmingen.  
- Het wetsvoorstel nr. 3532/1 werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Griet Smaers) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te 
worden wordt ingevoerd, nr. 54K3524/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Maya Detiège. 
- Amendementen werden ingediend door mevrouw Gantois c.s., mevrouw Lijnen c.s. et door 
mevrouw Lalieux c.s. et werden toegelicht. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden, gevolgd door de stemmingen. 
- De amendementen nrs. 1 en 2 werden aangenomen. 
- De artikelen 1 tot 7 werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Op vraag van mevrouw Lalieux, zal de commissie overgaan tot een tweede lezing (art. 83 
van het Reglement).  
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2019 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2037
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3067
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3469
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http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3524


 

 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  

Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 3, 3bis, 10, 11, 15 tot en met 15/4, 39, 43/4, 43/5,  
43/8, 54, 58, 61 en 62 van, en tot invoeging van artikel 3ter in de wet van 7 mei 1999 op de 
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, 
en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking 
en het beheer van de Nationale Loterij, nrs. 54K3327/1 en 2. 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Els Van Hoof) tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van 
de werking en het beheer van de Nationale Loterij wat betreft de leeftijdsgrens voor 
deelneming via informatiemaatschappij-instrumenten aan openbare loterijen, 
weddenschappen, wedstrijden en kansspelen, nr. 54K2562/1. 
- Wetsvoorstel (Hans Bonte, Annick Lambrecht, Peter Vanvelthoven) tot wijziging van 
kansspelwet van 7 mei 1999, nr. 54K2987/1. 
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Annick Lambrecht, Meryame Kitir, Karin Temmerman) tot 
wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met het oog op een verbod op 
reclame voor online gokspelen, nr. 54K3106/1. 
- Wetsvoorstel (Els Van Hoof) tot wijziging van de de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, 
de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met het oog 
op een verbod voor weddenschappen op activiteiten waaraan hoofdzakelijk minderjarigen 
deelnemen, nr. 54K3229/1. 
- Wetsvoorstel (Vincent Van Peteghem, Brecht Vermeulen, Luc Gustin, Patrick Dewael) tot 
wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers wat betreft de weddenschappen op 
paardenwedrennen, nr. 54K3245/1. 
- Wetvoorstel (Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, 
de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, 
nr. 54K3512/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Özlem Özen). 
 
- De wetsvoorstellen nrs. 54K2214 en 54K3239 werden aan de bespreking toegevoegd. 
- Co-rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
- De indieners hebben hun respectieve wetsvoorstellen toegelicht. 
- De heren Van Hecke en Vanvelthoven hebben amendementen ingediend. 
- De algemene bespreking werd beëindigd.  
 
Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van ‘s-Gravenhage van 13 januari 2000 
inzake de internationale bescherming van volwassenen, nr. 54K3422/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- De heer Terwingen c.s. heeft amendementen ingediend. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De amendementen nrs. 1 en 2, de artikelen en het geheel van het aldus geamendeerde en 
wetgevingstechnisch verbeterde wetsontwerp werden achtereenvolgens en eenparig 
aangenomen.  
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3327
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Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het 
oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie, nr. 
54K3523/1. 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- De heer Terwingen heeft het wetsvoorstel toegelicht. 
- Het advies van de Juridische Dienst werd gevraagd. 
 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Hoorzitting met de kandidaten voor de mandaten van lid van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (tweede deel). (Rapporteur: de heer Philippe Goffin). 
 
- De hoorzitting heeft plaatsgevonden. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Philippe Goffin) houdende diverse bepalingen in strafzaken en 
erediensten, nr. 3515/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw De Wit. 
- Mevrouw Van Cauter vraagt dat de voorstellen nrs. 3329 en 2903 worden toegevoegd aan 
de bespreking. Mevrouw De Wit vraagt dat de voorstellen nrs. 1617, 1710 en 3213 worden 
toegevoegd aan de bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2019 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3523
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1038.pdf


 

 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

  

Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 

 
 DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, nrs. 54K3441/1 
tot 3. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: de dames Nathalie Muylle en 
Catherine Fonck). 
Amendementen van mevrouw Fonck, de heer Frédéric, mevrouw Jiroflée, mevrouw Schlitz et 
juffrouw Van Camp. 
 
- De bespreking van de artikelen werd verdergezet. 
- Mevrouw Schlitz heeft amendementen nrs. 20, 21, 22, 23, 24 en 31 (sub-amendement bij 
amendement nr. 17) ingediend. 
- Mevrouw Fonck heeft amendementen nrs. 25, 26 (sub-amendement bij amendement nr. 20), 
27 (sub-amendement bij amendement nr. 21), 28, 29, 30 en 32 (sub-amendement bij 
amendement nr. 3) ingediend. 
- De heer Thiéry, De heer Janssens en mevrouw Muylle hebben amendement nr. 33 ingediend. 
- De amendementen nrs. 1, 22 en 24 werden ingetrokken.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- De amendementen nrs. 2, 3, 4, 32 en 33 werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Op vraag van de heer Frédéric, zal de commissie overgaan tot een tweede lezing (artikel 83 
van het Reglement). 
- De commissie wenst over een legistieke nota te beschikken. 
 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 20 februari 2019 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3441
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3441
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1037.pdf


 

 

SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 

  

Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 
 
 DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 
 
Het verslag van het FANC over de historische informatie van de betonproblematiek van de 
bunkers van de nucleaire reactoren. 
Hoorzitting met : 
- de heer Frank Hardeman, directeur-generaal; 
- mevrouw An Wertelaers, directeur Industriële Inrichtingen & Afvalbeheer; 
- de heer Frederik Van Wonterghem, diensthoofd Industriële Inrichtingen. 
 
- Rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
- Na de inleidende uiteenzetting, hebben de genodigden geantwoord op vragen van de leden. 
 
 



 

 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

  

Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 

 
 DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Onderzoek van de dossiers waarover de kamers geen eenparigheid konden bereiken. 
Onderzoek van de door de leden geëvoceerde dossiers. 
Stand van zaken van de naturalisatiedossiers. 
Varia. 
 
- De vergadering heeft plaatsgevonden. 



 

 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  

Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 

 
 DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 

 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
 
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, van de heer Miller en van 
mevrouw Grovonius c.s. 
 
- De heer Miller en de heer Vandenput hebben amendementen ingediend. 
- In bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 
13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees 
Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 
76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976, en tot wijziging van de 
wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, nr. 54K3495/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werd achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale bescherming 
van volwassenen, gedaan te s’Gravenhage op 13 januari 2000, nr. 54K3421/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- Alle artikelen, evenals het geheel van het wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten, 
enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017, 
nrs. 54K3459/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Georges Dallemagne. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 13 stemmen en 1 onthouding. 
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Wetsontwerp houdende instemming met het Amendement op artikel 124 van het Statuut van 
Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Den Haag op 26 november 2015 op de 
elfde plenaire vergadering van de Vergadering van Staten die partij zijn bij het Statuut van 
Rome, nr. 54K3460/1. 
 
- Alle artikelen, evenals het geheel van het wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
- In toepassing van artikel 78.7 van het Kamerreglement besliste de commissie om geen 
verslag in te dienen (zaak zonder verslag). 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen 
het Koninkrijk België en de Republiek Senegal, gedaan te Dakar op 1 maart 2018, 
nr. 54K3461/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Véronique Waterschoot. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Amendement nr. 1 van de dames Bellens en Capoen en de heer De Roover werd verworpen.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 11 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten inzake intellectuele 
eigendom: 1° Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 
1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991; 2° 
Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese 
octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000, nr. 54K3493/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Ann Capoen. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met 6 tegen 3 stemmen en 4 
onthoudingen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2019 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

  

Voorzitter : de heer Francis Delpérée 

 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
 
- De vergadering heeft plaatsgevonden. 



 

 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  

Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Richard Miller) over een geïntegreerd 
defensiebeleid binnen de Europese Unie, nrs. 54K2655/1 tot 5. 
Amendementen van mevrouw Fernandez Fernandez c.s., de heer Miller c.s., de heer Yüksel 
c.s., de heer De Vriendt en de heer Dallemagne 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. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Rita Bellens). 
 
- Co-rapporteur : de heer Tim Vandenput. 
- De commissie bevestigt haar beslissing van 6 februari 2019 om beide voorstellen samen te 
voegen en het voorstel nr. 2655/1 tot basis van de verdere bespreking te nemen, met 8 tegen 
3 stemmen.  
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Vandenput en Yüksel c.s. 
- Het voorstel van resolutie nr. 2655/1 werd, zoals geamendeerd, aangenomen met 7 stemmen 
tegen 1 en 3 onthoudingen; voorstel van resolutie 2630/1 vervalt dientengevolge. 
 
Actuele vragen aan de regering 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  

Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 
 
De problematiek van de uitreiking van de humanitaire visa. 
- Hoorzitting met de heer Theo Francken, gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 
 
- De hoorzitting heeft plaatsgevonden. 
 
Wetsontwerp tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, nr. 54K3340/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Franky Demon en Eric Thiébaut. 
- De minister heeft het wetsontwerp ingeleid. 
- In bespreking. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2019 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  

Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 
 
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, nrs. 54K3464/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Stéphanie 
Thoron). 
Amendementen van de heer Vercamer c.s., de heer Lachaert c.s. en mevrouw Willaert c.s. 
 
- De artikelsgewijze bespreking werd voortgezet en afgerond.  
- De amendementen nrs. 1 tot 7 werden aangenomen. De amendementen nrs. 8 tot 35 werden 
verworpen. De artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Op voorstel van de heer Frédéric Daerden zal de commissie overgaan tot een tweede lezing 
(Rgt., art 83). Er wordt een wetgevingstechnische nota gevraagd 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- 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. 
- Wetsvoorstel (Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej, Jean-Marc Delizée) houdende wijziging 
van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve 
vrijwaring van het concurrentievermogen, teneinde opnieuw ruimte te scheppen voor 
loonsverhogingen, nr. 54K3509/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Evita Willaert). 
 
- In afwezigheid van de rapporteur werd de heer Stefaan Vercamer aangesteld als co-
rapporteur. 
- De heer Daerden heeft een inleidende uiteenzetting gehouden van wetsvoorstel nr. 3509. 
- In bespreking. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 20 februari 2019 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  

Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 
 
Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius, Laurent Devin) tot wijziging van de wet 
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de bedragen van het 
sociale element van de universele dienst aan het indexcijfer aan te passen, nr. 54K2991/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Marcel Cheron). 
 
- De bespreking werd voortgezet en gesloten. 
- Het wetsvoorstel werd verworpen met 7 tegen 5 stemmen. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Anne-Catherine Goffinet) over de instelling van 
één enkele tariefzone voor het openbaar vervoer in de GEN-zone rond Brussel, 
nrs. 54K3077/1 en 2. 
- Voorstel van resolutie (Olivier Maingain, Véronique Caprasse, Karine Lalieux) over de 
uitbreiding van de MTB-zone (metrotram-bus) tot de spoorwegstations in de rand rond Brussel, 
zodat de Brusselaars en de inwoners van die rand meer gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer, nr. 54K2992/1. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Nele Lijnen en Inez De Coninck). 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (David Geerts, Karin Temmerman, Karine Lalieux, Laurent Devin) 
betreffende de sociale rol van de postbode, nrs. 54K1596/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteu : 
de heer Gilles Vanden Burre). 
 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Het voorstel van resolutie werd verworpen met 6 tegen 5 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Voorstel van resolutie (Catherine Fonck, Anne-Catherine Goffinet) over een meer 
doorgedreven interfederaal overleg inzake mobiliteit en over het opstellen van een 
Interfederaal mobiliteitspact, nrs. 54K3186/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw 
Daphné Dumery). 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Goffinet.  
- In bespreking. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne, Egbert Lachaert) tot wijziging van 
de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, 
wat de werking van de Nationale Paritaire Commissie betreft, nr. 54K1648/1. 
- Wetsvoorstel (Inez De Coninck, Wouter Raskin) tot wijziging van de wet van 23 juli 1926 
betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, wat de vereiste 
meerderheid voor beslissingen van de Nationale Paritaire Commissie betreft, nr. 54K3108/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
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- Op verzoek van mevrouw Nele Lijnen werd wetsvoorstel nr. 1648 losgekoppeld van 
wetsvoorstel nr. 3108. 
- De bespreking van wetsvoorstel nr. 3108 werd voortgezet. 
- Wetsvoorstel nr. 3108 wordt verworpen met 7 tegen 4 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Sandrine De Crom, Caroline Cassart-Mailleux, Tim Vandenput) tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad 
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over 
het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na een inhaalbeweging, 
nrs. 54K2986/1 tot 3. 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Sandrine De Crom. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Het wetsvoorstel werd ongewijzigd en eenparig aangenomen.  
 
Voorstel van resolutie (Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, 
Kristof Calvo, Anne Dedry, Georges Gilkinet) betreffende het invoeren van flexparkeren en de 
bijbehorende signalisatie, nr. 54K3205/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen). 
 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Het voorstel van resolutie wordt verworpen met 7 tegen 4 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Marcel Cheron, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Anne 
Dedry, Gilles Vanden Burre, Wouter De Vriendt) tot verduidelijking van de strekking van de 
regels in verband met veilige afstand tussen voertuigen en fietsers, nr. 54K3284/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de hoofdindiener. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Advies zal worden ingewonnen. 
- De verdere bespreking en stemmingen werden uitgesteld. 
 
Voorstel van resolutie (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, Marcel 
Cheron, Anne Dedry, Georges Gilkinet, Véronique Waterschoot, Sarah Schlitz) betreffende 
het aan de autonome overheidsbedrijven te richten verzoek een broeikasgasuitstootbalans op 
te stellen en een neutrale koolstofuitstoot te verwezenlijken, nrs. 54K3298/1 en 2. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Anne-Catherine Goffinet). 
 
- De verdere bespreking en stemmingen werden uitgesteld. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (David Geerts, Gwenaëlle Grovonius) betreffende het verbeteren en 
het optimaliseren van de dienstverlening van de NMBS in het weekend, nr. 54K2455/1. 
- Voorstel van resolutie (Inez De Coninck, Wouter Raskin) betreffende het beter aansluiten 
van de treindienst op de verschillende noden van de reizigers op zaterdag en zondag, 
nr. 54K1945/1. 
 
- Inleidende uiteenzettingen door de heer David Geerts (2455) en mevrouw Inez De Coninck 
(1945) 
- Twee amendementen werden ingediend door de heer David Geerts. 
- Voorstel van resolutie nr. 1945 werd op verzoek van de hoofdindienster losgekoppeld van 
voorstel nr. 2455 en vervolgens ingetrokken. 
- De bespreking van voorstel van resolutie nr. 2455 heeft plaatsgevonden.  
- Voorstel van resolutie nr. 2455 (alsook de twee amendementen) werden verworpen met 6 
tegen 4 stemmen en 2 onthoudingen.    
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Wetsvoorstel (Laurent Devin, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius) tot invoering van een 
regeling waarbij de nummerplaat van een auto kan worden ingeruild tegen een NMBS-
abonnement, nr. 54K3196/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Laurent Devin. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Het wetsvoorstel wordt verworpen met 8 tegen 5 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Daphné Dumery, Jef Van den Bergh) tot wijziging van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft, nr. 54K3470/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Daphné Dumery. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Daphné Dumery) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg wat de invoering van fietszones betreft, nr. 54K2444/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Daphné Dumery. 
- Een amendement werd ingediend door mevrouw Dumery 
- Een tweede amendement werd ingediend door mevrouw Nele Lijnen. 
- De bespreking werd aangevat.  
- Advies zal worden gevraagd aan de Raad van State. 
- De verdere bespreking zal na ontvangst van het advies van de Raad van State worden 
voortgezet. 
 
Wetsvoorstel (Veli Yüksel, Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde de 
maatschappelijke benaming van het autonoom overheidsbedrijf “Belgocontrol” te wijzigen in 
“skeyes”, nr. 54K3525/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de hoofdindiener. 
- De bespreking werd aangevat.  
- De verdere bespreking en stemmingen werden uitgesteld 
 
Volgende vergadering : woensdag 27 februari 2019 
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