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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 25 FEBRUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Gedachtewisseling met het Vast Comité I over het opvolgingsonderzoek betreffende de 
Directie Counterintelligence (CI) van de ADIV. 
 
- De vergadering heeft plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2019 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 
 
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) tot wijziging van diverse 
bepalingen met betrekking tot voordelen voor sportclubs, nr. 54K3365/1. 

(Voortzetting). (Rapporteurs: de heren Luk Van Biesen en Georges Gilkinet). 
Hoorzitting met : 
- de heer Pierre François, CEO ProLeague; 
- de heer Marc Verlinden, voorzitter Basketbal Vlaanderen; 
- de heer Jos Smets, algemeen directeur van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond 
(KBWB); 

- de heer Michel Maus, professor fiscaal recht (VUB) en advocaat; 
- de heer Karl Dhont, expert match-fixing en lid van de Ethics and Disciplinary Unit UEFA. 
 
- Na de uiteenzettingen van de sprekers hebben de leden vragen gesteld waarop de 
genodigden hebben geantwoord. 

 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, 
nr. 54K3554/1 (art. 15 tot 18). 
 
- Rapporteur : de heer Dirk Van Mechelen. 
- Toelichting door de minister van Financiën. 
- De bespreking werd aangevat  
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van Biesen c.s. 
- Er werd een subamendement ingediend door de heer Van Mechelen c.s.  
- Alle artikelen, evenals alle amendementen werden aangenomen. 
- De heer Laaouej heeft een tweede lezing gevraagd (art. 83 Rgt.) met een legistieke nota van 
de diensten. 

 
Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, David Clarinval, Roel Deseyn, Peter Dedecker, Dirk Van 
Mechelen, Eric Van Rompuy, Benoît Piedboeuf, Rita Gantois) houdende diverse fiscale 
bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, nrs. 54K3528/1 
tot 3. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Gautier Calomne). 
Amendementen van de heer Van Biesen c.s. 
 
- Toelichting door de heer Van Biesen.  
- Er werd een amendement ingediend door de heer Van Biesen c.s. Er werden eveneens 
amendementen ingediend door de heer Dispa.  

 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3250
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3365
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3554
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3528
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3528
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Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne, Rita Gantois) 
tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie, nrs. 54K3078/6 en 7 (Tweede 
lezing, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Georges Gilkinet. 
- Er werden twee amendementen ingediend door de heer Van Biesen c.s 
- Alle artikelen werden aangenomen, evenals de amendementen van de heer Van Biesen c.s.  
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd met inbegrip van een aantal 
wetgevingstechnische correcties, eenparig aangenomen.  

- Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel nr. 3128.  
 
Wetsvoorstel (Griet Smaers) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, 
nr. 54K3560/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf. 
- Toelichting door mevrouw Smaers.  
 
De begrotingsresultaten van 2018 en de prognoses van het Federaal Planbureau en de 
Nationale Bank van België voor 2019. 
- gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de 
Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking en de minister 
van Begroting en Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid. 

 
- Rapporteur : mevrouw Griet Smaers.  
- Uiteenzetting door de minister van Financiën en de minister van Begroting 
- De ministers hebben geantwoord op vragen van de leden.  
 
Wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 
2019, nr. 54K3587/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Ahmed Laaouej. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Begroting. 
- De bespreking werd aangevat en de minister heeft geantwoord op vragen van de leden. 
- Toelichting door de heer François Rion. 
- Alle artikelen werden aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2019 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3078
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3560
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3587
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 
 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 
 
Wetsvoorstel (Anne Dedry, Sarah Schlitz) tot invoering van een verbod op het op de markt 
brengen van biociden en gewasbeschermingsmiddelen die stoffen van de familie der 
neonicotinoïden bevatten, nrs. 54K1130/5 en 6 (Tweede lezing, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur : de heer  Damien Thiéry. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De dames Dedry en Schlitz hebben amendementen nrs. 5 tot 10 ingediend. 
- De heer  Senesael heeft amendement nr. 11 ingediend. 
- De heer Thiéry en de dames Muylle en Somers hebben amendementen nrs. 12 en 13 
ingediend. 
 
Wetsvoorstel (Damien Thiéry, Els Van Hoof, Dirk Janssens) houdende diverse bepalingen 
betreffende farmaceutische specialiteiten, wachtdienst van apothekers en profylactische 
maatregelen inzake poliomyelitis, nr. 54K3504/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Benoît 
Piedboeuf). 
 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Nathalie Muylle, Ine Somers, Damien Thiéry) tot wijziging van de 
gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, nrs. 54K3526/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Dirk 
Janssens). 
Amendementen van mevrouw Van Camp. 
 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden. 
- Mevrouw Van Camp heeft de amendementen nrs. 1 tot 4 ingetrokken. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd aangenomen met 11 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Ine Somers, Damien Thiéry, Nathalie Muylle, Dirk Janssens) tot wijziging van 
bepalingen betreffende uitbrengen van wetenschappelijk en technisch advies door het 
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en betreffende de 
financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, 
nr. 54K3519/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf). 
 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden. 
- De dames Somers en Muylle en de heer Thiéry hebben amendementen nrs. 1 tot 4 ingediend. 
- De dames Lijnen, Van Hoof en de heer Thiéry hebben amendementen nrs. 5 tot 7 ingediend. 
- De amendementen nrs. 1 tot 4 werden eenparig aangenomen. 
- De amendementen nrs. 5 tot 7 werd aangenomen met 10 stemmen en 2 onthoudingen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 stemmen 
en 2 onthoudingen. 

 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1130
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3504
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3526
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3519
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Voorstel van resolutie (Anne Dedry, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Marcel Cheron, Georges 
Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert, Gilles Vanden Burre, Sarah Schlitz, Véronique 
Waterschoot) betreffende de hormoonverstorende stoffen, nrs. 54K1367/1 tot 4. 
 (Voortzetting). (Rapporteur : de heren Jan Vercammen en Dirk Janssens). 
Amendementen van de dames Dedry en Fonck, en van de heer Thiéry c.s. 
 
-Co-rapporteur : mevrouw Nathalie Muylle.  
-De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden. 
-De dames Dedry en Schlitz hebben amendementen nrs. 11 tot 17 (sub-amendementen op 
amendement nr. 10 van de heer Thiéry c.s.) ingediend. 

-De amendementen nrs. 11, 12 en 14 (sub-amendementen op amendement nr. 10) werden 
aangenomen met 7 stemmen en 2 onthoudingen. 

-Amendement nr. 13 (sub-amendement op amendement nr. 10) werd aangenomen met 2 
stemmen tegen 7 onthoudingen. 

-Amendement nr. 15 sub-amendement op amendement nr. 10) werd aangenomen met 1 stem 
en 8 onthoudingen.  

-De amendementen nrs. 16 en 17 (sub-amendementen op amendement nr. 10) werden 
aangenomen met 8 stemmen en 2 onthoudingen. 

-Amendement nr. 10 gericht op het vervangen van de consideransen en de vragen, werd, 
zoals gewijzigd, aangenomen met 8 stemmen en 2 onthoudingen. 

 
Wetsvoorstel (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) tot wijziging van het Wetboek van 
economisch recht wat de toepassing van dwanglicenties op geneesmiddelen betreft, 
nr. 54K3456/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Schlitz.  
- Na de inleidende uiteenzetting door de heer Van Hees, hebben de algemene bespreking en 
de bespreking van de artikelen plaatsgevonden. 

- Artikel 1 werd verworpen met 8 tegen 1 stem. Bijgevolg werd het geheel van het wetsvoorstel 
verworpen. 

 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Wetsvoorstel (Dirk Janssens, Nathalie Muylle, Damien Thiéry, Yoleen Van Camp) houdende 
bepalingen betreffende terugbetaling pharmaceutische specialiteiten, nrs. 54K3555/1 tot 3. 
Amendementen van de heer Frédéric c.s. 
 
- Rapporteur : mevrouw Ine Somers.  
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- Mevrouw Muylle, evenals de heren Janssens en Thiéry hebben de amendementen nrs. 3 tot 
5 ingediend.  

- De heren Janssens en Thiéry, evenals mevrouw Muylle hebben de amendementen nrs. 6 en 
8 ingediend.  

- De dames Temmerman, Jiroflée, Dedry en Schlitz, evenals de heer Frédéric hebben 
amendement nr. 9 (sub-amendement op amendement nr. 2) en 10 ingediend. 

- De amendementen nrs. 1, 2, 9 (sub-amendement op amendement nr. 2) en 10 werden 
achtereenvolgens verworpen. 

- De amendementen nrs. 3 tot 8 werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 7 stemmen en 
3 onthoudingen. 

 
 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1367
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3456
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3555
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Voorstel van bijzondere wet (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Ahmed Laaouej, Catherine 
Fonck, Karin Temmerman, David Clarinval, Olivier Maingain, Kristof Calvo, Georges Gilkinet) 
over de coördinatie van het beleid van de federale overheid, de Gemeenschappen en de 
Gewesten met betrekking tot klimaatverandering en het vaststellen van algemene 
langetermijn doelstellingen, nr. 54K3517/1. 

- Voorstel van bijzondere wet (Raoul Hedebouw, Marco Van Hees) over de coördinatie van het 
beleid van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten met betrekking tot de 
klimaatverandering en het vaststellen van algemene langetermijndoelstellingen, 
nr. 54K3520/1. 

(Rapporteur : de heer Daniel Senesael). 
Hoorzitting met: 
- de heren Van der Maren en Vanden Abeele; 
- de heren Storme en François Sana. 
Algemene bespreking. 
 
- De hoorzitting heeft plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2019 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3517
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3520
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, 
nr. 54K3554/1. (art. 1 tot 6). 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls.  
- De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, et van Asiel en Migratie heeft het 
voorwerp van het wetsontwerp uiteengezet. 

- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen hebben plaatsgevonden.  
- Geen enkel amendement werd ingediend.  
- De commissie heeft de wetgevingstechnische verbeteringen onderschreven. 
- De artikelen en het geheel van het wetsontwerp, zoals verbeterd, werden achtereenvolgens 
eenparig aangenomen.  

 
Vraag van mevrouw Vanessa Matz en mevrouw Fernandez Fernandez tot organisatie van een 
hoorzitting van het tussentijds verslag van de Commissie voor de evaluatie van het beleid 
inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen. 
 
- De commissie besliste om de vertegenwoordigers van de Commissie uit te nodigen om hun 
tussentijds verslag tijdens een hoorzitting voor te stellen.  

 
Wetsontwerp tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, nr. 54K3340/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heren Franky Demon en Eric 
Thiébaut). 
 
- De algemene bespreking werd gesloten.  
- Mevrouw Schepmans c.s. hebben amendementen ingediend.  
- De artikelen, de amendementen nrs. 1 tot 3 en de bijlagen 1 en 2 werden achtereenvolgens 
aangenomen.  

- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd op legistiek vlak, werd 
eenparig aangenomen.  

 
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming 
van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende 
gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de 
nucleaire cyberbeveiliging, nrs. 54K3336/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteurs : de heren Franky Demon en Eric Thiébaut). 
Amendementen van de heer Vermeulen. 
 

- De algemene bespreking werd gesloten.  
- De bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen en de amendementen nrs. 1 en 2 werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen.  
 

Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2019 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1044.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3554
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3340
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3336
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1047.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 26 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, 
nr. 54K3554/1 (art. 7). 
 
- Rapporteur : de heer  Michel de Lamotte. 
- Inleiding door de minister van Energie.  
- De bespreking van artikel 7 heeft plaatsgevonden.  
- Artikel 7 van het wetsontwerp, teruggezonden naar de commissie, werd eenparig 
aangenomen.    

 
Wetsvoorstel (Bert Wollants, Werner Janssen) tot wijziging van het Wetboek van economisch 
recht, wat de terugbetaling van taksen aan passagiers die niet deelnemen aan een vlucht 
betreft, nr. 54K3195/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel de Lamotte). 
 
- Er zal een advies worden gevraagd aan de ”Union professionnelle des Agences de Voyage 
(UPAV)”, aan de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR) en aan de Vlaamse Associatie 
van Reisagenten (VLARA).     

- Op vraag van de hoofdindiener werd de bespreking uitgesteld.  
 

Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, 
André Frédéric, Daniel Senesael) betreffende de schuldsaldoverzekeringen en tot instelling 
van een “recht om te worden vergeten” voor wie lijdt of heeft geleden aan een 
kankeraandoening of aan een andere, in het bijzonder chronische, aandoening, 
nrs. 54K3272/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 
Amendementen van mevrouw Lalieux c.s. 
 

- Mevrouw Lalieux c.s. hebben de amendementen nrs. 1 tot 3 toegelicht. Artikel 1 werd 
eenparig aangenomen. Amendement nr. 2 (tot schrapping van artikel 2) werd eenparig 
aangenomen.  Artikel 3 werd verworpen met 10 tegen 5 stemmen. Bijgevolg werd het 
wetsvoorstel verworpen. 

 
Wetsvoorstel (Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel) 
tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde de 
voorschriften in verband met de opzegging van de verzekeringsovereenkomsten te wijzigen, 
om de consumenten beter te beschermen, nrs. 54K3468/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : 
mevrouw Caroline Cassart-Mailleux). 
Amendements van de heer Delannois c.s. 
 
- De algemene bespreking werd voortgezet.  
- De amendementen werden ingediend. 
 

Voorstel van resolutie (Gautier Calomne, Richard Miller, Caroline Cassart-Mailleux, Kattrin 
Jadin) waarbij wordt gevraagd alle federale musea op de eerste zondag van de maand gratis 
toegankelijk te maken, nrs.54K2751/1 tot 3. 
 
- De commissie heeft kennis genomen van het advies van de minister van Begroting en het 
Openbaar Ambt, belast met de Nationale Loterij et het Wetenschapsbeleid. Schriftelijke 
adviezen zullen worden gevraagd aan de directeurs van de federale musea. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2019 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3554
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3195
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3272
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3468
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2751
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Raf Terwingen, Philippe Goffin, Carina Van Cauter, Gautier 
Calomne, Sonja Becq, Kristien Van Vaerenbergh) houdende diverse bepalingen in strafzaken 
en inzake erediensten, nrs. 54K3515/1 en 2. 

Amendementen van mevrouw De Wit c.s. 
- Wetsvoorstel (Kristien Van Vaerenbergh, Philippe Goffin, Sophie De Wit, Sarah Smeyers) tot 
aanpassing van de wetgeving inzake tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, 
nrs. 54K1617/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Robert Van de Velde, 
Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de 
rechtspleging voor het hof van assisen betreft, nr. 54K1710/1. 

- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter) tot wijziging van de wetgeving inzake tijdelijk huisverbod 
in geval van huiselijk geweld, nr. 54K2903/1. 

- Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie 
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in 
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de staat van herhaling betreft, 
nr. 54K3213/1. 

- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter) tot hervorming van de assisenprocedure en houdende 
wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot strafrecht en strafvordering, 
nr. 54K3329/1. 

(Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
Hoorzitting met : 
- de heer Johan Delmulle, procureur-generaal, en de heer Christophe Reineson, substituut-
procureur-generaal, vertegenwoordigers van het College van procureurs-generaal; 

- de heer Serge Lipszyc, voorzitter, en de heer Wauter Van Laethem, jurist, Vast Comité van 
toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

- de heer Michel Maus, hoogleraar aan de VUB; 
- de heer Eric Van Dooren, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; 
- de heer Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde voor kinderrechten van de Franse 
Gemeenschap; 

- de heer Michel Rozie, emeritus eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen. 
- de heer Patrick Serre, adviseur-generaal, en de heer Tom Verschueren, hoofd van de 
juridische dienst, Dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); 

- de dames Christine Guillain, Olivia Venet en Benjamine Bovy, vertegenwoordigers van de 
“commission Justice de la Ligue des Droits de l’Homme”; 

- de heer Jean-Claude Claeys, voorzitter van de BIM-Commissie. 
 
- Na de uiteenzettingen van de genodigden heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
 
Onderhoud met de heer Mohamed Auajjar, minister van Justitie van het Koninkrijk Marokko. 
 
- Het onderhoud heeft plaatsgevonden. 
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Regeling van de werkzaamheden : 
- oprichting van een werkgroep belast met de bespreking van het verslag van IACSSO 
“signalement betreffende de afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de 
groepering getuigen van Jehovah” (art. 33 Rgt.). 

 
- De commissie bevestigt de beslissing van de Conferentie van Voorzitters om een werkgroep 
op te richten. 

Vergadering met gesloten deuren 

Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen: benoemingsvoorstel voor de 
plaatsvervangende leden. 
(Rapporteur : de heer Philippe Goffin). 
Benoeming van de leden van de Gegevensbeschermingsautoriteit – beraadslaging. 
(Rapporteur : de heer Philippe Goffin). 
 
- De vergadering heeft plaatsgevonden. 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten, 
nrs. 54K3412/3 en 4 (Tweede lezing, art. 83 Rgt.). 
 
-Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- De wetgevingstechnische nota werd besproken. 
- De heer Terwingen c.s. heeft amendementen ingediend. 
- De amendementen nrs. 12 tot 18, alsook de artikelen, werden achtereenvolgens 
aangenomen. 

- Het geheel van het wetsontwerp, aldus geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 9 stemmen en 2 onthoudingen. 

 
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 tot 3. 
Amendementen van de dames Van Hoof en Becq c.s. en de heren Terwingen c.s., Vermeulen 
c.s., Van Peteghem c.s., Van Hecke en Vanvelthoven. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Els Van Hoof) tot wijziging van wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, 
nr. 54K2214/1. 

- 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. 
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- 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 (Els Van Hoof) tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, ter inrichting 
van een structureel overleg tussen de Kansspelcommissie en vertegenwoordigers uit de 
hulpverlening inzake verslaving en financiële schulden en vertegenwoordigers van 
gebruikers, nr. 54K3239/1. 

- 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, nrs. 54K3245/1 en 2. 

Advies van de Raad van State. 
- 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). (Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen en de heer 
Christian Brotcorne). 
 
- De heren Van Hecke, Brotcorne, Vermeulen c.s., mevrouw Van Hoof c.s. hebben 
amendementen ingediend. 

- De artikelen en de amendementen werden besproken. 
- De amendementen nrs. 41, 38, 17, 2, 18, 39, 4, 5, 6, 44, 1, 16, 20, 21, 22, 7, 8, 9, 23, 42 en 
24 en de artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 

- Met toepassing van artikel 83.1 van het Reglement zal de commissie tot een tweede lezing 
overgaan. De commissie wenst over een wetgevingstechnische nota van de Juridische 
Dienst te beschikken. 

 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Gautier Calomne, Sonja Becq, Sophie De Wit, Sarah 
Smeyers, Philippe Goffin, Raf Terwingen) tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende 
de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de 
procedure voor strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, 
nrs. 54K3527/1 en 2. 
Amendementen van mevrouw Van Cauter c.s. 
- Regeling van de werkzaamheden : hoorzittingen. 
 
- De commissie besliste om hoorzittingen te organiseren. 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, 
nrs. 54K3349/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Gautier 
Calomne). 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. 
 

- Mevrouw Smeyers c.s. heeft een amendement ingediend. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2019 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, nr. 54K3119/015 (amendementen van de heren Henry en 
Casier, mevrouw Almaci en de heer Vanden Burre, de heren Henry, Laaouej en Casier en van 
de heer De Roover, teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van 
donderdag 21 februari 2019) (Art. 93 Rgt). 
 
- Rapporteurs : de heer Gilles Vanden Burre en mevrouw Patricia Ceyssens. 
- De heer Henry c.s., de heer de Lamotte en de heer Vanden Burre hebben amendementen 
ingediend. 

- De teruggezonden en de ingediende amendementen zijn toegelicht en besproken. 
- Amendementen nrs. 536, 540, 542 werden aangenomen. De volgende amendementen 
werden ingetrokken: nrs. 464 tot 532, 535 

- Er werden wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht. 
- Het geheel van het wetsontwerp, aldus gewijzigd en verbeterd, werd aangenomen met 11 
tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen. 

- De commissie gaat eenparig akkoord met een mondelinge verslaglegging tijdens de plenaire 
vergadering van 28 februari 2019. 

 
Regeling van de werkzaamheden: behandeling van wetsvoorstellen. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
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BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

Voorzitter : de heer Bert Wollants 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Het klimaatbeleid 
Hoorzitting met : 
- de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, of haar vertegenwoordiger; 
- de heer Peter Wittoeck, Diensthoofd, Dienst Klimaatverandering, FOD Volksgezondheid, 
Leefmilieu en veiligheid van de voedselketen. 

 
- Inleidende uiteenzetting door de minister en de heer Wittoeck. 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 maart 2019 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van 
aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en 
winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016, 
nr. 54K3510/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Alle artikelen, evenals het geheel van het wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Kattrin Jadin, Tim Vandenput, Vincent Van Peteghem) tot wijziging van de wet 
van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 
met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten, nr. 54K3574/1. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteur : de heer Richard Miller. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Jadin. 
- In bespreking. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2019 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 4 december 2007 
betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, nr. 54K3546/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck. 
- Op voorstel van mevrouw Meryame Kitir werd het wetsvoorstel nr. 1774 met de bespreking 
samengevoegd. 

- Inleidende uiteenzetting door de heer Vercamer en mevrouw Kitir. 
- De bespreking werd aangevat. Er werden amendementen ingediend door mevrouw Fonck 
c.s., mevrouw Willaert c.s. en mevrouw Kitir c.s.   

 
Wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, 
nr. 54K3554/1 (art. 8 tot 14). 
 
- Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. - Er werd 
een amendement ingediend door de heer Lachaert c.s. 

- Het amendement en de artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen. 
Het geheel van de naar de commissie verwezen bepalingen van het wetsontwerp, met 
inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en taalkundige verbeteringen, werd eenparig 
aangenomen. 

 
Volgende vergadering : woensdag 13 maart 2019 
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ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

Voorzitter : de heer Gilles Foret 

 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 
 
Afronding van de redactie van een voorstel van resolutie met betrekking tot “Big Data en Data 
Mining in de sector van de gezondheidszorg”. 
 
- Het adviescomité heeft een eerste lezing beëindigd van de aangepaste tekst van een voorstel 
van resolutie. 

- Een nieuwe versie van de aangepaste tekst zal worden gemaakt. 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019 

 
Actuele vragen aan de regering 
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PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

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

 
 DONDERDAG 28 FEBRUARI 2019 

Vergadering met gesloten deuren 

Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april 
1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie). 
 
De vergadering heeft plaatsgevonden. 
 


