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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 
 
 MAANDAG 11 MAART 2019 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- 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, nrs. 54K3517/1 tot 4 

Amendementen van mevrouw Lalieux en de heer Senesael. 
Advies van de Raad van State. 
- 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 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael). 
 
Hoorzitting met : 
- Prof. Kurt Deketelaere, KULeuven, voorzitter LERU (League of European Research 
Universities); 

- Prof. Stefan Sottiaux, KULeuven; 
- Prof. Tim Vermeir, KULeuven, Instituut voor Milieu- en Energierecht; 
- Prof. Delphine Misonne, “Université Saint-Louis”. 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, nrs. 54K3441/5 
en 6 
(Tweede lezing, art. 83 Rgt). 
 
- Rapporteur : mevrouw An Capoen. 
- Algemene en artikelsgewijze bespreking.   
- Mevrouw Fonck heeft de amendementen nrs. 34 tot 45 ingediend. 
- De amendementen nrs. 34 tot 45 werden verworpen. 
- De artikelen 1 tot 88 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 6 stemmen en 6 onthoudingen. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over het betaalbaarder en toegankelijker maken van 
brillen en lenzen, nr. 54K2076/1 

- Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée, Monica De Coninck) over het verbeteren van de 
betaalbaarheid van oogcorrecties, nr. 54K2710/1 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Damien Thiéry). 
 
- Bespreking. 
- Mevrouw Jiroflée en de heer Senesael hebben amendement nr. 1 op het voorstel van 
resolutie nr. 2710 ingediend. 

- De consideransen A tot D en de aanvragen 1 en 2 van het voorstel van resolutie nr. 2076 
werden aangenomen.  
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- Het gehele voorstel van resolutie nr. 2076 werd aangenomen met 5 tegen 2 stemmen en 7 
onthoudingen. 

- Amendement nr. 1 op het voorstel van resolutie nr. 2710 werd aangenomen. 
- De consideransen A tot J en de aanvragen 1 tot 8 werden aangenomen. 
- Het gehele voorstel van resolutie nr. 2710, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 5 
tegen 2 stemmen en 7 onthoudingen. 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- 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, nrs. 54K1421/1 en 2 

Amendementen van mevrouw Fonck. 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Georges Dallemagne) tot bescherming van de 
minderjarigen tegen passief roken, nrs. 54K1717/1 en 2 

Amendementen van mevrouw Fonck. 
- Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp) 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, 
nrs. 54K3376/1 en 2 

Amendementen van de dames Van Camp en Van Peel. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Daniel Senesael en Luc Gustin). 
 
- In bespreking van het wetsvoorstel nr. 1421.  
- Op vraag van de indieners heeft de commissie beslist om de wetsvoorstellen nrs. 1717 en 
3376 los te koppelen. 

- De commissie heeft beslist om het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel nr. 
1717 in te winnen. 

 
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, 6 en 7 
(Tweede lezing, art. 83 Rgt). 
Amendementen van de dames Dedry en Schlitz, van de heer Senesael en de heer Thiéry en 
de dames Somers en Muylle. 
 
- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 10 en 11 werden ingetrokken. 
- De amendementen nrs. 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 13 werden aangenomen. 
- De artikelen 1 tot 3 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 9 stemmen en 7 
onthoudingen. 

 
Wetsvoorstel (Karine Lalieux, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael, Fabienne 
Winckel, Nawal Ben Hamou) tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter 
vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor 
vrouwen, jonger dan 21 jaar, teneinde de terugbetalingsmogelijkheden voor contraceptiva en 
de morning-afterpil uit te breiden, nrs. 54K3439/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Damien Thiéry) 
 
- Bespreking. 
- De heer Thiéry c.s. hebben amendement nr. 1 ingediend. 
- Amendement nr. 1 werd aangenomen. 
- De artikelen 1 tot 7 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 12 tegen 2 stemmen. 
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Voorstel van resolutie (Daniel Senesael, André Frédéric, Alain Mathot) waarbij wordt gevraagd 
een regeling in te stellen voor het beroep van haarprothesist, teneinde patiënten die lijden aan 
haaruitval of die een chemotherapie ondergaan, een kwaliteitsvolle behandeling te 
garanderen, nr. 54K2181/1 
(Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf). 
 

- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Nathalie Muylle) tot erkenning van klinische seksuologen, nr. 54K3613/1 
 
- Rapporteur : mevrouw An Capoen. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Dirk Janssens, Damien Thiéry, Nathalie Muylle) tot wijziging van de wet van 25 
maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, 
nr. 54K3599/1 
 
- Rapporteur : de heer Daniel Senesael. 
- Bespreking. 
- De heer Janssen c.s. hebben amendement nr. 1 ingediend.  
- Amendement nr. 1 werd aangenomen. 
- De artikelen 1 tot 5 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 8 tegen 2 stemmen. 
 
Voorstel van resolutie ( Anne Dedry, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Marcel Cheron, Jean-
Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) betreffende de bestrijding 
van dragers van vectorziekten, en betreffende de preventie van en de controle op 
vectorziekten bij de mens, die oprukken door de klimaatverandering en de mondialisering, 
nr. 54K1981/1 
 
- Rapporteur : de heer  Werner Janssen 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Anne Dedry. 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Wetsvoorstel (Benoît Piedboeuf, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Dirk Janssens) houdende 
diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en bepaling inzake  
maatschappelijke integratie, nr. 54K3551/1 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Marc Delizée. 
- Bespreking.  
- De artikelen 1 tot 22 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE  

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 12 MAART 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 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
- Co-rapporteur : de heer Christian Brotcorne.  
- Er werden amendementen ingediend door de heer Degroote en door mevrouw De Wit c.s. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Gautier Calomne, Philippe Goffin, Sybille de Coster-Bauchau, Raf Terwingen, 
Egbert Lachaert, Stefaan Van Hecke, Christian Brotcorne, Peter Vanvelthoven, Patrick 
Dewael, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat 
op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken, nrs. 54K3564/1 en 2 
 

- De artikelen en het gehele wetsvoorstel werden eenparig aangenomen. 
 
 WOENSDAG 13 MAART 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 tot 3 

Amendementen van mevrouw De Wit c.s. en de heer Degroote. 
- 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 
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- 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 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van 
Cauter) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, nrs. 54K3560/1 tot 3 

Amendementen van de heren Van Biesen en Van Rompuy. 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, teneinde de verzekeringspremies voor rechtsbijstand fiscaal 
volledig te kunnen aftrekken, nrs. 54K677/1 en 2 

(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting, art. 28.4, Rgt.). 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, nrs.  
54K3349/1 tot 4 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Gautier Calomne). 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. en mevrouw Smeyers. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Brecht Vermeulen, Egbert Lachaert, Vincent Van 
Quickenborne) 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). 
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van 21 februari 2019 in 
toepassing van artikel 88 van het Reglement). 
 
-Co-rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls. 
-Bespreking. 
-Artikel 1 werd eenparig aangenomen.   
-De artikelen 2 en 3 werden werden verworpen met 8 tegen 5 stemmen.    
-Bijgevolg werd het wetsvoorstel opnieuw verworpen. 
 
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 
 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Sandrine De Crom). 
 
- Co-rapporteur : de heer Eric Thiébaut. 
- In bespreking. 
- De heren Degroote en D’Haese hebben amendementen ingediend.   
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- 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 

- Wetsvoorstel (Kristien Van Vaerenbergh) betreffende de melding van de burgerlijke staat op 
uittreksels van de registers van burgerlijke stand, het Rijksregister en de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, nr. 54K3099/1 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Sybille de Coster-Bauchau en Veerle Heeren). 
 
- Co-rapporteur : de heer Koenraad Degroote.  
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Philippe Pivin, Olivier Chastel) tot wijziging van het Kieswetboek om de leden 
van de kiesbureaus te verbieden uiterlijke tekenen van een geloofs- of levensovertuiging te 
dragen, nrs. 54K81/1 tot 3 
 
- Rapporteurs : de heer Alain Top en mevrouw Vanessa Matz. 
- In bespreking. 
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Franky Demon, Veerle Heeren, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom, Koenraad 
Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin) tot 
wijziging van bepalingen betreffende de geïntegreerde politie, nr. 54K3547/1 

- Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet 
van 6 december 2005 betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten 
inzake verkeersveiligheid, nr. 54K3448/1 

 
- Rapporteur : mevrouw Julie Fernandez Fernandez. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Katja Gabriëls, Sandrine De Crom) houdende diverse bepalingen inzake asiel 
en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nr. 54K3618/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Monica De Coninck.  
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Alain Top) betreffende de melding van veronderstelde integriteitsschending 
door leden van de geïntegreerde politie, nr. 54K2355/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls. 
- De commissie heeft beslist om de wetsvoorstellen nr. 3492/1, 2115/1 en 2324/1 aan de 
bespreking toe te voegen. 

- De commissie heeft met 8 tegen 5 stemmen beslist om het wetsvoorstel nr. 3492/1 als 
basistekst voor de bespreking te nemen en zal later voorgezet worden in aanwezigheid van 
de bevoegde minister. 

 
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). (Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls). 
 
- In bespreking. 
- De heer Van Hecke heeft een amendement ingediend. 
 
Wetsvoorstel (Georges Dallemagne) 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 de toekenning van de humanitaire visa transparant te maken, nr. 
54K3496/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Monica De Coninck. 
- In bespreking. 
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Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) tot wijziging van de wetten van 18 juli 1966 op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het toezicht op de uitvoering van deze 
wetten, nrs. 54K2299/1 tot 4 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Eric Thiébaut). 
Advies van de Raad van State. 
Amendementen van de heer Vuye en van mevrouw Wouters. 
 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd aangenomen. 
- De amendementen nrs 1 en 2 en artikel 2 werden verworpen met 5 tegen 5 stemmen en 4 
onthoudingen. 

- Bijgevolg werd het wetsvoorstel verworpen. 
 
De problematiek van de uitreiking van humanitaire visa. 
Hoorzitting met : 
- de heer Fehmi Tony Vergili, voorzitter van de European Syriac Union; 
- de heer Konstantin Al Chammas, woordvoerder van de Syrische gemeenschap in Aalst; 
- de heer Karim Van Overmeire, schepen van de stad Aalst; 
- mevrouw Sally Cnudde en de heren Sjaak van Leijenhorst, Jelle Rijkeboer en Everhard van 
Dalen, respectievelijk voorzitster, directeur en medewerkers van de vzw « Gave Vest ». 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Philippe Pivin, Katja Gabriëls, Sandrine De Crom, Franky Demon, Sybille de 
Coster-Bauchau) houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de 
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, 
nr. 54K3575/1 
 
- Rapporteurs : de heer Emir Kir en mevrouw Sarah Smeyers.  
- Inleidende uiteenzetting door de heer Pivin. 
- In bespreking. 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Onderzoeksovereenkomst schaalvergroting van de politiezones. 
 
- Gedachtewisseling met Prof. Dr. Marc Cools, Prof. Dr. Jelle Janssens, HCP Fernand 
Koekelberg en HCP Guido Van Wymeersch. 

(Rapporteurs : mevrouw Nawal Ben Hamou en de heer Koen Metsu). 
 
De problematiek van de uitreiking van humanitaire visa. 
 
- Gedachtewisseling met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 
Migratie over de resultaten van het administratief onderzoek. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019. 
 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2299
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1050.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3575
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1056.pdf


De Kamer online - 54 / 177 

SUBCOMMISSIE “REKENHOF” VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Luk Van Biesen 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Inventarisatie en boeking van voorraden bij Defensie. 
 
- Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Rekenhof en een vertegenwoordiger van 
de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, 
belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. 

 
- Rapporteur : de heer Eric Van Rompuy. 
- Uiteenzettingen door de heren Rion en De Mey. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Voorstel van resolutie (Els Van Hoof, Vincent Van Peteghem, Franky Demon) betreffende de 
besteding van 0,7 % van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking, nrs. 54K2588/1 tot 5 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : N.). 
Amendementen van de dames Grovonius en Pehlivan en van de heer Vandenput en mevrouw 
Van Hoof. 
 
- Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin.  
- In bespreking.  
 
De verdediging van de Europese waarden 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Natacha Kazatchkine, Open Society Foundation; 
- Professor Olivier De Schutter, UCLouvain; 
- de heer Vig David, Amnesty international Hongarije; 
- mevrouw Colette Taquet, Directeur Directie E1, FOD Buitenlandse Betrekkingen; 
- mevrouw Camille Petit, European Federation of Journalists. 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de 
beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), gedaan te Straatsburg op 27 
september 2012, nr.54K3561/1 
 

- De artikelen en 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 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Richard Miller). 
- Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
 
- Bespreking.  
- De artikelen werden aangenomen.   
- Het wetsontwerp werd aangenomen met 7 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 20 maart 2019. 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

  
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden: vaststelling van de te behandelen wetsvoorstellen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019. 
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WERKGROEP “SIGNALEMENT BETREFFENDE DE AFHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN 

MINDERJARIGEN BINNEN DE GROEPERING GETUIGEN VAN JEHOVAH” 

 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Benoeming van het Bureau. 
 
- De heer André Frédéric werd tot voorzitter benoemd. 
- Mevrouw Carina Van Cauter werd tot ondervoorzitter benoemd. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De dames Kattrin Jadin en Karin Jiroflée werden als rapporteurs aangewezen.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019. 
 
 
  



De Kamer online - 54 / 177 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Regeling der werkzaamheden. 
 
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. 3528/1 tot 5 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Gautier Calomne). 
Amendementen van de heer Luk Van Biesen c.s. en de heer Dispa. 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van Biesen c.s. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van 
Cauter) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, nr. 54K3560/1 

- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, teneinde de verzekeringspremies voor rechtsbijstand fiscaal 
volledig te kunnen aftrekken, nrs. 54K677/1 en 2 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf). 
 
- Op het wetsvoorstel nr. 3560 werd een amendement ingediend door de heer Van Biesen c.s. 
en ook een amendement door de heer Van Rompuy c.s. 

- De commissie heeft beslist advies te vragen aan de commissie voor de justitie over de 
samengevoegde wetsvoorstellen nrs. 3560 en 677, evenals over de amendementen nrs. 1 
en 2 op het wetsvoorstel nr. 3560. 

 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Frank Wilrycx, Luk Van Biesen, Johan Klaps, Peter Dedecker) 
tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling 
voor de overdracht van erfpacht betreft, nrs. 54K696/1 tot 7 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Robert Van de Velde). 
Advies van de Raad van State. 
 
- Rapporteur a.i. : de heer Steven Vandeput (ter vervanging van de heer Robert Van de Velde). 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Smeyers c.s.  
 
Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Peter Dedecker) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft, nrs. 54K23/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Benoît Piedboeuf). 
 
- Bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door mevr. Wouters. 
- Alle artikelen werden aangenomen evenals het amendement van mevr. Wouters. 
- Het gehele wetsvoorstel, aldus geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Laurent Devin, Gwenaëlle Grovonius, Karine Lalieux, Frédéric Daerden, 
Ahmed Laaouej) tot instelling van een verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en 
elektrische fietsen, nrs. 54K3135/1 en 2 

Amendementen van de heer Devin c.s. 
- Wetsvoorstel (Laurent Devin, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius) tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de toekenning van een 
belastingvermindering voor de aankoop van een fiets of een elektrische fiets, nr. 54K3206/1 

 
- Rapporteurs : de heren Georges Gilkinet en Gautier Calomne. 
- In bespreking.  
- De amendementen van de heer Devin c.s. werden toegelicht. 
 
Wetsvoorstel (Gautier Calomne, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, David Clarinval, Olivier 
Chastel, Kattrin Jadin) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
teneinde inzake inkomstenbelastingen opnieuw een gelijk speelveld tot stand te brengen 
tussen de in België gevestigde operatoren van online kansspelen en weddenschappen en de 
operatoren uit het buitenland, nrs. 54K3339/1 en 2 
 
- Rapporteur : de heer Georges Gilkinet.  
- In bespreking. 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Wetsvoorstel (Sybille de Coster-Bauchau, Roel Deseyn, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, 
Philippe Goffin, Peter Dedecker, Ahmed Laaouej, Benoît Dispa, David Clarinval, Olivier 
Chastel) tot wijziging van het Btw-Wetboek, teneinde geen btw te heffen op de niet-
voedingsmiddelen die voor de meest behoeftigen worden geschonken, nr. 54K3559/1 

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

- Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Benoît Dispa) over de niet-heffing van btw op 
levensnoodzakelijke goederen wanneer die worden geschonken, als stimulans om tot 
dergelijke schenkingen over te gaan, nrs. 54K3273/1 en 2 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
 
- Het wetsvoorstel nr. 3559 werd als basistekst genomen voor de bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Smaers c.s.  
- Voor wat betreft het wetsvoorstel nr. 3559 werden alle artikelen eenparig aangenomen, 
evenals het amendement van mevrouw Smaers.  

- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eveneens eenparig aangenomen.  
- Bijgevolg vervallen de toegevoegde voorstellen van resolutie nrs. 3234 en 3273. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Leen Dierick, Gautier Calomne, Luk Van Biesen, Carina Van 
Cauter) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, nrs. 54K3560/1 tot 
3 

Amendement van de heer Van Biesen c.s. en van de heer Van Rompuy c.s. 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, teneinde de verzekeringspremies voor rechtsbijstand fiscaal 
volledig te kunnen aftrekken, nrs. 54K677/1 en 2 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf). 
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- In bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door mevr. Van Cauter c.s. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Nathalie Muylle, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Eric Van 
Rompuy, Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert, Nahima Lanjri, Franky Demon, Roel 
Deseyn) tot uitbreiding van het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van 
gebouwen tot het gehele Belgische grondgebied in het kader van het sociaal beleid, 
nrs.  54K2681/1 en 2 

Advies van het Rekenhof. 
- Wetsvoorstel (David Clarinval, Damien Thiéry, Philippe Goffin, Gilles Foret, Benoît Piedboeuf, 
Emmanuel Burton, Sophie Wilmès, Vincent Scourneau) betreffende het verlaagde btw-tarief 
voor de afbraak en de heropbouw van woongebouwen, nrs. 54K356/1 tot 6 

Amendementen van de heer Benoît Piedboeuf c.s. 
Advies van het Rekenhof. 
Advies van de Raad van State. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
 
- In bespreking.  
 
Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Carina Van Cauter) tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de activering van DBI-gelden, nr.  
54K3290/1 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej). 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Patrick Dewael) tot 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter promotie van de economie 
van de beeldende kunsten, nrs. 54K3046/1 tot 3 
 
- Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Dirk Van Mechelen. 
- In bespreking. 
 
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, nrs. 54K3365/1 en 2 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Georges Gilkinet). 
 
- De commissie heeft beslist om het voorstel van het paritaire comité van de sportsector in te 
winnen. 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ahmed 
Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de 
regeling inzake de belastingvrije som voor personen met een handicap, nrs. 54K1408/1 tot 5 

Amendement van de heer Vanvelthoven.   
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
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- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de 
zorgbehoevendheid van de senioren, nrs. 54K212/1 tot 5 

Amendement van de heer Dispa. 
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel Corthouts). 
 
- Het wetsvoorstel nr. 1408 werd als basis voor de bespreking genomen. 
- Voor wat betreft het wetsvoorstel nr. 1408 werd artikel 1 eenparig aangenomen.  
- Amendement nr. 1, dat artikel 2 vervangt, werd verworpen met 9 tegen 3 stemmen.  
- Bijgevolg werd het gehele wetsvoorstel als verworpen beschouwd. 
- Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel nr. 212. 
 
Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven) tot wijziging van de DBI-aftrek voor wat betreft de fiscale 
aftrekbaarheid van de beheers- en financieringskosten, nr. 54K3026/1 
 
- Rapporteur : de heer Georges Gilkinet. 
- In bespreking. 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Benoît Dispa, Vanessa Matz) tot wijziging van 
de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de 
FOD Financiën, teneinde het bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om 
aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld, nrs. 54K2601/1 tot 4 

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

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

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Georges Gilkinet). 
 
- In bespreking. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Vanessa Matz, Olivier Maingain, Eric Van Rompuy, Benoît Dispa) houdende 
invoering van een voorlopige digitaledienstenbelasting (DDB) op de inkomsten uit de levering 
van bepaalde digitale diensten door de “digitale reuzen”, nrs. 54K3485/1 en 2 

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

(Voortzetting). (Rapporteur : de heren Georges Gilkinet en Gautier Calomne). 
 
- Het wetsvoorstel nr. 3485 werd als basistekst voor de bespreking genomen.  
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Matz op wetsvoorstel nr. 3485. 
- Wat betreft het wetsvoorstel nr. 3485 werd artikel 1 eenparig aangenomen. Artikel 2 werd 
verworpen met 5 tegen 3 stemmen en 3 onthoudingen. Derhalve wordt het gehele 
wetsvoorstel als verworpen beschouwd.  

- Bijgevolg vervallen de toegevoegde wetsvoorstellen nrs. 3483 en 2552. 
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 VRIJDAG 15 MAART 2019 
 
Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten. 
- Hoorzitting met de heer Marc Monbaliu, voormalig administrateur-generaal, Algemene 
Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën. 

 
Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten. 
- Hoorzitting met de heer Alexandre De Geest, administrateur-generaal, Algemene 
Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën, en de heer Frans Godts, voormalig 
administrateur Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden, Algemene 
Administratie van de Thesaurie, FOD Financiën. 

 
Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten. 
- Hoorzitting met de heer Steven De Wilde, adjunct Europees correspondent FOD 
Buitenlandse Zaken. 

 
Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde interesten. 
- Hoorzitting met de heer Jean-Pierre de Bandt en de heer Robert Wtterwulghe, juridische 
experten. 

 
Bevriezing van de Libische fondsen: deblokkering van de betaalde intresten. 
Hoorzitting met : 
- Z.E.H. Murad Hamaima, voormalig ambassadeur van Libië in België; 
- de heer Yousef Alagouri, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 
het Libische parlement ; 

- de heer Omar Tantush, voorzitter van de commissie voor de Financiën van het Libische 
parlement. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 20 maart 2019. 
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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 12 MAART 2019 
 
Wetsvoorstel (Griet Smaers, Rita Bellens, Frank Wilrycx, Benoît Friart, Servais Verherstraeten, 
Nele Lijnen, Leen Dierick, Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 
betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om te 
worden vergeten wordt ingevoerd, nrs.54K3524/4 en 5 
(Tweede lezing, art. 83 Rgt). 
 
- Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Benoît Friart) tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te 
stellen, nr. 54K3584/1 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de CREG : 
- de heer Koen Locquet, Waarnemend Voorzitter van het Directiecomité; 
- de heer Andreas Tirez, Directeur Technische Werking van de Markten; 
- de heer Laurent Jacquet, Directeur Controle Prijzen en Rekening. 
 
- Rapporteur : de heer Michel de Lamotte. 
- Bespreking. 
 
 DONDERDAG 14 MAART 2019 
 
Wetsvoorstel (Elio Di Rupo, Paul-Olivier Delannois, Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, 
Frédéric Daerden, Daniel Senesael, Frank Wilrycx) 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. 54K3098/7 
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van donderdag 14 maart 
2019). 
 
- Rapporteur : mevrouw Griet Smaers. 
- De amendementen nrs. 16 tot 18 werden aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING 
VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN EN VA HET VAST COMITÉ 

VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 

  
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 12 MAART 2019 
 
Onderzoek van de verslagen van toezichtsonderzoeken van het Vast Comité I. 

Volgende vergadering : maandag 18 maart 2019. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

  
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 20 maart 2019. 
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BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

  
Voorzitter : de heer Bert Wollants 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Het Klimaatbeleid. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Jos Delbeke, European political strategy centre (EPSC); 
- de heer Nicolas Van Nuffel, vertegenwoordiger van de Klimaat coalitie; 
- Professor Jean-Pascal van Ypersele, klimatoloog, UC Louvain. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 maart 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Wetsvoorstel (Jan Spooren) tot terbeschikkingstelling van personeel omwille van motieven 
“passend werk” en “persoonlijke ontwikkeling”, nr.54K2953/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Egbert Lachaert). 
Hoorzitting met : 
- de heer Guido Van Limberghen (VUB); 
- de heer Dirk De Pauw (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg); 
- de heer Piet Van den Bergh (ACV); 
- mevrouw Veronique Leroy (VOKA); 
 
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, nrs.54K3464/3 en 4 (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron. 
- Bespreking.  
- Er werden amendementen ingediend door de heer Lachaert c.s 
- De amendementen nrs. 36 tot 52 en de artikelen, zoals gewijzigd, werden aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel werd aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, Zuhal Demir) 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, nrs. 54K3546/1 tot 3 

Amendementen van mevrouw Fonck c.s., mevrouw Willaert c.s. en mevrouw Kitir c.s. 
- Wetsvoorstel (Meryame Kitir) tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met betrekking tot 
de beïnvloeding, belemmering of verhindering van de sociale verkiezingen, nr. 54K1774/1 

(Voortzetting). (Rapporteur: mevrouw Catherine Fonck). 
 
- De commissie heeft beslist om het wetsvoorstel nr. 3546 als basistekst voor de bespreking 
te nemen.  

- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Demir c.s. en mevrouw Kitir c.s. 
- De amendementen nrs. 1, 2 en 3 werden ingetrokken. De amendementen nrs. 4, 5 en 12 
werden verworpen. De amendementen nrs. 6 tot 11 werden aangenomen. De artikelen, zoals 
gewijzigd, werden aangenomen. 

- Op voorstel van mevrouw Catherine Fonck werd wetsvoorstel nr. 1774 van de bespreking 
losgekoppeld.  

- Het gehele wetsvoorstel nr. 3546, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd eenparig aangenomen. Derhalve vervalt wetsvoorstel nr. 
3600. 
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Wetsvoorstel (Jan Spooren) tot terbeschikkingstelling van personeel omwille van motieven 
“passend werk” en “persoonlijke ontwikkeling”, nr. 54K2953/1 
(Voortzetting). (Rapporteur: de heer Egbert Lachaert) 
 

- In bespreking. 
Wetsvoorstel (Jan Spooren) tot invoering van een stelsel van arbeidsintegratiejobs, 
nr. 54K2375/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Meryame Kitir. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx, Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej) tot 
verhoging van het minimumuurloon naar 14 euro per uur, nr. 54K3112/1 
 
- Rapporteur : de heer Egbert Lachaert. 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd verworpen met 12 tegen 2 stemmen.  
- Derhalve wordt het gehele wetsvoorstel geacht te zijn verworpen. 
 
Wetsvoorstel (Frédéric Daerden, Jean-Marc Delizée, Alain Mathot, Julie Fernandez 
Fernandez, Paul-Olivier Delannois, Daniel Senesael, Elio Di Rupo) ertoe strekkende de 
wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar te handhaven en de toegang tot het vervroegd pensioen 
te vergemakkelijken, nr. 54K3187/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Zuhal Demir. 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd verworpen met 7 tegen 5 stemmen. Derhalve werd het wetsvoorstel verworpen. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau) tot wijziging van de wet van 22 
maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, nr. 54K3580/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Zuhal Demir.  
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Vercamer c.s. 
- De amendementen nrs. 1 en 2 en de artikelen, zoals gewijzigd, werden aangenomen.  
Wetsvoorstel (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Vincent Van Quickenborne, Sonja 
Becq) met betrekking tot het halftijds pensioen, nr. 54K3578/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Zuhal Demir. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Vercamer c.s. en de heer Clarinval c.s. 
- De amendementen nrs. 1 tot 13 en de artikelen, zoals gewijzigd, werden aangenomen.  
- Er werd een tweede lezing gevraagd door mevrouw Schlitz. 
 
Wetsvoorstel (Sonja Becq, Sybille de Coster-Bauchau, David Clarinval, Vincent Van 
Quickenborne) houdende diverse bepalingen inzake pensioenen, nr. 54K/3577/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron. 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Vercamer c.s., de heer Van Quickenborne 
c.s., de heer Clarinval c.s. en mevrouw Fonck. 
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De amendementen nrs. 1 tot 9  werden aangenomen. De amendementen nrs. 10 en 11 werden 
ingetrokken. De amendementen nrs. 12 tot 14 werden verworpen. De artikelen, zoals 
gewijzigd, werden aangenomen. Het gehele wetsvoorstel, met inbegrip van een aantal 
wetgevingstechnische en taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 13 stemmen en 
1 onthouding.  
 
Wetsvoorstel (Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten, Vincent Van Peteghem, Jan 
Spooren, Roel Deseyn, Nahima Lanjri) tot versterking van de sociale bescherming van 
grensarbeiders, nrs. 54K2597/1 tot 6 
Amendementen van de heer Verherstraeten c.s. 
Advies van de Raad van State. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Evita Willaert). 
 

- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Egbert Lachaert) betreffende de vergroening van het bedrijfswagenpark, nr. 
54K3498/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jan Spooren). 
 
- Op voorstel van de heer Stefaan Vercamer heeft de commissie beslist om het nr. 3572 met 
de bespreking samen te voegen. 

- In bespreking. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Anne Dedry, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc 
Nollet, Sarah Schlitz) tot wijziging van de regelgeving wat de vrijwaring van de sociale rechten 
van mantelzorgers betreft, nrs.54K1001/1 en 2 

- Wetsvoorstel (Julie Fernandez Fernandez) betreffende de sociale erkenning van 
mantelzorgers, nr. 54K120/1 

- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot erkenning van de mantelzorgers, nr. 54K625/1 en 2 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Véronique Caprasse, Jean-Marc Delizée) tot wijziging van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met 
een grote zorgbehoefte bijstaat, nrs. 54K3533/1 en 2 

Amendement van mevrouw Fonck. 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Véronique Caprasse, Jean-Marc Delizée) tot aanvulling van 
de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger die een persoon met 
een grote zorgbehoefte bijstaat, nrs. 54K3534/1 en 2 

Amendementen van mevrouw Fonck. 
- Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Stéphanie Thoron, Sybille de Coster-
Bauchau) tot erkenning van de mantelzorgers, nrs. 54K95/1 en 2 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Jean-Marc Delizée en Stefaan Vercamer). 
 
Wetsvoorstel (Evita Willaert, Georges Gilkinet, Sarah Schlitz, Véronique Waterschoot, ) tot 
bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen, nrs. 54K2971/1 en 2 
 

- Rapporteur : mevrouw Sandrine De Crom. 
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) ertoe strekkende de werking van het Asbestfonds te 
verbeteren en beter rekening te houden met de asbestslachtoffers, nr. 54K2453/1 

- Wetsvoorstel (Anne Dedry) tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, 
wat het Asbestfonds betreft, nrs. 54K1666/1 tot 3 

Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp) houdende wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat de schadeloosstelling voor 
asbestslachtoffers betreft, nrs. 54K2002/1 tot 3 

Advies van de Raad van State. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer David Clarinval en mevrouw Catherine Fonck). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de dames Van Peel, Fonck en Dedry. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2019.  
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BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT 
EN VOOR DE HERVORMING VAN DE PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN 

  
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2019 
 
Voorstel (André Frédéric, Gautier Calomne, Emmanuel Burton, Monica De Coninck, Katja 
Gabriëls, Catherine Fonck, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Brecht Vermeulen, Vincent 
Van Peteghem) tot wijziging van de Deontologische code voor de leden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, nr.54K3552/1 
 
Voorstel (Monica De Coninck, Brecht Vermeulen, Gautier Calomne, Kristof Calvo, Gilles 
Vanden 
Burre, Emmanuel Burton) tot wijziging van artikel 5 van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers wat betreft de onverenigbaarheden van de Kamervoorzitter, nr.  
54K3553/1 
 
- Op vraag van de voorzitter werden beide voorstellen samengevoegd. 
- Rapporteur : mevrouw Rita Bellens. 
- Bespreking. 
 
Voorstel nr. 3552: 
- Amendement nr. 1 werd ingediend door de heer Bracke c.s. 
- Amendement nr. 1 werd aangenomen. 
- Het enig artikel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel nr. 3553: 
- De amendementen nrs. 1 tot 3 werden ingediend door de heer Bracke c.s. 
- De amendementen nrs. 1 tot 3 werden aangenomen.  
- Er werden technische verbeteringen aangebracht. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele voorstel, zoals geamendeerd en verbeterd, werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel (Catherine Fonck, Monica De Coninck) tot wijziging van het Reglement van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers, teneinde de ministers ertoe aan te zetten de schriftelijke vragen 
te beantwoorden binnen de in artikel 123 van voormeld Reglement gestelde termijn, nr.  
54K3576/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Rita Bellens. 
- Bespreking. 
- Er werden technische verbeteringen aangebracht. 
- Het enige artikel, zoals verbeterd, werd aangenomen met 8 stemmen en 1 onthouding. 
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COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN 

  
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge 
 
 VRIJDAG 15 MAART 2019 
 
Dossier betreffende de mijnenbestrijdingsvaartuigen (MCM). 
 

- Gedachtewisseling 
 


