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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN 
DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

Voorzitter : mevrouw Anne Dedry 
 
 MAANDAG 1 APRIL 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, 
Damien Thiéry) 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 6. 

Amendementen van mevrouw Lalieux c.s., mevrouw Temmerman en de heer Senesael en 
van mevrouw Almaci en de heer Nollet. 

 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, 
nrs. 54K3520/1 en 2. 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael). 
 
- Basistekst: 54K3517/1. 
- De commissie heeft de verdere bespreking verdaagd. 
 
 DINSDAG 2 APRIL 2019 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 
tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten, nr. 54K3638/1 
 
- Zaak zonder verslag (art. 78.7 Rgt.). 
- Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen) tot het strafbaar stellen 
van commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme, nrs. 54K3537/1 en 2. 
Amendementen van de heren Van Peteghem, Janssens en Thiéry. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Karin Jiroflée). 
 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Anne Dedry, Evita Willaert, Wouter De Vriendt, Marcel Cheron, Jean-
Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Sarah Schlitz) 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, 
nrs. 54K1981/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Dirk Janssens en Daniel 
Senesael). 
 
- Het voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 6 stemmen en 3 
onthoudingen. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 2 APRIL 2019 
 
Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden, Luk Van Biesen, Griet Smaers, Steven 
Vandeput, Benoît Piedboeuf, Benoît Dispa, Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, David Clarinval) 
tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de 
sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de 
bezoldiging van de bedrijfsleider, nrs. 54K2920/3 tot 5. 
Amendementen van de heer Laaouej c.s. Teruggezonden naar commissie door de plenaire 
vergadering van donderdag 28 maart 2019. 
 
- Rapporteurs: de heren Benoît Piedboeuf en Benoît Dispa. 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 11 stemmen en 1 onthouding. 
  
Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen) houdende diverse fiscale bepalingen 
2019-I, nr. 54K3699/1. 
 
- Rapporteur: de heer Peter Dedecker. 
- Het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 8 stemmen en 4 
onthoudingen. 
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COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET 
EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 DINSDAG 2 APRIL 2019 
 
Samengevoegde voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet: 
- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van artikel 
127, § 1, 2°, van de Grondwet inzake het onderwijs, nr. 54K240/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van de 
Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft, nr. 54K279/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van titel III, 
hoofdstuk III, afdeling II, van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen 
betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad, nr. 54K469/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van Titel III, 
Hoofdstuk III, Afdeling II, van de Grondwet inzake de afschaffing van de titel van minister van 
Staat, nr. 54K470/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van artikel 
113 van de Grondwet voor wat betreft de afschaffing van de adel, nr. 54K471/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van artikel 
44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementaire zomerreces te beperken tot vier 
weken, nr. 54K489/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van het 
decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-
Nassau van enige macht in België, nr. 54K520/1. 

- Voorstel (Wouter De Vriendt, Stefaan Van Hecke, Marcel Cheron, Jean-Marc Nollet, Evita 
Willaert) van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1 van de Grondwet, nr. 54K554/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van de 
artikelen 33, 36, 39bis, 41, 134 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda 
mogelijk te maken, nr. 54K559/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van artikel 
110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht, nr. 54K560/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van artikel 
195 van de Grondwet wat betreft de procedure tot herziening van de grondwet, nr. 54K642/1. 

- Voorstel (Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Wouter De Vriendt, Anne Dedry) van verklaring tot 
herziening van de Grondwet, teneinde de stemgerechtigde leeftijd voor de 
parlementsverkiezingen te verlagen tot 16 jaar, nr. 54K1266/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van de 
Grondwet wat betreft het afschaffen van de Senaat, nr. 54K1433/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van artikel 30 
van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden, nr. 54K1543/1. 

- Voorstel (Denis Ducarme, Richard Miller, Benoît Piedboeuf, Jean-Jacques Flahaux, Luc 
Gustin) van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan 
te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat, nr. 54K1847/1. 

- Voorstel (Dirk Van der Maelen, Alain Top) van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, 
tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft, nr. 1915/1. 

- Voorstel (Francis Delpérée, Benoît Lutgen) van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, 
van de Grondwet, teneinde de Kamers bepaalde bevoegdheden toe te kennen bij 
buitenlandse missies van de strijdkrachten, nr. 54K1946/1. 

- Voorstel (Tim Vandenput, Luk Van Biesen) van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, 
tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft, nr. 
54K2065/1. 

- Voorstel (Vincent Van Quickenborne, Patrick Dewael) van verklaring tot herziening van artikel 
61, eerste lid van de Grondwet, nr. 54K2255/1. 

- Voorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) van verklaring tot herziening van artikel 195 van de 
Grondwet, nr. 54K2361/1. 
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- Voorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) van verklaring tot herziening van de Grondwet 
teneinde de Senaat af te schaffen, nr. 54K2574/1. 

- Voorstel (Wim Van der Donckt, Christoph D’Haese, Koenraad Degroote, Koen Metsu, Brecht 
Vermeulen, Sarah Smeyers, Valerie Van Peel, Peter De Roover) van verklaring tot herziening 
van artikel 62 van de Grondwet teneinde de opkomstplicht af te schaffen, nr. 54K2662/1. 

- Voorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) van verklaring tot herziening van artikel 48 van de 
Grondwet, nr. 54K2713/1. 

- Voorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) van verklaring tot herziening van de Grondwet voor 
wat de monarchie betreft, nr. 54K2745/1. 

- Voorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) van verklaring tot herziening van artikel 21 van de 
Grondwet, nr. 54K2778/1. 

- Voorstel (Servais Verherstraeten, Wouter Beke, Vincent Van Peteghem, Sonja Becq, Eric 
Van Rompuy) van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet om een paragraaf 
in te voegen over de basiswaarden van de Staat, nr. 54K2925/1. 

- Voorstel (Karine Lalieux, André Frédéric, Fabienne Winckel, Laurette Onkelinx) van 
verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet, teneinde in de federale 
regering pariteit tussen vrouwen en mannen te waarborgen, nr. 54K2975/1. 

- Voorstel (Jacques Chabot, Julie Fernandez Fernandez) van verklaring tot herziening van 
artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, in verband met de bevoegdheid om oorlog te 
voeren, nr. 54K3183/1. 

- Voorstel (Veerle Wouters, Hendrik Vuye) van verklaring tot herziening van artikel 24 van de 
Grondwet met de bedoeling het recht op onderwijs om te vormen tot een sociaaleconomisch 
grondrecht, namelijk het recht op scholing, nr. 54K3392/1. 

- Voorstel (Barbara Pas, Filip Dewinter, Jan Penris) van verklaring tot herziening van de 
Grondwet, nr. 54K3431/1. 

- Voorstel (Marco Van Hees, Raoul Hedebouw) van verklaring tot herziening van de artikelen 
36, 39bis, 41 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda in te voeren, nr. 
54K3540/1. 

- Voorstel (Kristof Calvo, Georges Gilkinet en Stefaan Van Hecke) van verklaring tot herziening 
van de Grondwet, nr. 54K3666/1. 

- Voorstel (Patrick Dewael) van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de 
Grondwet, nr. 54K3668/1. 

- Voorstel (Monica De Coninck) van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van 
de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde 
geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen, 
nr. 54K3671/1. 

- Voorstel (Patrick Dewael) van verklaring tot herziening van artikel 24, §§ 1 en 3, van de 
Grondwet, nr. 54K3674/1. 

- Voorstel (Patrick Dewael) van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet, nr. 
54K3675/1. 

- Voorstel (Peter De Roover) van verklaring tot herziening van de Grondwet, nr. 54K3684/1. 
- Voorstel (Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx) van verklaring tot herziening van artikel 7bis 
van de Grondwet om te voorzien in een constitutionele grondslag voor de aanneming van 
een bijzondere wet inzake milieudoelstellingen, van titel II van de Grondwet om een nieuw 
artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden 
waarborgt, en van titel III van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat het 
referendum op burgerinitiatief en het referendum op parlementair initiatief waarborgt, nr. 
54K3696/1. 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx). 

 
- Rapporteur: M. Francis Delpérée. 
- Voorstel 54K1946/1 werd ingetrokken. 
- De commissie heeft een voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 
aangenomen. 
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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 2 APRIL 2019 
 
Wetsvoorstel (Michel de Lamotte, Jean-Marc Delizée, Benoît Lutgen, Bert Wollants) tot 
wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen en tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde het toezicht van de CREG uit te breiden tot de 
tussenpersonen inzake energie, nrs. 54K3475/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteur : de heer Youro Casier). 
 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
  
Wetsvoorstel (Rita Gantois, Werner Janssen, Bert Wollants) tot wijziging van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, 
nr. 54K2966/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Caroline 
Cassart-Mailleux). 
 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
  
Wetsvoorstel (Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, 
Frédéric Daerden, Ahmed Laaouej) ter bevordering van duurzame ontwikkeling en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen bij grote ondernemingen via de participatieve 
begroting, nr. 54K3075/1. 
 
- Rapporteur: mevrouw Leen Dierick. 
- In bespreking. 
  
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Frank Wilrycx, Bert Wollants, Griet Smaers) tot wijziging van de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en van de programmawet van 27 april 2007, nrs. 54K3563/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, 
Laurent Devin, Eric Thiébaut, Alain Mathot, Emir Kir, Jacques Chabot) tot wijziging van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen, teneinde de toegang tot het sociaal tarief uit te breiden, nr. 54K3191/1. 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre). 
 
- Het wetsvoorstel 54K3563/1, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 stemmen en 5 
onthoudingen. Bijgevolg vervalt het wetsvoorstel 54K3191/1. 

  
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) tot wijziging van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, teneinde 
de toegang tot die verzekering te waarborgen tegen niet-discriminerende voorwaarden, nrs. 
54K3211/1 en 2. 

Amendement van de heer de Lamotte). 
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- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois) 
tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met het oog op de herinvoering van een 
verplichte en veralgemeende regeling van personalisatie a posteriori, nr. 54K959/1. 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Frank Wilrycx). 
 

- Wetsvoorstel 54K959/1 werd losgekoppeld. 
- Artikel 2 en bijgevolg het wetsvoorstel 54K3211/1 werd verworpen met 10 tegen 5 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Frank Wilrycx, Nele Lijnen) 
betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van 
architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere 
dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse 
wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de 

bouwsector, nrs. 54K3602/1 en 2. 

 
- Rapporteur: de heer Frank Wilrycx. 
- Het wetsvoorstel werd aangenomen met 9 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 DONDERDAG 4 APRIL 2019 
 
Wetsvoorstel (Werner Janssen, Rita Gantois) tot wijziging van de wet van 28 juli 1981 
houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in 
het wild levende dier- en plantensoorten, en van de bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 
maart 1973, alsmede tot wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 
1979 en van het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild 
levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, 
nr. 54K3202/4. 
Amendementen teruggezonden door de plenaire vergadering. 
 
- Rapporteur: de heer Michel de Lamotte. 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 11 stemmen en 5 
onthoudingen. 

 
Wetsvoorstel (Frank Wilrycx, Leen Dierick, Griet Smaers, Damien Thiéry, Benoît Friart) tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
met het oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en 
exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van 
België, nr. 54K3581/5. 
Amendementen teruggezonden door de plenaire vergadering. 
 
- Rapporteur: de heer Bert Wollants. 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Griet Smaers, Leen Dierick, Isabelle Galant, Nele Lijnen, Frank Wilrycx, 
Caroline Cassart-Mailleux) houdende diverse bepalingen inzake Economie, nr. 54K3570/5. 
Amendementen teruggezonden door de plenaire vergadering. 
 
- Rapporteur: de heer Benoît Friart. 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
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Wetsvoorstel (Griet Smaers, Benoît Friart, Frank Wilrycx, Leen Dierick, Nele Lijnen) houdende 
wijzigingen aan boek I “ Definities”, boek XV “Rechtshandhaving” alsmede vervanging van 
boek IV “Bescherming van de mededinging” in het Wetboek van economisch recht, 
nr. 54K3621/1. 
Amendementen teruggezonden door de plenaire vergadering. 
 
- Rapporteur: de heer Werner Janssen. 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen.  
 
Volgende vergadering: 24 april 2019.   
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WERKGROEP “ROBOT- EN DIGITALE AGENDA” 

Voorzitter : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 2 APRIL 2019 
 
Hoorzitting over het verslag “AI for Belgium” met: 
- de minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve 
Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee; 

- de heer Yves Deville, professor aan de Université catholique de Louvain en voorzitter van 
Digital University – UCL;  

- de heer Nicolas Deruytter, Managing Director bij ML6; 
- de heer Hans D’Hondt, voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. 
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WERKGROEP “SIGNALEMENT BETREFFENDE DE AFHANDELING 
VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN BINNEN DE GROEPERING GETUIGEN VAN JEHOVAH” 

Voorzitter : de heer André Frédéric 
 
 DINSDAG 2 APRIL 2019 

 
Vergadering met gesloten deuren 
  
Verslag van het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties 
(IACSSO) : “Signalement betreffende de afhandeling van seksueel misbruik van minderjarigen 
binnen de groepering getuigen van Jehovah”. 
(Rapporteurs : de dames Kattrin Jadin en Karin Jiroflée). 

 
- Bespreking van het ontwerp van tussentijds verslag. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 2 APRIL 2019 
  
Actuele vragen aan de regering 
 
De mogelijke uitbreiding van de “camerawet”. 
 
Hoorzitting met: 
- de heer Arne Dormaels, Directeur VIAS Institute; 
- de heer Jonathan Berte, CEO en zaakvoerder Robovision; 
- de heer Hendrik Keersmaekers, Manager Legal & Public Affairs G4S Belgium; 
- de heer Bruno Schröder, National Technology Officer Belgium Microsoft. 
 
- Rapporteurs: de heer Eric Thiébaut en mevrouw Sandrine De Crom. 
 
 WOENSDAG 3 APRIL 2019 
 
Voorstel van resolutie (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Willy Demeyer, Nawal Ben Hamou, 
Sébastian Pirlot, Eric Thiébaut) betreffende de eerste-hulpopleiding van de politiemensen, nrs. 
54K1906/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: de dames Sandrine De 
Crom en Vanessa Matz). 
Amendement van mevrouw Ben Hamou en de heer Thiébaut. 
 
- Het voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 7 tegen 2 stemmen 
en 2 onthoudingen. 

  
Wetsvoorstel (Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
teneinde het verblijfsrecht voor staatlozen te regelen, nrs. 54K3487/1 en 2. (Voortzetting, 
sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Monica De Coninck en Sarah Smeyers). 
Amendement van mevrouw Lanjri. 
 
- In bespreking. 
  
Wetsvoorstel (Hans Bonte) tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad, nrs. 54K710/1 
en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Koenraad Degroote en mevrouw Katja Gabriëls). 
 
- Artikel 2 en bijgevolg het wetsvoorstel werd verworpen met 6 tegen 5 stemmen en 3 
onthoudingen. 

 
 VRIJDAG 5 APRIL 2019 
 
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, nrs. 54K3618/3 
en 4. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur: de heer Christophe D’Haese. 
- Het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering: 15 april 2019. 
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BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

Voorzitter : de heer Bert Wollants 
 
 DINSDAG 2 APRIL 2019 
  
Het klimaatbeleid. 
  
Hoorzitting met de heer Peter Wittoeck, Diensthoofd, Dienst Klimaatverandering, FOD 
Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de voedselketen. (Voortzetting). 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 WOENSDAG 3 APRIL 2019 
  
Actuele vragen aan de regering 
 
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 tot 5. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Laurette 
Onkelinx). 
Amendementen van mevrouw Van Cauter c.s. 
Advies van de Raad van State. 
 
- Co-rapporteur: de heer Stefaan Van Hecke. 

- De artikelen werden aangenomen. De commissie zal overgaan tot een tweede lezing (art. 83 

Rgt.). 
 
Volgende vergadering: 17 april 2019. 
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

Voorzitter : de heer David Clarinval; de heer Frédéric Daerden a.i. 
 
 WOENSDAG 3 APRIL 2019 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Sonja Becq, Sybille de Coster-Bauchau, David Clarinval, Vincent Van 
Quickenborne) houdende diverse bepalingen inzake pensioenen, nrs. 54K3577/4 en 5. 
Amendementen van de heer Clarinval en mevrouw Becq teruggezonden naar de commissie 
door de plenaire vergadering van donderdag 28 maart 2019 (Rgt., art. 93). 
 
- De naar de commissie teruggezonden amendementen werden ingetrokken. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau) tot wijziging van de wet van 22 
maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, nrs. 54K3580/3 en 4. 
(Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur: mevrouw Stéphanie Thoron. 
- Het wetsvoorstel werd aangenomen met 9 tegen 3 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Sybille de Coster-Bauchau, Vincent Van Quickenborne, Sonja 
Becq) met betrekking tot het halftijds pensioen, nrs. 54K3578/3 en 4. (Tweede lezing, art. 83, 
Rgt.). 
 
- Rapporteur: de heer Egbert Lachaert. 
- Het wetsvoorstel werd aangenomen met 11 tegen 4 stemmen. 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 
betreffende de sluiting van de ondernemingen, nr. 54K3620/1. 
 
- Rapporteur: de heer Egbert Lachaert. 
- Het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 

 
Wetsvoorstel (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Damien Thiéry) betreffende de 
toekenning van een forfaitair bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren 
misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door 
de moeder tijdens de zwangerschap, nrs. 54K3622/1 en 2. 
 
- Rapporteur: mevrouw Meryame Kitir. 
- Het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
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. 
- Wetsvoorstel (David Clarinval, Stéphanie Thoron, Sybille de Coster-Bauchau) tot erkenning 
van de mantelzorgers, nrs. 54K95/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Meryame Kitir) tot uitbreiding van de vergoeding en de duurtijd van het verlof 
voor medische bijstand aan zwaar zorgbehoevende gezins of familieleden, nr. 54K3359/1. 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Jean-Marc Delizée en Stefaan Vercamer). 
 

- Basistekst: 54K95/1. 
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- Het wetsvoorstel 54K95/1, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 stemmen en 2 
onthoudingen. Bijgevolg vervallen de wetsvoorstellen nrs. 54K1001/1, 54K120/1, 54K625/1 
en 54K3359/1. 

 
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, Catherine Fonck, 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. 

Amendementen van mevrouw Van Peel c.s. 
Advies van de Raad van State. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer David Clarinval en mevrouw Catherine Fonck). 
 
- Basistekst: 54K2002/1. 
- Het wetsvoorstel 54K2002/1, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. Bijgevolg 
vervallen de wetsvoorstellen nrs. 54K2453/1 en 54K1666/1. 

 
 VRIJDAG 05 APRIL 2019 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval) tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020, 
nr. 54K3712/1 (art. 1 tot 11).   
 
- Rapporteur: mevrouw Meryame Kitir. 
- Het geheel van de naar de commissie verwezen artikelen werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 
tussen de Federale Staat , de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende 
de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de 
Samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018, nr. 54K3679/1. 
 
- Zaak zonder verslag (art. 78.7 Rgt.). 
- Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen.     
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 3 APRIL 2019 
 
Verslag van de hoorzittingen van de werkgroep “Robot- en Digitale Agenda” aan de Commissie 
voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven. 
 
- Rapporteur: mevrouw Nele Lijnen. 
 
Voorstel van resolutie (Gilles Vanden Burre) over de instelling van een inclusieve en duurzame 
robot- en digitale agenda in België, nr. 54K3694/1. 
 
- De indiener heeft het voorstel ingetrokken. 
 
Wetsvoorstel (Nele Lijnen) houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 
augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de 
radiofrequenties voor radio-omroep in de frequentieband 87,5-108 MHz overeenkomstig artikel 
17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, nr. 54K3702/1. 
 
- Rapporteur: de heer Peter Dedecker. 
- Het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
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PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 

Voorzitters : de heren Siegfried Bracke en Jacques Brotchi (S) 
 
 DONDERDAG 4 APRIL 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). 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 DONDERDAG 4 APRIL 2019 
 
Wetsvoorstel (Damien Thiéry, Hendrik Bogaert, Veli Yüksel, Tim Vandenput) tot wijziging van 
diverse bepalingen betreffende de werving en de professionele evaluatie van de militairen en 
tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de 
statuten van het personeel van de krijgsmacht teneinde het verlofstelsel voor 
ouderschapsbescherming van militairen gelijk te schakelen met dat van personeelsleden van 
de rijksbesturen, nrs. 54K3608/1 tot 4. 
Amendementen van mevrouw Kattrin Jadin. 
Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van donderdag 4 april 2019. 
 
- Rapporteur: mevrouw Rita Bellens. 
- Het wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
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