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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

 
Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 12 JULI 2011 
 
Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering (Verslag van het Rekenhof 
aan de Kamer van volksvertegenwoordigers). 
 
Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie alsook met de raadsheren in het 
Rekenhof, de heren Pierre Rion en Rudy Moens. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Georges Gilkinet). 
Toegevoegde vraag : 
- Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de audit van het 
Rekenhof over het beheer van de ziekte-en invaliditeitsverzekering” (nr. 5031). 

 

 
- De raadsheren in het Rekenhof, de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie alsook de vertegenwoordigers van het 
RIZIV hebben op de vragen van de heren Manu Beuselinck, Stefaan Vercamer en Georges 
Gilkinet en de dames Maggie De Block, Meryame Kitir, Christiane Vienne en Nadia Sminate 
geantwoord. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic291.pdf 
 
Wetsvoorstel (Yvan Mayeur, Maggie De Block, Valérie De Bue, Annick Van Den Ende, Stefaan 
Vercamer) tot wijziging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de 
organisatie van de aanvullende ziekteverzekering, nr. 1508/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Yvan Mayeur. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. Mevrouw Nadia Sminate heeft het woord 
gevoerd. 
- De artikelen en het gehele wetsvoorstel werden eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic294.pdf 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
BIJZONDERE WERKGROEP OVER PESTEN OP HET WERK 
(Rapporteurs : de dames Valérie De Bue en Miranda Van Eetvelde) 
 
Voorstel van aanbevelingen van de commissie. (Stemming). 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic291.pdf
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic294.pdf
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- Het voorstel van aanbevelingen werd eenparig aangenomen. 
 
Toestand van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten. Gedachtewisseling met de minister van Pensioenen en Grote Steden. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Maggie De Block). 
 
- Na de uiteenzetting door de minister van Pensioenen en Grote Steden heeft er een 
gedachtewisseling plaatsgevonden.  
- Hebben het woord gevoerd : de heren Stefaan Vercamer, Georges Gilkinet, Yvan Mayeur en 
de dames Maggie De Block, Valérie De Bue en Catherine Fonck. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic297.pdf 
 
 
 

Bedrijfsleven 

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE 

NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE 

LANDBOUW  
 
Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera 
 
 DINSDAG 12 JULI 2011 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen en voorstel van resolutie : 
- Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri, Leen Dierick, Joseph George, 

Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke 
aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, nrs. 1448/1 en 2. 

 

 Amendement van de heer George c.s. 
 

- Voorstel van resolutie (Joseph George, Catherine Fonck, Liesbeth Van der Auwera, Leen 
Dierick) betreffende de ratificatie van de Protocollen van 12 februari 2004 houdende wijziging 
van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied 
van de kernenergie en van het Aanvullend Verdrag van Brussel van 31 januari 1963, 
nrs. 1437/1 en 2. 

 

 Amendementen van mevrouw Lalieux c.s. 
 

- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Olivier Henry, David Clarinval, Willem-Frederik Schiltz) tot 
wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied 
van de kernenergie, nrs. 1597/1 tot 4. 

 

 Amendementen van de heren Tobback c.s., Calvo c.s. en de dames Lalieux c.s. en Vanheste. 
 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 1 stem en 3 onthoudingen beslist dat het voorstel van 
resolutie apart zal worden besproken. 
 
Wetsvoorstellen (nrs. 1448 en 1597) 
- De commissie heeft beslist om het wetsvoorstel nr. 1597 als basis voor de bespreking te 
nemen. 
- De algemene en de artikelsgewijze besprekingen werden beëindigd. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Vanheste c.s. en de heer Calvo c.s. 
- Amendement nr. 2 werd aangenomen met 14 stemmen en 1 onthouding. 
- Amendement nr. 3 werd ingetrokken. 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic297.pdf
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- De overige amendementen werden verworpen. 
- De artikelen, zoals geamendeerd, werden aangenomen. 
- In afwijking van artikel 82.1 van het Reglement werd het gehele wetsvoorstel, zoals 
geamendeerd, aangenomen met 13 stemmen en 2 onthoudingen. 
- Bijgevolg vervalt het samengevoegde wetsvoorstel nr. 1448. 
 
Voorstel van resolutie (nr. 1437) 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Er werd een amendement nr. 3 ingediend door de heer George c.s. 
- De amendementen nrs. 1 tot 3 werden eenparig aangenomen. 
- In afwijking van artikel 82.1 van het Reglement werd het aldus geamendeerde voorstel van 
resolutie, eenparig aangenomen. 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de CREG over “de CREG-studie (F) 1106/6-CDC-1074 
over de nood aan productiecapaciteit van elektriciteit in België over de periode 2011-2020”. 
 
- Na hun uiteenzettingen hebben de heren Woitrin en Lacrosse (directeurs bij de CREG) 
op de vragen van de heren Kristof Calvo, David Clarinval, Jean-Marie Dedecker, Peter Logghe, 
Joseph George en Olivier Deleuze geantwoord. 
 
 
 

Legeraankopen 

COMMISSIE LEGERAANKOPEN 
 
Voorzitter : de heer Wouter De Vriendt 
 
 DINSDAG 12 JULI 2011 
 
Bespreking van aankoopdossiers : 
- dossier “multipurpose protected vehicle” (MPPV); 
- dossier rijsimulatoren. 
 
- Na hun inleidende uiteenzettingen hebben de vertegenwoordigers van minister van 
Landsverdediging en van de Krijgsmacht  op de vragen van de heren Anthony Dufrane,  Wouter 
De Vriendt en mevrouw Karolien Grosemans geantwoord. 
 
 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers 
 
 DINSDAG 12 JULI 2011 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen en wetsontwerp: 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Sonja Becq, Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen, Marie-

Christine Marghem, Sabien Lahaye-Battheu) betreffende de invoering van een familie- en 
jeugdrechtbank, nrs. 682/1 tot 14.  

 

 Amendementen van de heren Brotcorne en Van Hecke, mevrouw Lahaye-Battheu, de 
heer Maingain, de heer Giet, mevrouw Déom, mevrouw Marghem en mevrouw Van 
Vaerenbergh. 
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   Advies van de Raad van State. 
- Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen 

om door de rechter te worden gehoord - Overgezonden door de Senaat, nr. 1652/1. 
 

- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais 
Verherstraeten) tot wijziging van de wetgeving wat betreft het recht van minderjarigen op 
toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen, nr. 738/1. 

 

- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Servais 
Verherstraeten) tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van 
minderjarigen om door de rechter te worden gehoord, nr. 739/1. 

 

- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) betreffende 
het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten 
voor minderjarigen, nr. 944/1. 

 

- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) tot wijziging 
van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze van regeling van 
geschillen, nr. 1224/1. 

 

(Tweede lezing, Art. 94 Rgt., en stemming over het geheel). (Rapporteur: mevrouw Kristien Van 
Vaerenbergh). 
 
- De tweede lezing heeft plaatsgevonden. 
- De commissie heeft kennis genomen van de wetgevingstechnische nota en heeft met de 
meeste bedenkingen ingestemd. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Brotcorne en mevrouw Becq. 
- De amendementen nrs. 265 tot 280 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel nr. 682, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 12 stemmen en 
2 onthoudingen. 
- Bijgevolg vervallen het wetsontwerp (nr. 1652) en de samengevoegde wetsvoorstellen (nrs. 
738, 739, 944 en 1224). 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens 
vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te 
raadplegen en door hem te worden bijgestaan - Geamendeerd door de Senaat, nr. 1279/10. 
 
- Rapporteurs : de heren Christian Brotcorne en Renaat Landuyt. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Van Hecke, Maingain, Giet c.s. en 
Verherstraeten. 
- Amendement nr. 69 werd aangenomen. 
- In afwijking van artikel 82.1 van het Reglement werd het gehele wetsontwerp, zoals 
geamendeerd, aangenomen met 8 tegen 2 stemmen en 4 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Karine Lalieux c.s.) tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de 
aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, nr. 
1639/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Herman De Croo, Patrick Dewael, Carina Van Cauter) 

tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven op minderjarigen betreft, 
nr. 315/1. 

 

- Wetsvoorstel (Alexandra Colen, Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) tot wijziging 
van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering teneinde de verjaringstermijn van sommige misdrijven op minderjarigen vast te 
stellen op vijftig jaar, nr. 919/1. 
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- Wetsvoorstel (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Annick Ponthier, Peter 
Logghe) betreffende een strengere strafrechtelijke aanpak van misdrijven van seksueel 
misbruik op minderjarigen, nr. 1478/1. 

 

- Wetsvoorstel (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) tot wijziging van het 
Strafwetboek wat de aanranding van de eerbaarheid via het internet betreft, nr. 1479/1. 

 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Valérie Déom en Kristien Van 
Vaerenbergh). 
 
- Mevrouw Carina Van Cauter heeft de loskoppeling van haar wetsvoorstel (nr. 315) gevraagd. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Schoofs, mevrouw Lalieux c.s., mevrouw 
De Wit c.s., de heer Brotcorne c.s., mevrouw Becq c.s. en mevrouw Van Cauter c.s. 
- De amendementen nrs. 16, 21, 23, 24 en 26 tot 36 werden aangenomen. 
- In afwijking van artikel 82.1 van het Reglement werd het gehele wetsvoorstel, zoals 
geamendeerd, aangenomen met 15 stemmen en 1 onthouding. 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten) tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek en van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, nr. 1658/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Özem Özen. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Servais Verherstraeten. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Van Hecke. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De amendementen nrs. 1 en 2 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) tot 
wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
strafvordering voor wat betreft de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde 
misdrijven, nr. 1541/1. (Rapporteur : de heer Raf Terwingen). 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 

 
- De commissie heeft beslist om een hoorzitting te organiseren. 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic300.pdf 
 
 

 
Handels- en Economisch Recht 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 
 
Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 
 
 DINSDAG 12 JULI 2011 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Fabrice Enderlin (Executive Vice President Global Human Resources and 

Communication), UCB; 
 

- mevrouw Caroline Jonckheere, economisch raadgever, Liberale Vakbond - ACLVB; 
 

- de heer Olivier Marquet, directeur, Triodos Bank België. 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic300.pdf
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over de volgende voorstellen :  
 
- Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Meyrem 

Almaci, Zoé Genot) ter bestrijding van “gouden parachutes” en buitensporige bezoldigingen, 
nr. 1336/1. (Rapporteur : mevrouw Zuhal Demir). 

 

- Wetsvoorstel (Guy Coëme, Christiane Vienne, Valérie Déom, Olivier Henry, Yvan Mayeur, 
Alain Mathot) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de 
variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaardigen, nr. 1395/1. 
(Rapporteur : mevrouw Muriel Gerkens). 

 

- Wetsvoorstel (Olivier Henry, Christiane Vienne, Valérie Déom, Guy Coëme, Yvan Mayeur, 
Alain Mathot) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 
1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de 
bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft, nr. 1396/1. (Rapporteur : mevrouw 
Leen Dierick). 

 

- Voorstel van resolutie (Christiane Vienne, Linda Musin, Karine Lalieux, Olivier Henry, Yvan 
Mayeur, Guy Coëme, Anthony Dufrane, André Frédéric, Laurent Devin) over de beperking van 
de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven, nr. 1397/1. 
(Rapporteur : mevrouw Zuhal Demir). 

 

- Wetsvoorstel (Josy Arens, Joseph George) tot wijziging van artikel 198 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het overmatig gebruik van variabele bezoldigingen te 
ontmoedigen, nr. 1447/1. (Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne). 

 

 
- Na hun respectievelijke uiteenzettingen hebben de sprekers op de vragen van mevrouw 
Christiane Vienne, de heren Karel Uyttersprot, Bruno Tuybens, mevrouw Muriel Gerkens, de 
heren Mathias De Clercq, David Clarinval en Guy Coëme geantwoord. 
 
 DONDERDAG 14 JULI 2011 
 
Wetsvoorstel (Peter Dedecker, Steven Vandeput, Bert Wollants, Jef Van den Bergh, Maggie De 
Block, Karin Temmerman) tot wijziging van het Wetboek van Koophandel wat de uitbreiding van 
de in het register van teboekstelling opgenomen soorten schepen betreft, nrs. 1548/1 tot 4. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Mathias De Clercq). 
Amendement van de heer Dedecker c.s. 
 
- De heer Dedecker heeft zijn amendement nr. 1 ingetrokken en zijn amendementen nrs. 2 en 3 
toegelicht. 
- Er heeft een gedachtewisseling over de regeling van de werkzaamheden plaatsgevonden. 
 
Wetsvoorstel (Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh) tot 
wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, nrs. 1603/1 en 2. (Stemming over het geheel - Rgt. art. 82.1). (Rapporteur: 
de heer Karel Uyttersprot). 
Amendement van mevrouw Demir c.s. 
 
- De commissie heeft eenparig ingestemd met de door de juridische dienst voorgestelde 
wetgevingstechnische verbeteringen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
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Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 DINSDAG 12 JULI 2011 
 
Voorstel van resolutie (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Eva Brems, Muriel Gerkens, Wouter De 
Vriendt, Patrick Moriau) over de stijging van de voedselprijzen, nrs. 1321/1, 3, 8 en 9. 
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van 16 juni 2011- art. 88 Rgt). 
(Stemming over het geheel). (Rapporteur : de heer Patrick Dewael). 
Amendementen van de heer Moriau, mevrouw Snoy et d’Oppuers, de heer de Donnea, 
mevrouw Muylle en de heer Brotcorne. 
 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Moriau en mevrouw Snoy et d’Oppuers. 
- Mevrouw Ingeborg De Meulemeester heeft eveneens het woord gevoerd. 
- Het gehele voorstel van resolutie werd, zoals geamendeerd, aangenomen met 11 stemmen en 
4 onthoudingen. 
 
Voorstel van resolutie (Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen) met het oog op de ratificatie van 
het Optioneel Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke of 
Vernederende Behandeling of Bestraffing (OPCAT), nr. 25/1. (Stemming over het geheel). 
(Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne). 
 
- Het voorstel van resolutie werd, zoals geamendeerd, aangenomen met 7 stemmen en 8 
onthoudingen. 
 
Voorstel van resolutie (Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen) ter ratificatie, door ons land, van 
het reeds sinds november 2000 ondertekende Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, nr. 26/1. (Stemming 
over het geheel). (Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne). 
 
- Het voorstel van resolutie werd, zoals geamendeerd, aangenomen met 7 stemmen en 8 
onthoudingen. 
 
Voorstel van resolutie (Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen) met het oog op de ratificatie van 
het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten 
(IVESCR), nr. 27/1. (Stemming over het geheel). (Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne). 
 
- Het voorstel van resolutie werd, zoals geamendeerd, aangenomen met 7 stemmen en 8 
onthoudingen. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Patrick Moriau, André Flahaut, Philippe Blanchart, Guy Coëme) 

betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden, nrs. 110/1 en 2. 
 

 Amendement van de h. Moriau, mevrouw Snoy et d’Oppuers en de h. Ducarme. 
 

- Voorstel van resolutie (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Olivier Deleuze, Kristof Calvo) over het 
grootschalig verwerven en pachten van landbouwgronden, nr. 1296/1. 

 

- Voorstel van resolutie (Denis Ducarme) betreffende een Belgisch internationaal beleid inzake 
de verwerving van landbouwgronden in de derdewereldlanden en inzake 
landbouwgrondbeheer, nr. 103/1. 
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- Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne. 
- Het gemeenschappelijk amendement van de heer Moriau, mevrouw Snoy et d’Oppuers en de 
heer Ducarme werd als gemeenschappelijke tekst voorgesteld. 
- Er werden subamendementen ingediend door mevrouw Muylle. 
- Hebben het woord gevoerd : de heer Philippe Blanchart, de dames Thérèse Snoy et 
d’Oppuers, Nathalie Muylle, Christiane Vienne en de heer François-Xavier de Donnea. 
- Het voorstel van resolutie werd geamendeerd en verbeterd. 
- Het gehele voorstel van resolutie werd eenparig aangenomen. 
 
Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Alexandra Colen, Bert Schoofs, Peter Logghe) betreffende de 

vervolging van christenen in Egypte, nr. 1188/1. 
 

- Voorstel van resolutie (Denis Ducarme) over de bescherming van de christelijke gemeenschap 
in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten, inzonderheid in Irak, nr. 1288/1. 

 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Peter Luykx). 
 
- Mevrouw Alexandra Colen heeft gevraagd dat de voorstellen van resolutie zouden worden 
losgekoppeld. 
 
Voorstel van resolutie (Dirk Van der Maelen, David Geerts, Patrick Moriau) met betrekking tot de 
internationale inspanningen in Afghanistan en de brede regio, nrs. 1534/1 en 2. 
 
- Er heeft een proceduredebat plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Moriau en Blanchart. 
- Deze amendementen werden ingetrokken. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic293.pdf 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic299.pdf 
 
 

 
Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN  
 
Voorzitter : mevrouw Maggie De Block 
 
 DINSDAG 12 JULI 2011 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren (voorstel van resolutie nr. 607). 
 
Wetsvoorstel (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux, Karin 
Temmerman) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde 
gevallen de verkeerslichten te negeren, nrs. 1004/1 tot 3. (Stemming over het geheel - Art. 82,1. 
Rgt.). (Rapporteur : de heer Ronny Balcaen). 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic293.pdf
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic299.pdf
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- De commissie heeft kennis genomen van de nota van de juridische dienst. 
- Er heeft een bespreking plaatsgevonden. 
- Er werd een amendement ingediend door de heren Van den Bergh en Wollants. 
- Het amendement werd aangenomen met 13 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle, Nahima Lanjri, 
Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten, Leen Dierick) tot wijziging van de wet betreffende de 
politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling 
van verkeersmisdrijven betreft, nrs. 438/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Steven 
Vandeput). 
 
- De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
- De amendementen nrs. 1 tot 4 en de artikelen, zoals geamendeerd, werden aangenomen. 
- De commissie besliste eenparig om af te wijken van artikel 82.1 van het Reglement en heeft 
gestemd. 
- Het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Karin Temmerman, Ronny Balcaen) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde de 
fietsstraat te verankeren in de wegcode, nrs. 1403/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en 
stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Maggie De Block). 
 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Temmerman c.s. 
- De amendementen nrs. 1 tot 3 en 6 tot 8 werden aangenomen. 
- Amendement nr. 4  werd verworpen. 
- Amendement nr. 5  werd ingetrokken. 
 
Actuele vragen aan de regering : 
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic292.pdf 
 
 DONDERDAG 14 JULI 2011 
 
Wetsvoorstel (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux, Karin 
Temmerman) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde 
gevallen de verkeerslichten te negeren, nrs. 1004/1 tot 4. (Stemming over het geheel - Art. 82,1. 
Rgt.). (Rapporteur : de heer Ronny Balcaen). 
 
- De commissie heeft kennis genomen van de nota van de juridische dienst. 
- Het gehele wetsvoorstel werd aangenomen met 13 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Karin Temmerman, Ronny Balcaen) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde de 
fietsstraat te verankeren in de wegcode, nrs. 1403/1 tot 4. (Stemming over het geheel - Art. 82,1. 
Rgt.). (Rapporteur : mevrouw Maggie De Block). 
 
- De commissie heeft kennis genomen van de nota van de juridische dienst en heeft de 
opmerkingen aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals aagenpast, werd aangenomen met 10 stemmen en 5 
onthoudingen. 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic292.pdf
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Europese Aangelegenheden 

FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN  
 
Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Gedachtewisseling met de heer Mikolaj Dowgielewicz, Staatssecretaris voor Europese 
Aangelegenheden, over de prioriteiten van het Poolse Voorzitterschap van de Raad van de 
Europese Unie. 
 
- Na een inleidende uiteenzetting heeft de heer Mikolaj Dowgielewicz op de vragen van de 
dames Christiane Vienne, Daphné Dumery, Eva Brems en de heren Herman De Croo, Philippe 
Mahoux (S), Peter Van Rompuy (S) en Richard Miller (S) geantwoord. 
 
 
 

Landsverdediging 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
 
Voorzitter : de heer Filip De Man 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic295.pdf 
 

 
 

Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de heer Hans Bonte 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Voorstel van resolutie (Nathalie Muylle, Nahima Lanjri, Sonja Becq) betreffende een rationeel 
geneesmiddelengebruik in rust- en verzorgingstehuizen, nrs. 268/1 tot 3. (Voortzetting). 
(Rapporteur : mevrouw Maya Detiège). 
Amendementen van mevrouw Somers en de heer Beuselinck c.s. 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Muylle c.s., mevrouw Detiège c.s. en de 
heer Beuselinck c.s. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De amendementen nrs. 7 tot 11 werden aangenomen. 
- Het voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic296.pdf 
 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic295.pdf
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic296.pdf
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Verzoekschriften 

COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN  
 
Voorzitter : de heer Christian Brotcorne 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Benoeming van de ondervoorzitters. 
 
- De heer Raf Terwingen werd als eerste ondervoorzitter aangewezen. 
- Mevrouw Colette Burgeon werd als tweede ondervoorzitter aangewezen. 
 
Jaarverslagen (2009 en 2010) van de federale Ombudsman : 
- voorstelling door het college van federale ombudsmannen; 
 

- gedachtewisseling. 
 

 
- Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon. 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de dames 
Valérie De Bue en Colette Burgeon en de heren Christian Brotcorne, Bert Wollants en Franco 
Seminara. 
 
Onderzoek van de verzoekschriften en van de antwoorden op de verzoekschriften. 
 
- De verzoekschriften alsook de antwoorden op de verzoekschriften werden onderzocht. De 
commissie heeft beslist om drie verzoekschriften aan de bevoegde ministers over te zenden. 
 
 
 

Maatschappelijke Emancipatie 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE  
 
Voorzitter : mevrouw Valérie Déom 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen en voorstel van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Christian Brotcorne, Catherine Fonck, Annick Van Den Ende, Josy 

Arens) over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO), 
nrs. 215/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Zoé Genot) tot wijziging van de wet van 21 
februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, 
nr. 491/1. 

- Wetsvoorstel (Maya Detiège, Bruno Tobback, Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven) tot 
wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor 
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, nrs. 1381/1 en 2. 

Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting. 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
- Het comité heeft beslist om hoorzittingen met vertegenwoordigers van het Platform 
Alimentatiefonds en de Koning Boudewijnstichting te organiseren. 
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Werkgroep “Politieke partijen” 

WERKGROEP “POLITIEKE PARTIJEN”  
 
Voorzitter : de heer Joseph George 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
De standpunten van de politieke partijen over de aanbevelingen van de GRECO (Raad van 
Europa). 
 
- Bespreking van het werkdocument. 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De werkgroep heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR FINANCIËN EN DE BEGROTING  
 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 WOENSDAG 13 JULI 2011 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Herman De Croo, Catherine Fonck, Damien Thiéry, 

Philippe Goffin) tot wijziging van de programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan 
de landbouw betreft, nr. 1561/1. 

 

- Wetsvoorstel (Josy Arens, Catherine Fonck) tot wijziging van de programmawet van 23 
december 2009 met het oog op de verlenging van de fiscale maatregelen voor de 
landbouwsector die ingevolge de crisis van 2009 werden genomen, nr. 1562/1. 

 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Peter Dedecker). 
 
- De algemene bespreking werd afgesloten. Hebben het woord gevoerd : de heer Damien Thiéry 
en mevrouw Catherine Fonck. 
- De commissie heeft beslist om de tekst van het wetsvoorstel nr. 1561 als basistekst te nemen. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, met de wetgevingstechnische verbeteringen, werd aangenomen met 
11 stemmen en 5 onthoudingen. 
- Bijgevolg vervalt het wetsvoorstel nr. 1562/1. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, Philippe 
Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine Marghem, Maggie De Block) tot wijziging van artikel 171, 
4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nrs. 302/1 tot 3. (Voortzetting, sluiting 
en stemmingen). (Rapporteur : de heer Hendrik Bogaert). 
 
- De algemene bespreking werd afgesloten. Hebben het woord gevoerd : de dames Veerle 
Wouters en Muriel Gerkens en de heren David Clarinval en Hagen Goyvaerts. 
- Artikel 1 alsook de amendementen nrs. 1 en 2, die de respectievelijke artikelen 2 en 3 
vervangen, werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 12 tegen 1 stem en 4 
onthoudingen. 
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Actuele vragen aan de regering :  
http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic298.pdf 
 
 
 

Verkiezingsuitgaven 

CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE 

POLITIEKE PARTIJEN 
 
Voorzitters : de heren André Flahaut en Danny Pieters (S) 
 
 DONDERDAG 14 JULI 2011 
 
Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 
componenten (boekjaar 2010), nrs. 53 1425/1 en 2. 
 
 

- Rapporteurs : de heren André Frédéric en Bart Tommelein (S). 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 

 
Controle van de geregistreerde giften van 125 euro en meer die in 2010 werden gedaan door 
natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke 
mandatarissen. 
 
- Rapporteurs : de heren André Frédéric en Bart Tommelein (S). 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 

 
Verzoek van de Parti Populaire tot toekenning van de dotatie voor de maand februari 2011. 
 
- De controlecommissie heeft beslist haar beslissing van 16 maart 2011 niet te herroepen. 
 
Onderzoek van de synthesenota’s ingediend krachtens artikel 4bis van de wet van 4 juli 1989 
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van 
de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen. 
 
- De Controlecommissie heeft 1 advies uitgebracht. 
 
 
 
 

http://www4.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic298.pdf

