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PPlleennaaiirree  vveerrggaaddeerriinngg  
 
 
 
 
 DONDERDAG 14 JULI 2011 NAMIDDAG (044) 
 
 
 

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN 

 
1. Wetsvoorstel (de dames Leen Dierick en Liesbeth Van der Auwera en dhr. Joseph George) 

tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat betreft het verbod op 
aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde 
ondernemingen, nrs. 619/1 tot 7. 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een verbod in te stellen op aandelengerelateerde 
verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. 
Met deze maatregel wil de indiener vermijden dat deze bestuurders al te veel 
zouden worden beïnvloed door de beurskoers van het aandeel van de 
onderneming. 

 
Het wetsvoorstel nr. 619 wordt aangenomen met 31 stemmen en 1 onthouding 

 
 
2. Wetsvoorstel (dhr. Philippe Goffin, mevr. Nathalie Muylle, dhr. Joseph George, de dames 

Karine Lalieux en Liesbeth Van der Auwera en de heren Damien Thiéry en Willem-Frederik 
Schiltz) tot wijziging van artikel 138bis-6 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst, nrs. 1620/1 tot 3. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1620 wordt unaniem aangenomen met 132 stemmen 

 
 
3. Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-

verdeling, nrs. 1513/1 tot 5. 
- Wetsvoorstel (dhr. Raf Terwinge, de dames Sonja Becq en Leen Dierick, dhr. Gérald 

Kindermans, de dames Nahima Lanjri en Nathalie Muylle en de heren Jef Van den 
Bergh, Stefaan Vercamer en Servais Verherstraeten) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek wat het invoeren van wettelijke termijnen in de procedure van gerechtelijke 
vereffeningverdeling betreft, nrs. 996/1 en 2. 

 
Het wetsontwerp nr. 1513 wordt unaniem aangenomen met 132 stemmen 

 
 
4. Wetsvoorstel (mevr. Sonja Becq, dhr. David Clarinval, mevr. Maggie De Block, dhr. Wouter 

De Vriendt, de dames Meryame Kitir, Catherine Fonck, Karolien Grosemans en Nahima 
Lanjri en dhr. Yvan Mayeur) tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en 
zelfstandigen, nrs. 1411/1 tot 7. 

 
In het kader van de pensioenbonus worden oudere mensen aangezet om langer te 
blijven werken. Deze regeling loopt voor werknemers en zelfstandigen echter af op 
1 december 2012. Het is daarbij niet duidelijk of de pensioenbonus verlengd wordt. 
Om meer zekerheid te bieden aan mensen die moeten beslissen over hun 
pensioenaanvraag, verlengt dit wetsvoorstel de maatregel met één jaar. 
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Tegelijk stellen de indieners vast dat de pensioenbonus te weinig bekend is bij 
toekomstig gepensioneerden. 
Daarom willen zij de overheidsdiensten verplichten om meer en beter te 
communiceren over het bestaan en het effect van deze maatregel. 
 

Het wetsvoorstel nr. 1411 wordt aangenomen met 120 stemmen en 13 onthoudingen 

 
 
5. Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een 

solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworden zijn aan het 
stelsel van sociale zekerheid, nrs. 1637/1 tot 4. 
- Wetsvoorstel (dhr. Daniel Bacquelaine, mevr. Valérie De Bue, dhr. David Clarinval en 

mevr. Kattrin Jadin) tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid,  
nrs. 210/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (de heren Willem-Frederik Schiltz en Mathias De Clercq en de dames 
Maggie De Block en Gwendolyn Rutten) tot wijziging van de regelgeving betreffende de 
studentenarbeid, nrs. 715/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (dhr. Stefaan Vercamer en de dames Nahima Lanjri en Sonja Becq) tot 
wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid, nrs. 1282/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (de dames Reinilde Van Moer, Zuhal Demir, Karolien Grosemans, Sarah 
Smeyers, Nadia Sminate en Miranda Van Eetvelde) tot hervorming van de regelgeving 
betreffende de studentenarbeid, nrs. 1418/1 en 2. 

 
In het kader van de vereenvoudiging en de wil om de juridische zekerheid te 
verhogen worden de regels betreffende de studentenarbeid aangepast om 50 
dagen tewerkstelling per jaar mogelijk te maken gedurende dewelke de student 
niet aan de sociale zekerheid is onderworpen en voor dewelke een 
solidariteitsbijdrage is voorzien. 
Het voorliggende wetsontwerp voorziet dat de openbare instelling van sociale 
zekerheid belast met de inning van de bijdragen de benodigde elektronische 
toepassing zal ontwikkelen die zowel aan de student als aan de kandidaat 
werkgever de mogelijkheid geeft om het contingent waarover de student beschikt 
te raadplegen. 
 

Het wetsontwerp nr. 1637 wordt aangenomen met 123 stemmen en 10 onthoudingen 

 
 
6. Wetsvoorstel (mevr. Sonja Becq, dhr. Christian Brotcorne, de dames Valérie Déom, Sabien 

Lahaye-Battheu en Kristien Van Vaerenbergh en de heren Raf Terwingen en Servais 
Verherstraeten) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van 
een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling, nrs. 1634/1 en 2. 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een bijzondere rol op te richten voor de vorderingen 
op verzoekschrift inzake de collectieve schuldenregeling om te komen tot een 
heldere en meer uniforme praktijk op de griffies. 
 

Het wetsvoorstel nr. 1634 wordt unaniem aangenomen met 133 stemmen 
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7. Wetsvoorstel (de heren David Clarinval en Daniel Bacquelaine, mevr. Kattrin Jadin, de 

heren Denis Ducarme, Philippe Goffin en Damien Thiéry en de dames Marie-Christine 
Marghem en Maggie De Block) tot wijziging van artikel 171, 4°, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, nrs. 302/1 tot 6. 

 
De indieners van dit wetsvoorstel willen jonge artsen ertoe aanzetten zich te 
vestigen in of te verhuizen naar zones met weinig huisartsen per inwoner. Daarom 
stellen ze voor de premie van 20 000 euro voor huisartsen die zich in een 
zogenaamde “prioritaire zone” vestigen, voortaan minder te belasten, te weten 
tegen slechts 16,5 %. 
 

Het wetsvoorstel nr. 302 wordt aangenomen met 93 stemmen tegen 11 en 29 onthoudingen 

 
 
 


