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PPlleennaaiirree  vveerrggaaddeerriinngg  
 
 
 
 
 WOENSDAG 29 MEI 2013 NAMIDDAG (0144) 

DONDERDAG 30 MEI 2013 NAMIDDAG (0145) 
 
 

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 

 
1. Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde artikelen van de basiswet van 12 januari 2005 

betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, nrs. 2744/1 
tot 5. 

 
Dit ontwerp strekt ertoe de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden door punctuele 
aanpassingen performanter te maken. 
Het ontwerp: 
- verduidelijkt het karakter van de penitentiaire arbeid; 
- voert een wettelijke basis in die het mogelijk maakt voor de penitentiaire 
administratie om de door de gedetineerde veroorzaakte schade te verhalen op 
gelden die zij verschuldigd is aan de gedetineerde; 
- wijzigt de gevallen waarin een fouillering op het lichaam kan uitgevoerd worden; 
- breidt het toepassingsgebied van de tuchtregels uit door het invoeren van nieuwe 
tuchtrechtelijke inbreuken en door de verzwaring van de tuchtstraf in geval van 
gijzelneming; 
- vereenvoudigt de tuchtprocedure door de opheffing van een aantal regels die in 
de praktijk geen meerwaarde hebben. 

 
Het wetsontwerp nr. 2744 wordt aangenomen met 117 stemmen tegen 14 en 2 onthoudingen 

 
 
2. Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op 

roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen tere zake, nrs. 2463/1 
tot 12. 

 
De voorliggende ontwerpen van wet beogen de hervorming van het huidige stelsel 
van de zakelijke zekerheden op roerende goederen teneinde de ontwikkeling te 
bevorderen van een doeltreffender kredietstelsel dat de ontwikkeling van een 
performante economie beter kan ondersteunen. 
Daartoe worden de huidige regels van het Burgerlijk Wetboek inzake het pand 
gewijzigd teneinde te voorzien in de mogelijkheid om een pand te vestigen zonder 
buitenbezitstelling, waarvan de publiciteit wordt verzekerd door de inschrijving in 
een nieuw “pandregister”. 
Bovendien wordt een vereenvoudigde uitwinningsprocedure ingevoerd, waarbij het 
voorafgaand verkrijgen van een uitvoerbare titel niet vereist is en die bij de 
beslagrechter gecentraliseerd wordt.  
Meer in het bijzonder worden ten slotte tal van aangelegenheden inzake het 
pandrecht die thans door de rechtspraak worden beslecht, voortaan uitdrukkelijk 
geregeld. 
Die hervorming van het pandrecht wordt vervolledigd met nieuwe bepalingen 
inzake het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud, dat van de 
faillissementswet is overgeheveld naar het Burgerlijk Wetboek. 

 
Het wetsontwerp nr. 2463 wordt unaniem aangenomen met 133 stemmen 
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3. Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding, nrs. 2763/1 tot 10 
 

Het wetsontwerp nr. 2763 wordt aangenomen met 98 stemmen tegen 24 en 8 onthoudingen 

 
 
4. Wetsvoorstel (de heren Olivier Henry, Josy Arens, Olivier Destrebecq, Patrick Dewael, 

Philippe Goffin en Gerald Kindermans, mevr. Karin Temmerman en dhr. Luk Van Biesen) 
betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, nrs. 2752/1 tot 4. 

 
Het wetsvoorstel nr. 2752 wordt aangenomen met 85 stemmen en 46 onthoudingen 

 
 
5. Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, nrs. 2712/1 tot 8. 

- Wetsvoorstel (dhr. Bart Somers) tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat de 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties voor spijbelen betreft, nrs. 1451/1 
tot 3. 

- Wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote, Ben Weyts, Siegfried Bracke en Jan Van 
Esbroeck) tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke 
administatieve sancties wat de bevoegde ambtenaren en de leeftijdsrempel betreft,  
nrs. 1488/1 tot 3. 

- Wetsvoorstel (de dames Leen Dierick en Nahima Lanjri, dhr. Jef Van den Bergh en 
mevr. Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet 
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat betreft de gemeentelijke 
administratieve sancties, nrs. 1688/1 tot 3. 

- Wetsvoorstel (de heren Ben Weyts en Koenraad Degroote) tot invoering van de 
mogelijkheid van een plaatsverbod als gemeentelijke administratieve sanctie,  
nrs. 2131/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (mevr. Jacqueline Galant en de heren Daniel Bacquelaine, Charles 
Michel, David Clarinval en Luc Gustin) tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe 
gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft, nrs. 2210/1 en 2. 

 
Dit wetsontwerp strekt ertoe het stelsel van de gemeentelijke administratieve 
sancties (GAS) te verbeteren en aan te passen aan de nieuwe realiteit van onze 
gemeenten. Wegens een gebrek aan duidelijkheid in de huidige regelgeving en 
wegens de evoluties op het terrein in de toepassing van deze sancties, werd 
immers geopteerd voor een specifieke wet betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties.  
Dit wetsontwerp integreert sommige bepalingen van de nieuwe gemeentewet en 
strekt er aldus toe de oude regelgeving inzake gemeentelijke administratieve 
sancties te moderniseren en te verduidelijken. 

 
Het wetsontwerp nr. 2712/8 wordt aangenomen met 109 stemmen tegen 15 en 9 onthoudingen 
Het wetsontwerp nr. 2712/7 wordt aangenomen met 109 stemmen tegen 15 en 9 onthoudingen 

 
 
6. Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst 

tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, 
anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006, nr. 2791/1. 

 
Het wetsontwerp nr. 2791 wordt aangenomen met 113 stemmen en 20 onthoudingen 
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7. - Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed 
 partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, 
 en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012, 
 nr. 2792/1. 
- Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap 

en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de 
Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012, nr. 2793/1. 

 
Het wetsontwerp nr. 2792 wordt aangenomen met 112 stemmen en 19 onthoudingen 
Het wetsontwerp nr. 2793 wordt aangenomen met 122 stemmen en 11 onthoudingen 

 
 
8. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de 

bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs 
op 20 oktober 2005, nr. 2794/1. 

 
Het wetsontwerp nr. 2794 wordt aangenomen met 123 stemmen en 8 onthoudingen 

 
 
9. Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 

Zaken en het Openbaar Ambt van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 
1992 op het politieambt wat de controle op het schoolverzuim betreft, nrs. 983/1 tot 3. 

 
De indieners van het wetsvoorstel zijn van mening dat er een band bestaat tussen 
de toename van de criminaliteit en het schoolspijbelen. 
Zij stellen daarom voor de lokale politie uitdrukkelijk de bevoegdheid toe te kennen 
om te controleren of leerplichtige kinderen die tijdens de schooluren buiten de 
school worden aangetroffen, een gerechtvaardigde reden voor hun afwezigheid 
kunnen voorleggen. 

 
Het voorstel tot verwerping nr. 983 wordt aangenomen met 124 stemmen tegen 9 

 
 
10. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen,  

nrs. 2796/1 tot 3. 
 

Het wetsontwerp heeft hoofdzakelijk tot doel de omzetting van richtlijn 2011/62/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 tot wijziging van richtlijn 
2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, om te verhinderen dat vervalste 
geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden, alsook de omzetting van 
artikel 1, 6) van richtlijn 2012/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 tot wijziging van richtlijn 2001/83/EG, wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft. Deze laatste richtlijn brengt immers een 
verbetering aan aan de bepalingen van richtlijn 2011/62/EG voor wat betreft de 
distributie in het groot in geneesmiddelen voor menselijk gebruik komende van of 
bestemd voor derde landen. 
Het communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
bevat de voorschriften voor onder meer de vervaardiging, de invoer, het in de 
handel brengen van en de groothandel in geneesmiddelen in de Unie, alsmede de 
voorschriftenbetreffende actieve substanties en worden bij de richtlijn 2011/62/EG 
aangevuld of gewijzigd. De omzetting van deze richtlijn vereist bijgevolg een 
wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en haar 
uitvoeringsbesluiten. 
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In de Unie is sprake van een zorgwekkende toename van geneesmiddelen die qua 
identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. Deze geneesmiddelen bevatten 
doorgaans minderwaardige of vervalste bestanddelen, helemaal geen 
bestanddelen of bestanddelen, inclusief actieve substanties, die verkeerd zijn 
gedoseerd, en vormen daarom een grote bedreiging voor de volksgezondheid. 
De ervaring leert dat dergelijke geneesmiddelen niet alleen langs illegale weg bij 
de patiënt terechtkomen, maar ook via de legale distributieketen. Dit vormt een 
bijzondere bedreiging voor de menselijke gezondheid en kan bij de patiënt leiden 
tot een gebrek aan vertrouwen ook in de legale distributieketen. Een wijziging van 
het communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
was dus nodig om deze toenemende bedreiging een halt toe te roepen. 
Deze bedreiging voor de volksgezondheid wordt ook onderkend door de Raad van 
Europa die de Medicrime Conventie heeft opgesteld. Deze Conventie voorziet de 
incriminaties met het oog op de bestraffing van vervalsing van geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen alsook van alle erin gebruikte materialen. In dit 
wetsontwerp wordt tevens een wijziging in de wet van 25 maart 1964 op de 
geneesmiddelen voorzien teneinde de Medicrime Conventie volledig in Belgisch 
recht te kunnen toepassen. 
 

Het wetsontwerp nr. 2796 wordt unaniem aangenomen met 132 stemmen 
 


