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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 MAANDAG  24 NOVEMBER 2014 
 
Beleidsverklaring van de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en 
Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (partim: 
Marien Milieu). 
 
- Een aanbeveling werd met 10 stemmen en 1 onthouding aangenomen.   
 
  DINSDAG  25 NOVEMBER 2014 
 
Beleidsverklaring van de vice-eerste minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast 
met Grote Steden en de Regie der gebouwen (partim: Grote Steden). 
 
- Een aanbeveling van mevrouw Van Peel c.s. werd met 9 tegen 2 stemmen 
aangenomen. 
 
Beleidsverklaring van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie (partim : Veiligheid van de Voedselketen en Maatschappelijke 
Integratie). 
 
- In bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota - In te dienen door de regering) - Sectie 
25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (partim : 
Veiligheid van de Voedselketen), nr. 54K496/2 en 54K497/17. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 3 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota - In te dienen door de regering) - Sectie 
44 - FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (partim : 
Maatschappelijke Integratie), nrs. 54K496/2 en 54K497/20. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 9 tegen 3 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
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  WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : maandag 1 december 2014. 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 VRIJDAG  21 NOVEMBER 2014 
 
Beleidsverklaring van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, 
Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid, 
toegevoegd aan de minister van Financiën (partim : bestrijding van de fiscale fraude). 
 
- Een aanbeveling van de heren Deseyn en Van Biesen en van de dames Wilmès en 
Wouters werd met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. 
 
Beleidsverklaring van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen (partim : Regie der gebouwen) 
 
- Een aanbeveling van de heren Van Biesen, Deseyn en Vuye en van de dames 
Wouters, Wilmès en Van Cauter werd met 10 tegen 1 stem aangenomen. 
 
 DINSDAG  25 NOVEMBER 2014, WOENSDAG 26 NOVEMBER 2014 EN VRIJDAG 28 NOVEMBER 

2014 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nr. 54K495/1. 
Ontwerp van uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nrs. 54K496/1 en 2. 
Algemene toelichting, nr. 54K494/1. 
Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nrs. 
54K497/1 tot 23. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej). 
- Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. 
 
- In bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nr. 54K495/1. 
Ontwerp van uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nrs. 54K496/1 en 2. 
Algemene toelichting, nr. 54K494/1. 
Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, nrs. 
54K497/1 tot 23. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
Algemene beleidsnota Financiën, nr. 54K588/9. 
Algemene beleidsnota Nationale Loterij, nr. 54K588/10. 
(Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej). 
- Algemene bespreking. 
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- Bespreking van de algemene beleidsnota Financiën. 
- Bespreking van de algemene beleidsnota Nationale Loterij. 
 
- In bespreking. 
 
 WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Hoorzitting over Luxembourg leaks met : 
- de heer Michel Maus, professor fiscaal recht (VUB en UA); 
- de heer Denis-Emmanuel Philippe, professor fiscaal recht (ULg). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 2 december 2014. 
 
 
 
BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

 
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 
 
 DINSDAG  25 NOVEMBER 2014 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
 
- Gedachtewisseling met de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken. 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 17 december 2014. 
 
 
 
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  25 NOVEMBER 2014 
 
Beleidsverklaring van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie. 
 
- Een aanbeveling van mevrouw Jadin c.s. werd met 10 stemmen tegen 4 aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 32 - FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie (partim : Economie), nrs. 54K496/1 en 2, 54K497/18 en 54K588/2. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 5 stemmen en 1 onthouding een gunstig advies 
uitgebracht. 
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Volgende vergadering : maandag 1 december 2014. 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG  25 NOVEMBER 2014 
 
Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) tot oprichting van een Fonds voor de tweedelijnsbijstand, nr. 54K653/1. 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Özlem Özen, Fabienne Winckel, Eric Massin, Karine Lalieux) tot wijziging, wat 
de mededeling van de strafrechtelijke beslissing betreft, van de artikelen 163, 176, 195 en 
211 van het Wetboek van strafvordering, nrs. 54K137/1 en 2. 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Philippe Goffin, Denis Ducarme, Gilles Foret, Richard Miller) houdende 
verlenging tot 20 jaar van de verjaringstermijn voor niet-correctionaliseerbare misdaden, nr. 
54K633/1. 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Sonja Becq, Veli Yüksel, Franky Demon, Roel Deseyn, Raf Terwingen, 
Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het 
ouderschapsplan bij echtscheiding, nrs. 54K66/1 tot 4. 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Zakia Khattabi) tot wijziging van het Strafwetboek, 
teneinde activiteiten van politieke, vakorganisatorische, menslievende, levensbeschouwelijke 
of religieuze aard dan wel met enig ander rechtmatig oogmerk, uit te sluiten van het 
toepassingsgebied van de strafwet, nr. 54K248/1. 
 
- In bespreking. 
 
 WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 2 december 2014. 
 
 
 
BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ 

VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN EN VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE 

INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
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 DINSDAG  25 NOVEMBER 2014 
 
Vergadering met gesloten deuren  
 
Onderzoek van de door het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten overgezonden 
verslagen van toezichtsonderzoeken (Comité P). 
 
Onderzoek van het jaarverslag 2013 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Comité I). 
 
Onderzoek van de door het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten- en 
veiligheidsdiensten (Comité I) overgezonden verslagen van toezichtsonderzoeken. 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG  25 NOVEMBER 2014 
 
Beleidsverklaring van de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen (partim : Binnenlandse Zaken). 
 
- Een aanbeveling van de heer Degroote c.s. werd met 11 tegen 4 stemmen 
aangenomen. 
 
  WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 02 - FOD Kanselarij van de 
Eerste minister (partim : Eerste minister), nrs. 54K496/1, 54K497/3 en 54K588/1. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 1 stem een gunstig advies uitgebracht. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : maandag 1 december 2014. 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG  25 NOVEMBER 2014 
 
Beleidsverklaring van de minister van Pensioenen. 
 
- Een aanbeveling van de heer Van Quickenborne c.s. werd met 9 tegen 4 stemmen 
aangenomen. 
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Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota - in te dienen door de regering) 
- Sectie 21 - Pensioenen, nrs. 54K496/1 en 54K497/14. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 9 tegen 4 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
 
  WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota - in te dienen door de regering 
- Sectie 24 - FOD Sociale Zekerheid (partim : Personen met een beperking), nrs. 54K496/2 
en 54K497/16. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 11 tegen 3 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota - in te dienen door de regering) 
- Sectie 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, nrs. 54K496/2 en 
54K497/15. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 5 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
 
Volgende vergadering : woensdag 3 december 2014. 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG  25 NOVEMBER 2014 
 
Beleidsverklaring van de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post (partim : Digitale Agenda, Telecommunicatie en 
Post). 
 
- Een aanbeveling van mevrouw Lijnen c.s. werd met 10 tegen 4 stemmen 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 32 - FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie (partim : Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post), nrs. 
54K496/2, 54K497/18 en 54K588/5. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 4 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
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  WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota - in te dienen door de regering) 
-- Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer, nrs. 54K496/2, 54K497/19 en 54K588/15. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 5 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 14 - Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), nrs. 54K496/1, 54K497/9 en 
54K588/6. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 10 tegen 4 stemmen een gunstig advies uitgebracht. 
 
Volgende vergadering : maandag 1 december 2014. 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE COMPTABILITEIT 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG  26 NOVEMBER 2014 
 
Rekeningen 2013, begrotingsaanpassingen 2014 en begrotingsvoorstellen 2015 van : 
- het Rekenhof; 
- het Grondwettelijk Hof; 
- de Hoge Raad voor de Justitie; 
- het Vast Comité van toezicht op de politiediensten; 
- het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 
- het College van federale ombudsmannen; 
- de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
- de Benoemingscommissies voor het notariaat; 
- de BIM-commissie. 
Uiteenzettingen door de voorzitters of hun vertegenwoordigers. 
Bespreking. 
 
Volgende vergadering : donderdag 4 december 2014. 
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