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Overzicht en bespreking van sommige belangrijke aangenomen wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen 
 
 
WET VAN 12 DECEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE ARBEIDSDUUR VAN DE GENEESHEREN, 
TANDARTSEN, DIERENARTSEN, KANDIDAAT-GENEESHEREN IN OPLEIDING, KANDIDAAT-TANDARTSEN IN 
OPLEIDING EN STUDENTEN-STAGIAIRS DIE ZICH VOORBEREIDEN OP DE UITOEFENING VAN DEZE 
BEROEPEN, DOC 53K0431 
 
Deze wet, die Richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd omzet in Belgisch recht, beperkt de wekelijkse arbeidstijd van de artsen, tandartsen, 
dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-
stagiairs die zich op een van die beroepen voorbereiden, tot gemiddeld 48 uur over een 
referteperiode van 13 weken. Als de werknemer daar schriftelijk in toestemt, kan wekelijks 
twaalf uur extra worden gewerkt, meer bepaald om de wachtdiensten in de ziekenhuizen te 
waarborgen. 
 

* 
 
WET VAN 13 DECEMBER 2010 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 MAART 1991 BETREFFENDE DE 
HERVORMING VAN SOMMIGE ECONOMISCHE OVERHEIDSBEDRIJVEN, VAN DE WET VAN 17 JANUARI 
2003 MET BETREKKING TOT HET STATUUT VAN DE REGULATOR VAN DE BELGISCHE POST- EN 
TELECOMMUNICATIESECTOR EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 9 JULI 2001 HOUDENDE 
VASTSTELLING VAN BEPAALDE REGELS IN VERBAND MET HET JURIDISCH KADER VOOR 
ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN EN CERTIFICATIEDIENSTEN, DOC 53K0202 
 
WET VAN 13 DECEMBER 2010 TOT WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN 2, 2/1 EN 4 VAN DE WET HOUDENDE 
WIJZIGING VAN DE WET VAN 17 JANUARI 2003 BETREFFENDE DE RECHTSMIDDELEN EN 
GESCHILLENBEHANDELING NAAR AANLEIDING VAN DE WET VAN 17 JANUARI 2003 MET BETREKKING 
TOT HET STATUUT VAN DE REGULATOR VAN DE BELGISCHE POST- EN TELECOMMUNICATIESECTOR, 
DOC 53K0203 
 
Door deze wetten wordt de interne markt voor postdiensten voltooid: het monopolie voor 
brievenpost tot 50 gram wordt opgeheven, er komen regels voor de universele dienstverlening 
(die aan bpost wordt toegekend tot 2018) en de voorwaarden voor toegang tot de postmarkt 
worden vastgesteld. Voorts wordt het juridisch kader inzake het elektronisch aangetekend 
schrijven aangepast. 
 
 

* 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0431&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0202&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0203&legislat=53&inst=K
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WET VAN 29 DECEMBER 2010 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I) (ART. 82-102), DOC 53K0771 
WET VAN 29 DECEMBER 2010 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (II) (ART. 43-45), DOC 53K0772 
 
Door deze wetten worden, behalve een wetgevingstechnische correctie, in uiteenlopende 
sectoren maatregelen getroffen: 
 
- de bestraffing van schendingen van productnormen in transportaangelegenheden wordt 

gewijzigd; 
- heffingen voor het verkrijgen van een vergunning in de binnenvaart moeten voortaan aan 

het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren worden betaald; 
- de regels voor bevrachtingsovereenkomsten worden versoepeld; 
- er wordt een wettelijke basis gecreëerd om de Koning in staat te stellen maatregelen te 

nemen inzake het controleapparaat van het wegvervoer; 
- de directeur-generaal bevoegd voor luchtvaart binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer blijft 

één jaar langer bevoegd om luchthavenidentificatiebadges uit te reiken; 
- om zijn onafhankelijkheid te verzekeren, mag de directeur van de Dienst voor de Veiligheid 

en de Interoperabiliteit van de Spoorwegen vanaf 1 juli 2012 geen band meer hebben met 
de NMBS-Holding. 

 
Door middel van amendementen werden voorts de volgende bepalingen ingevoerd: 
 
- in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 

overheidsbedrijven wordt de benaming “De Post” vervangen door “bpost”; 
- er wordt een wettelijk kader voor verplichte nationale roaming gecreëerd. 
 

* 
 
WET VAN 10 JANUARI 2011 TER UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE OCTROOIRECHT EN DE AKTE 
TOT HERZIENING VAN HET VERDRAG INZAKE DE VERLENING VAN EUROPESE OCTROOIEN, ALSOOK TOT 
WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN INZAKE UITVINDINGSOCTROOIEN, DOC 53K0405 
 
Die wet past de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien aan teneinde die in 
overeenstemming te brengen met twee internationale verdragen, met name het Verdrag inzake 
octrooirecht (PLT) van 1 juni 2000 en de Akte van 29 november 2000 tot herziening van het 
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien. 
 

* 
 

WET VAN 20 JANUARI 2011 HOUDENDE INSTEMMING MET EN UITVOERING VAN HET 
SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 3 DECEMBER 2009 TUSSEN DE FEDERALE STAAT EN DE GEWESTEN 
BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET VERDRAG INZAKE DE VERZAMELING, DE AFGIFTE EN DE 
INNAME VAN AFVAL IN DE RIJN- EN BINNENVAART, ONDERTEKEND TE STRAATSBURG OP 9 SEPTEMBER 
1996 EN HOUDENDE UITVOERING VAN HET VERDRAG, DOC 53K0518 
 
Door deze wet wordt het zogenaamde afvalstoffenverdrag uitgevoerd, dat als belangrijkste 
doelstelling de bescherming van het leefmilieu door het voorkomen van afval heeft. Voor het 
afval dat niet kan worden voorkomen, wordt het principe “de vervuiler betaald” ingevoerd. 
 

* 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0771&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0772&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0405&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0518&legislat=53&inst=K


 
 

-3- 
 

WET VAN 1 FEBRUARI 2011 HOUDENDE VERLENGING VAN DE CRISISMAATREGELEN EN UITVOERING 
VAN HET INTERPROFESSIONEEL AKKOORD, DOC 53K1112 
 
Deze wet verlengt de crisismaatregelen, in het bijzonder de economische werkloosheid voor 
bedienden en de crisispremie voor ontslagen arbeiders, tot 31 maart 2011. Daarnaast geeft de 
wet uitvoering aan het interprofessioneel akkoord door de bepalingen inzake de mogelijkheid tot 
halftijds brugpensioen in bepaalde sectoren, inzake de eenmalige innovatiepremie alsook 
inzake de activering van de inspanningen ten voordele van de personen die tot bepaalde 
risicogroepen behoren, te verlengen voor de jaren 2011 en 2012. 
 

* 
 
WET VAN 3 MAART 2011 HOUDENDE INSTEMMING MET HET SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 2 APRIL 
2010 TUSSEN DE FEDERALE STAAT, HET VLAAMSE GEWEST, HET WAALSE GEWEST EN HET 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST VOOR DE COÖRDINATIE VAN EEN INFRASTRUCTUUR VOOR 
RUIMTELIJKE INFORMATIE, DOC 53K0801 
 
Het tussen de federale overheid en de gewesten op 2 april 2010 gesloten 
samenwerkingsakkoord, dat met deze wet de instemming van het parlement verkrijgt, heeft 
betrekking op de omzetting van richtlijn 2007/2/EG van het Europees parlement en de Raad van 
14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de 
Gemeenschap (INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe)). De uitvoering van 
de richtlijn vergt immers nauwe samenwerking en coördinatie tussen de federale overheid en de 
gewesten, zowel voor de omzetting in de op elk machtsniveau in België aan te nemen teksten 
als voor het concretiseren van deze omzetting. 
 

* 
 
WET VAN 13 MAART 2011 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE MOBILITEIT, 
DOC 53K1050 
 
Deze wet brengt het Belgisch wetgevend kader in overeenstemming met de Europese 
regulering in twee domeinen: 
- het Belgisch strafrechtelijk kader voor het voorkomen van verontreiniging door schepen 

wordt aangepast; 
- de economische regulering van de luchthaven Brussel-Nationaal wordt hervormd. 
 

* 
 
WET VAN 30 MAART 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 APRIL 1994 BETREFFENDE DE 
BESCHERMING VAN DE BEVOLKING EN VAN HET LEEFMILIEU TEGEN DE UIT IONISERENDE STRALINGEN 
VOORTSPRUITENDE GEVAREN EN BETREFFENDE HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE 
CONTROLE EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 DECEMBER 1998 BETREFFENDE DE CLASSIFICATIE 
EN DE VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN, VEILIGHEIDSATTESTEN EN VEILIGHEIDSADVIEZEN, DOC 53K1005 
 
De nieuwe wet past in een reeks internationale maatregelen tegen de dreiging van nucleair 
terrorisme, als gevolg van de bewustwording na de aanslagen van 11 september 2001 in de 
Verenigde Staten van Amerika. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1112&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0801&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1050&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1005&legislat=53&inst=K
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De wet strekt ertoe de nationale regeling inzake fysieke beveiliging te versterken, enerzijds door 
het bestaande wettelijk raamwerk bij de tijd te brengen en aan te vullen, anderzijds door 
verbeteringen aan te brengen in het systeem voor de fysieke beveiliging van het Belgische 
kernmateriaal, Belgische kerninstallaties en het vervoer ervan. 
 
Ze voorziet tevens in de categorisering – dat wil zeggen de toekenning van een veiligheidsrang 
- van het kernmateriaal, van de bijbehorende documenten en van de veiligheidszones. 
 
Voorts moet men om toegang te hebben tot het kernmateriaal, de bijbehorende documenten en 
de veiligheidszones, beschikken over een veiligheidsmachtiging die werd afgegeven 
overeenkomstig het bepaalde in de wet van 11 december 1998. 
 

* 
 
WET VAN 5 APRIL 2011 TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK WAT DE PERSOONLIJKE 
VERSCHIJNING EN DE POGING TOT VERZOENING BIJ ECHTSCHEIDING BETREFT EN TOT INVOERING VAN 
EEN KENNISGEVING OVER HET BESTAAN EN HET NUT VAN BEMIDDELING IN ECHTSCHEIDINGSZAKEN, 
DOC 53K0756 
 
Deze wet heft de vereiste op van persoonlijke verschijning zoals bepaald bij artikel 1255, § 6, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. De persoonlijke verschijning wordt echter 
gehandhaafd voor zaken die de kinderen betreffen. Aldus is de wet in overeenstemming met de 
op te richten jeugd- en familierechtbank (DOC 53K0682). Overigens kan de rechter de partijen 
gelasten persoonlijk te verschijnen, op verzoek van een van de partijen of van het openbaar 
ministerie, dan wel als hij het nuttig acht, met name teneinde de partijen met elkaar te 
verzoenen of de relevantie na te gaan van een akkoord over de persoon, het levensonderhoud 
en de goederen van de kinderen. 
 
Deze wet voert eveneens een kennisgeving in over het bestaan en het nut van bemiddeling in 
echtscheidingszaken. 
 

* 
 
WET VAN 12 APRIL 2011 HOUDENDE AANPASSING VAN DE WET VAN 1 FEBRUARI 2011 HOUDENDE 
VERLENGING VAN DE CRISISMAATREGELEN EN UITVOERING VAN HET INTERPROFESSIONEEL AKKOORD, 
EN TOT UITVOERING VAN HET COMPROMIS VAN DE REGERING MET BETREKKING TOT HET ONTWERP 
VAN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD, DOC 53K1322 
 
Deze wet verlengt bepaalde crisismaatregelen tot 31 december 2011: het ondernemingsplan, 
de economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie voor arbeiders. Bovendien is 
deze wet een eerste stap in de harmonisering van het arbeiders- en het bediendestatuut 
doordat ze meer bepaald nieuwe opzeggingstermijnen vastlegt. Tot slot worden bepaalde 
regelingen inzake conventioneel brugpensioen verlengd tot 31 december 2012. 
 

* 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0756&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1322&legislat=53&inst=K
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WET VAN 13 APRIL 2011 TOT WIJZIGING, WAT BETREFT DE MEEOUDERS, VAN DE WETGEVING INZAKE 
HET GEBOORTEVERLOF, DOC 53K0573 
 
De nieuwe wet verleent een partner van hetzelfde geslacht als de biologische ouder, in casu de 
meemoeder, recht op verlof bij een geboorte. Het bewijs van partnerschap kan worden geleverd 
door middel van de huwelijksakte, een bewijs van wettelijke samenwoning of een uittreksel uit 
het bevolkingsregister waaruit blijkt dat de betrokkenen vóór de geboorte van het kind minstens 
drie jaar lang onafgebroken op hetzelfde adres ingeschreven zijn. 
 

* 
 
WET VAN 13 APRIL 2011 TOT AFSCHAFFING VAN DE BEPERKINGEN OP DE LEEFTIJD VAN HET 
GEHANDICAPTE KIND INZAKE OUDERSCHAPSVERLOF, DOC 53K0355 
 
Deze wet trekt de leeftijdsgrens voor het nemen van het ouderschapsverlof op tot 21 jaar indien 
het om een kind met een handicap gaat. Voorts voorziet de wet erin dat de ouders van een 
gehandicapt kind kinderbijslag ontvangen tot dat kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. 
 

* 
 
WET VAN 14 APRIL 2011 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (ART. 4-25), DOC 53K1208 
 
Door deze wet wordt binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer de kruispuntbank van de rijbewijzen 
opgericht, die een authentieke bron van alle gegevens met betrekking tot het rijbewijs vormt. De 
kruispuntbank vloeit voort uit Europese regelgeving en zorgt voor een aanzienlijke 
administratieve vereenvoudiging. 
 

* 
 
WET VAN 28 APRIL 2011 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 
WAT DE VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORSTELLING VOOR 
BEZOLDIGINGEN VAN SPORTBEOEFENAARS BETREFT, DOC 53K0713 
 
De doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van 
sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar is gedeeltelijk vrijgesteld. 
 
Deze wet heeft de voorwaarden voor deze vrijstelling versoepeld. Vroeger gold de vrijstelling op 
voorwaarde dat de sportclubs deze bedragen voor de helft investeren in jeugdopleiding en in 
lonen van jonge sportbeoefenaars tussen de 12 en 26 jaar. 
 
De wet bepaalt dat ook de bezoldigingen van trainers en begeleiders van kinderen jonger dan 
twaalf jaar in aanmerking komen voor de bestedingsplicht. Daarnaast wordt de voorwaarde dat 
de besteding slechts voor de helft mag aangewend worden voor bezoldigingen van jonge 
spelers vervangen door een maximale bezoldiging per speler die gelijk is aan het minimumloon 
voor spelers die geen onderdanen zijn van de Europese Economische Ruimte. 
 

* 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0573&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0355&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1208&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0713&legislat=53&inst=K
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WET VAN 29 APRIL 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 MAART 2011 HOUDENDE DIVERSE 
BEPALINGEN BETREFFENDE MOBILITEIT WAT DE VERLENGING VAN DE TERMIJN VAN DE BEVOEGDHEID 
TOEGEKEND AAN DE KONING BETREFT, DOC 53K1302 
 
Deze wet zorgt voor een verlenging met twee maanden van de termijn binnen welke de Koning 
bevoegd is om richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 
inzake luchthavengelden in Belgisch recht om te zetten. 
 

* 
 
WET VAN 29 APRIL 2011 HOUDENDE OPRICHTING VAN DE 112-CENTRA EN HET AGENTSCHAP 112, 
DOC 53K1015 
 
Op 29 juli 1991 heeft de Raad van de Europese Gemeenschappen beslist een 
gemeenschappelijk Europees noodnummer op te richten (91/396/EEG), te weten 112. 
 
Deze wet heeft niet alleen tot doel een internationaal engagement na te komen, maar ook de 
burger die om een noodinterventie verzoekt een betere dienstverlening te verschaffen. 
 
De hulpdiensten waarvan de noodinterventies door deze wet worden georganiseerd, kunnen in 
drie disciplines worden onderverdeeld: de politie, de dringende medische hulp en de brandweer. 
Het concept van de behandeling van de noodoproepen steunt op een dubbele structuur, de 
112-centra en een organisatie- en controlekoepel, het agentschap 112. 
 
Op elk niveau worden coördinatie en zelfs medezeggenschap tussen de drie disciplines 
ingevoerd. 
 

* 
 
WET VAN 12 MEI 2011 TOT INPERKING VAN DE DUUR VAN DE OPLEIDING GENEESKUNDE, 
DOC 53K1085 
 
Deze wet verkort de duur van de geneeskundestudie van 7 tot 6 jaar, hetzij 3 jaar bachelor en 
3 jaar master. Ze maakt een einde aan het verschil in behandeling tussen de studenten die voor 
de huisartsengeneeskunde opteren en degenen die kiezen voor de specialistengeneeskunde. 
Tevens strekt de wet ertoe de duur van de huisartsengeneeskunde in België af te stemmen op 
die welke geldt in de andere lidstaten van de Europese Unie. 
 

* 
 
WET VAN 1 JUNI 2011 TOT INSTELLING VAN EEN VERBOD OP HET DRAGEN VAN KLEDING DIE HET 
GEZICHT VOLLEDIG DAN WEL GROTENDEELS VERBERGT, DOC 53K0219 
 
Deze wet neemt de tekst over van een wetsvoorstel dat op 29 april 2010 door de plenaire 
vergadering werd aangenomen, maar dat is vervallen als gevolg van de ontbinding van het 
Federaal Parlement op 7 mei 2010. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1302&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1015&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1085&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0219&legislat=53&inst=K
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De wet straft met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van 
één dag tot zeven dagen of met een van deze straffen alleen, zij die zich, behoudens 
andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het 
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. 
 
De wet heeft echter geen betrekking op wie het gezicht bedekt krachtens arbeidsreglementen of 
het krachtens een politieverordening mag verbergen bij een feestactiviteit. 
 
Hoewel in tal van gemeenten nu al reglementen gelden op grond waarvan het verboden is 
kleding te dragen die het gezicht bedekt, zorgt deze wet voor een eenvormige regeling voor het 
hele grondgebied, met inachtneming van de gemeentelijke autonomie. 
 

* 
 
WET VAN 11 JUNI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE ARBEIDSWET VAN 16 MAART 1971 IN VERBAND MET DE 
BESCHERMING TEGEN ONTSLAG IN GEVAL VAN OMZETTING VAN MOEDERSCHAPSVERLOF IN 
VADERSCHAPSVERLOF, DOC 53K0363 
 
Deze nieuwe bepalingen stemmen de regels inzake bescherming tegen ontslag wegens 
zwangerschap en die inzake bescherming tegen ontslag wegens omzetting van 
moederschapsverlof in vaderschapsverlof nader op elkaar af door ook in de laatste regeling te 
voorzien in een vergoeding van zes maanden brutoloon. 
 

* 
 
WET VAN 11 JUNI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING WAT DE BESCHERMING VAN HET 
VADERSCHAPSVERLOF BETREFT, DOC 53K0632 
 
Deze wet biedt de vaders die gebruik maken van hun recht op vaderschapsverlof, een 
gelijkaardige bescherming als moeders en adoptanten tijdens hun moederschaps- of 
adoptieverlof, met name bescherming tegen ontslag gedurende een periode die ingaat twee 
maanden vóór de opname van dat verlof en eindigt één maand na het einde ervan. 
 

* 
 
WET VAN 23 JUNI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE 
MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING MET HET OOG OP HET BESTRIJDEN VAN 
RECLAMERONSELAARS, DOC 53K0735 
 
Die wet strekt ertoe misleidende en bedrieglijke praktijken van reclameronselaars te bestrijden. 
Reclameronselaars teisteren immers al geruime tijd de zelfstandigen en ondernemingen in ons 
land. Een en ander slaat meer in het bijzonder op de waardeloze internetgidsen waarop de 
ondernemer intekent. 
 
Ook al bestaan er momenteel al verschillende juridische instrumenten die kunnen worden 
ingezet tegen deze misleidende en bedrieglijke reclamewerving, toch blijken deze te algemeen 
en te weinig toegespitst om reclameronselaars werkelijk een halt toe te roepen. 
 

* 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0363&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0632&legislat=53&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0735&legislat=53&inst=K


 
 

-8- 
 

WET VAN 1 JULI 2011 BETREFFENDE DE BEVEILIGING EN DE BESCHERMING VAN DE KRITIEKE 
INFRASTRUCTUREN, DOC 53K1357 
 
Deze wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/114/EG van de Raad van 8 
december 2008 en stelt een mechanisme in van beveiliging en bescherming van de Europese 
en de nationale kritieke infrastructuren, alsook van de andere punten van federaal belang en de 
punten van lokaal belang. 
 
De wet bevat een omschrijving van de verschillende begrippen en legt de rechten en plichten 
vast van hen die ze genieten c.q. in acht moeten nemen. 
 
De bepalingen zijn van toepassing op de sector van het vervoer en de sector van de energie, 
wat de veiligheid en de bescherming betreft van de kritieke nationale en Europese 
infrastructuren. 
 
Ze zijn ook van toepassing op de sector van de financiën en op die van de elektronische 
communicatie, wat de veiligheid en de bescherming van de nationale kritieke infrastructuren 
betreft. 
 

* 
 
PROGRAMMAWET (I) VAN 4 JULI 2011 (ART. 12 TOT 16), DOC 53K1481 
 
De artikelen 12 tot 16 van de programmawet hebben het verlaagd btw-tarief van 6 pct. voor 
renovatie en herstel van privéwoningen en een aantal kleine maar arbeidsintensieve 
hersteldiensten (de herstelling van fietsen, de herstelling van schoeisel en lederwaren en de 
herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen) definitief gemaakt. 
 

* 
 
WET VAN 8 JULI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE 
TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN 
VREEMDELINGEN VOOR WAT BETREFT DE VOORWAARDEN TOT GEZINSHERENIGING, DOC 53K0443 
 
De wet strekt ertoe het toepassingsgebied van de Vreemdelingenwet uit te breiden door de 
gelijkschakeling van de Belgische onderdanen met niet-EU-onderdanen. Een minimale 
leeftijdsvereiste van 21 jaar biedt een bescherming tegen uithuwelijking, en een periode van 
twaalf maanden legaal verblijf geldt in beginsel als wachttermijn voor de gezinshereniging. Een 
aanvraag moet in principe in het buitenland worden ingediend. De behandelingstermijn wordt 
verminderd. 
 
Daarnaast voert de wet de vereiste in van voldoende regelmatige en stabiele inkomsten, die 
worden bepaald op minimaal 120 procent van het leefloon. Ook de aard van de inkomsten is 
beperkt. Tevens geldt in beginsel een huisvestingsvoorwaarde. 
 
De wet voert een wettelijke regeling in voor de samenwonenden. Bij een verzoek tot 
gezinshereniging wordt het attest van immatriculatie op grond van wettelijke samenwoning niet 
langer automatisch afgeleverd. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1357&legislat=53&inst=K
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De periode binnen dewelke een controle kan worden uitgevoerd op de vereiste criteria voor 
gezinshereniging wordt verlengd tot drie jaar. De beslissing om een einde te stellen aan het 
verblijf wordt genomen op basis van een aantal vastgestelde criteria. 
 

* 
 
WET VAN 14 JULI 2011 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN BEDREIGDE GETUIGEN, DOC 53K1472 
 
Deze wet voert bepaalde dringende aanpassingen uit, die noodzakelijk waren geworden na de 
vaststelling dat de Getuigenbeschermingscommissie complexe dossiers te behandelen kreeg 
als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de 
bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen, die leidde tot de wijziging van de 
artikelen 102 tot 111 van het Wetboek van strafvordering. 
 
De wet beperkt zich tot die bijzonder dringende wijzigingen, die betrekking hebben op vier 
punten: 
- de bescherming van de politiediensten die de bedreigde getuigen afschermen; 
- teneinde de veiligheid van de beschermde getuige nog beter te waarborgen, wordt een 

nieuwe gewone beschermingsmaatregel gecreëerd, in het bijzonder de inschrijving op een 
contactadres; 

- het gebruik van een tijdelijke beschermingsidentiteit als nieuwe buitengewone 
beschermingsmaatregel; 

- een verbeterde procedure voor de definitieve identiteitswijziging. 
 

* 
 
WET VAN 19 JULI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 19 JULI 1994 BETREFFENDE BLOED EN 
BLOEDDERIVATEN VAN MENSELIJKE OORSPRONG MET HET OOG OP DE VERHOGING VAN DE 
MAXIMUMLEEFTIJD VOOR DE DONATIE VAN BLOED EN BLOEDDERIVATEN, DOC 53K1653 
 
Deze wetgeving geeft gevolg aan een advies van de Hoge Gezondheidsraad, en het strekt 
ertoe de bloeddonoren die vóór de leeftijd van 65 jaar bloed hebben gedoneerd, toe te staan dat 
te blijven doen tot de leeftijd van 70 jaar, teneinde de schaarste ter zake tegen te gaan.  
 

* 
 
WET VAN 27 JULI 2011 BETREFFENDE DE BEVOEGDE INSTANTIE VOOR DE OPVANG VAN SCHEPEN DIE 
BIJSTAND BEHOEVEN, DOC 53K1363 
 
WET VAN 12 AUGUSTUS 2011 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 569 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK, 
BETREFFENDE DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE DE OPVANG VAN 
SCHEPEN DIE BIJSTAND BEHOEVEN, DOC 53K1364 
 
Deze wetten zorgen voor de omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2009/17/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van richtlijn 2002/59/EG 
betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de 
zeescheepvaart. De gouverneur van West-Vlaanderen wordt aangesteld als bevoegde instantie 
voor de opvang van schepen die bijstand behoeven; voor geschillen wordt de rechtbank van 
eerste aanleg van Antwerpen bevoegd. 
 

* 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1472&legislat=53&inst=K
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WET VAN 28 JULI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 DECEMBER 2007 BETREFFENDE DE 
SOCIALE VERKIEZINGEN VAN HET JAAR 2008, DOC 53K1614 
 
WET VAN 28 JULI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 4 DECEMBER 2007 TOT REGELING VAN DE 
GERECHTELIJKE BEROEPEN INGESTELD IN HET KADER VAN DE PROCEDURE AANGAANDE DE SOCIALE 
VERKIEZINGEN VAN HET JAAR 2008, DOC 53K1615 
 
WET VAN 28 JULI 2011 TOT BEPALING VAN DE DREMPEL VAN TOEPASSING VOOR DE INSTELLING VAN 
DE ONDERNEMINGSRADEN OF DE VERNIEUWING VAN HUN LEDEN TER GELEGENHEID VAN DE SOCIALE 
VERKIEZINGEN VAN HET JAAR 2012, DOC 53K1616 
 
Deze wetten regelen de procedure voor de sociale verkiezingen van mei 2012, alsook de 
gerechtelijke beroepen die in het raam daarvan zouden worden ingesteld. De drempel die voor 
de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden geldt, wordt bepaald 
op 100 werknemers. 
 

* 
 
WET VAN 28 JULI 2011 HOUDENDE MAATREGELEN MET HET OOG OP DE INVOERING VAN EEN 
SOLIDARITEITSBIJDRAGE OP DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN DIE NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN 
HET STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID, DOC 53K1637 
 
De wet voorziet in een maximumperiode van 50 dagen per jaar waarin de student kan werken 
zonder aan de sociale zekerheid te zijn onderworpen en waarin een eenvormige 
solidariteitsbijdrage wordt geheven, terwijl die bijdrage voordien schommelde naargelang de 
student tijdens het derde kwartaal werkte dan wel daarbuiten. Zowel de student als de 
kandidaat-werkgever zal aan de hand van een elektronische toepassing het saldo kunnen 
raadplegen van het contingent van vijftig dagen waarover de student beschikt. 
 

* 
 
WET VAN 28 JULI 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 MAART 1991 BETREFFENDE DE 
HERVORMING VAN SOMMIGE ECONOMISCHE OVERHEIDS-BEDRIJVEN, TOT WIJZIGING VAN HET 
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 19 APRIL 2002 TOT 
RATIONALISERING VAN DE WERKING EN HET BEHEER VAN DE NATIONALE LOTERIJ, TENEINDE TE 
GARANDEREN DAT VROUWEN ZITTING HEBBEN IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE AUTONOME 
OVERHEIDSBEDRIJVEN, DE GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN DE NATIONALE LOTERIJ, 
DOC 53K0211 
 
Deze wet bepaalt hoofdzakelijk dat de raden van bestuur van beursgenoteerde private 
vennootschappen en de autonome economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij een 
minimum aantal personen van een verschillend geslacht moeten tellen. De niet-naleving van 
deze quotaverplichting wordt gesanctioneerd door de schorsing van de financiële en andere 
voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de raad van bestuur en de verplichting 
om een persoon van het ondervertegenwoordigde geslacht als bestuurder te benoemen. De 
verplichting treedt gefaseerd in werking, naar gelang van de aard (publiek of privaat) en de 
grootte van de onderneming. Er wordt ook voorzien in een evaluatie van de wet door het 
Parlement. 
 

* 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1614&legislat=53&inst=K
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WET VAN 13 AUGUSTUS 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 APRIL 1999 AANGAANDE DE 
VORDERING TOT STAKING VAN DE INBREUKEN OP DE WET BETREFFENDE DE OVEREENKOMSTEN 
INZAKE DE VERKRIJGING VAN EEN RECHT VAN DEELTIJDS GEBRUIK VAN ONROERENDE GOEDEREN, 
DOC 53K1459 
 
Die wet wijzigt de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken 
op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds 
gebruik. 
 

* 
 
WET VAN 13 AUGUSTUS 2011 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, DOC  
53K1279 
 
Deze wet strekt tot de aanpassing van de Belgische wetgeving aan het Salduz-arrest van het 
Europees Hof van de Rechten van de Mens van 27 november 2008, dat handelt over de 
bijstand door een advocaat. 
 
In de eerste plaats bevat de wet bepalingen die gelden voor elk verhoor, ongeacht de 
hoedanigheid waarin de persoon wordt verhoord. De verhoorde persoon moet onder meer in 
kennis worden gesteld van de feiten waarover hij verhoord wordt. Er moet hem ook worden 
meegedeeld dat hij niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen. 
 
De wet bevat voorts bepalingen in verband met het verhoor van een persoon aangaande 
misdrijven die hem ten laste kunnen worden gelegd. Die bepalingen gelden ongeacht of de 
betrokkene van zijn vrijheid is beroofd of niet. Aan de te ondervragen persoon moeten een 
reeks mededelingen worden gedaan. De belangrijkste mededeling heeft betrekking op het recht 
om vóór het eerste verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze 
of een toegewezen advocaat. Dit recht geldt slechts voor zover de betrokkene verdacht wordt 
van een misdrijf dat aanleiding kan geven tot een bevel tot aanhouding. Het recht wordt volledig 
uitgesloten voor verhoren die te maken hebben met verkeersmisdrijven. 
 
Ten slotte bevat de wet bepalingen in verband met het verhoor van een persoon die van zijn 
vrijheid is beroofd. Aan die persoon moet meegedeeld worden dat hij beschikt over een aantal 
bijzondere rechten, die opgesomd worden in de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis. De betrokkene heeft met name het recht om, vóór zijn eerste verhoor door de 
politiediensten (of, bij gebreke hieraan, door de procureur des Konings of de 
onderzoeksrechter), een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze of een 
advocaat die hem door de permanentiedienst van de Orde van Vlaamse balies of de Ordre des 
barreaux francophones et germanophone ter beschikking wordt gesteld. Het overleg met de 
advocaat moet plaatsvinden binnen twee uur nadat er contact werd opgenomen met de 
advocaat of met de permanentiedienst en mag hoogstens een half uur duren. 
 

* 
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WET VAN 28 AUGUSTUS 2011 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN INZAKE 
OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN GOEDEREN IN DEELTIJD, VAKANTIEPRODUCTEN 
VAN LANGE DUUR, DOORVERKOOP EN UITWISSELING, DOC 53K1458 
 
Via deze wet wordt Richtlijn 2008/122/EG van het Europees parlement en van de Raad van 
14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde 
aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange 
duur, doorverkoop en uitwisseling omgezet in Belgisch recht. 
 

* 
 
WET VAN 12 SEPTEMBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE 
DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN 
VREEMDELINGEN MET HET OOG OP DE TOEKENNING VAN EEN TIJDELIJKE MACHTIGING TOT VERBLIJF 
AAN DE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING, DOC 53K0288 
 
De wet strekt ertoe de tijdelijke machtiging tot verblijf aan een niet-begeleide minderjarige 
vreemdeling wettelijk te verankeren. Voorheen was de regeling uitgewerkt in de omzendbrief 
van 15 september 2005 betreffende het bijzonder beschermingsstatuut. 
 
Krachtens de wet is een duurzame oplossing voor het verblijf, met vrijwaring van de eenheid 
van het gezin. Op basis van een individueel onderzoek en op basis van het geheel van de 
elementen wordt ofwel beslist tot de terugkeer naar of gezinshereniging in een ander land, ofwel 
tot de afgifte van een tijdelijk verblijfsdocument, indien de duurzame oplossing niet kan worden 
gevonden. In dat laatste geval gaat de zoektocht naar een oplossing voort, waarbij de voogd de 
vereiste bewijskrachtige gegevens en documenten moet overleggen. Indien de duurzame 
oplossing het verblijf in België is, kan een machtiging tot verblijf voor een jaar worden 
afgegeven. Tijdens die periode legt de voogd de bewijskrachtige gegevens voor het 
levensproject voor. Na drie jaar tijdelijk verblijf wordt het verblijf voor onbepaalde duur 
toegekend. De niet-toekenning moet met redenen worden omkleed. 
 
De wet verbindt sancties aan de eventuele fraude over de minderjarigheid of over de te 
overleggen documenten. Tevens wordt de niet-begeleide minderjarige vreemdeling vóór de 
meerderjarigheid ingelicht over de verblijfsvoorwaarden die de meerderjarigheid met zich 
meebrengen. 
 

* 
 
WET VAN 7 NOVEMBER 2011 HOUDENDE WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING EN 
VAN DE WET VAN 22 MAART 1999 BETREFFENDE DE IDENTIFICATIEPROCEDURE VIA DNA-ONDERZOEK 
IN STRAFZAKEN, DOC 53K1504 
 
Deze wet beoogt enerzijds de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de 
internationale verplichtingen die volgen uit het Verdrag van Prüm van 27 mei 2005 inzake de 
intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van 
het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, bij besluit 
2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 opgenomen in het juridische bestel van de 
Europese Unie. 
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Anderzijds zijn sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 maart 1999 betreffende de 
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken diverse problemen aan het licht 
gekomen. Een belangrijk aantal DNA-sporen wordt niet geanalyseerd. Er zijn bovendien heel 
wat profielen die niet geregistreerd worden in de databanken. Het doel van het wetsontwerp is 
om deze problemen te verhelpen door een verbetering en vereenvoudiging van de procedures 
en het drukken van de kostprijs. De procedures worden transparanter en eenduidiger gemaakt 
en zullen leiden tot een efficiënt procesverloop, wat een kostenbesparend effect zal hebben. 
Het wetontwerp wil voorts een maximaal rendement van de DNA-databanken garanderen. 
De basis en de grote lijnen van de wetgeving van 1999 worden echter bewaard. Er wordt 
evenmin geraakt aan het opgebouwde evenwicht tussen de bescherming van de samenleving 
en de bescherming van de privacy. 
 

* 
 
WET VAN 13 NOVEMBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 22 JULI 1985 BETREFFENDE DE 
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OP HET GEBIED VAN DE KERNENERGIE, DOC 53K1597 
 
Deze wet verhoogt het bedrag van de wettelijke aansprakelijkheid van de exploitant van 
kerninstallaties. Op 1 januari 2012 werd het bedrag verhoogd van 297 tot 1200 miljoen euro. 
 
Het betreft de eerste fase van een meer fundamentele modernisering van het nucleaire 
wettelijke aansprakelijkheidsrecht, waarvan de tweede fase de bekrachtiging zal omvatten van 
de Protocollen tot wijziging van de twee relevante internationale verdragen, te weten het 
Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de 
kernenergie en het Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van 
Parijs van 29 juli 1960 inzake de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. 
 

* 
 
WET VAN 13 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE SCHADELOOSSTELLING VAN LICHAMELIJKE EN 
GEESTELIJKE LETSELS INGEVOLGE EEN TECHNOLOGISCH ONGEVAL, DOC 53K1286 
 
Deze wet voert voor de slachtoffers van technologische rampen een schadeloosstelling in via 
een fonds dat gefinancierd wordt door de verzekeringondernemingen die bedrijvig zijn in tak 13. 
 
De tekst definieert eerst het technologische ongeluk dat lichamelijk letsel veroorzaakt aan een 
aanzienlijk aantal natuurlijke personen. Vervolgens definieert ze de voorwaarden voor de 
schadeloosstelling van de slachtoffers van een dergelijk ongeluk door bemiddeling van het 
Gemeenschappelijke Motorwaarborgfonds 
 

* 
 
WET VAN 13 NOVEMBER 2011 TOT VERLENGING VAN DE PENSIOENBONUS VOOR WERKNEMERS EN 
ZELFSTANDIGEN, DOC 53K1411 
 
Deze wet verlengt de pensioenbonus tot 1 december 2012 om meer zekerheid te bieden aan de 
werknemers en de zelfstandigen die moeten beslissen of ze al dan niet hun pensioenaanvraag 
zullen indienen.  
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Overigens zal het bestaan van de pensioenbonus worden vermeld in de ramingen van de 
pensioendiensten om die maatregel meer onder de aandacht te brengen van het grote publiek. 
 

* 
 
WET VAN 14 NOVEMBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 JUNI 2005 BETREFFENDE DE 
ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE WAT DE BEREIKBAARHEID VAN DE NOODDIENSTEN BETREFT, 
DOC 53K1265 
 
Deze wet vergroot de bereikbaarheid van de nooddiensten voor personen met een handicap 
door noodoproepen door middel van een tekstbericht mogelijk te maken. 
 
 
WET VAN 16 NOVEMBER 2011 TOT INVOEGING VAN EEN ARTIKEL 74/9 IN DE WET VAN 15 DECEMBER 
1980 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 
VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN, INZAKE HET VERBOD OP HET OPSLUITEN VAN KINDEREN IN 
GESLOTEN CENTRA, DOC 53K0326 
 
De nieuwe wetgeving voert in de Vreemdelingenwet de opvangmodaliteiten in van 
vreemdelingen die deel uitmaken van een gezin met minderjarige kinderen. In beginsel worden 
de gezinnen die in het Rijk zijn of binnenkomen, zonder te voldoen aan de in artikel 2 en 3 van 
de Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden, niet geplaatst in een plaats zoals bedoeld in 
artikel 74/8 van de Vreemdelingenwet. De vasthouding van die gezinnen is evenwel mogelijk 
met het oog op de verwijdering van het grondgebied, doch voor een zo kort mogelijke periode 
en op een plaats die is aangepast aan de noden van een gezin met minderjarige kinderen. 
 
De wet laat toe dat de gezinnen onder bepaalde voorwaarden in de eigen woning verblijven, 
tenzij dat onmogelijk blijkt of indien één van de gezinsleden een gevaar vormt voor de openbare 
orde in de zin van artikel 3, eerste lid, 5° tot 8° van de Vreemdelingenwet. De voorwaarden 
worden opgenomen in een overeenkomst die gesloten wordt tussen het gezin en de Dienst 
Vreemdelingenzaken. 
 
De wet voorziet tevens dat de gezinnen met minderjarige kinderen worden begeleid, 
geïnformeerd en geadviseerd door een ondersteunende ambtenaar. 
 

* 
 
WET VAN 26 NOVEMBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 26 APRIL 2010 HOUDENDE DIVERSE 
BEPALINGEN INZAKE DE ORGANISATIE VAN DE AANVULLENDE ZIEKTEVERZEKERING, DOC 53K1508 
 
Deze wet voorziet in een overgangsbepaling waardoor de nieuw opgerichte maatschappij voor 
onderlinge bijstand die de verzekeringsactiviteit overneemt van een bestaande maatschappij 
voor onderlinge bijstand, ziekenfonds of landsbond, dezelfde revisor kan aanstellen als die 
welke werkzaam was in de bestaande maatschappij voor onderlinge bijstand, het bestaande 
ziekenfonds of de bestaande landsbond, ofschoon hij nog niet over een erkenning van de 
Nationale Bank van België beschikt. 
 

* 
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WET VAN 30 NOVEMBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING WAT DE VERBETERING VAN DE 
AANPAK VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE BETREFT, 
DOC 53K1639 
 
Deze wet strekt ertoe om enkele van de aanbevelingen van de bijzondere commissie 
betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 
gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, DOC 53K0520, om te zetten in een concreet 
wetgevend initiatief. 
 
Het betreft in het bijzonder de volgende wetswijzigingen: 
- de verlenging van de verjaringstermijn tot vijftien jaar voor ernstige seksuele misdrijven ten 

aanzien van minderjarigen in de gevallen bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379, 380, 409 
en 433quinquies, § 1, eerste lid, 1°, van het Strafwetboek; 

- de verplichting tot audiovisuele opnames in de gevallen waarin de verhoorde minderjarige 
het slachtoffer dan wel getuige is geweest van misdrijven van seksuele aard; 

- de uitbreiding van het spreekrecht voor de houders van een beroepsgeheim; 
- de verduidelijking van artikel 383bis, § 2, van het Strafwetboek inzake kinderpornografie. 
- het bepalen dat de magistraat wanneer hij bij zaken van seksueel misbruik geen DNA-

onderzoek laat uitvoeren, zijn beslissing met redenen dient te omkleden en het slachtoffer 
van die redenen in kennis moet stellen (Set Seksuele Agressie); 

- de uitbreiding van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank; 
- de verlaging van de drempel om zich benadeelde persoon te stellen. 
 

* 
 
WET VAN 2 DECEMBER 2011 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE DE MOBILITEIT, 
DOC 53K1741 
 
Deze wet beoogt de volgende wijzigingen: 
 
- tekstuele aanpassingen teneinde de Nederlandse en de Franse tekst van de reglementering 

met elkaar in overeenstemming te brengen; 
- wijzigingen die tegemoet komen aan interpretaties van richtlijnen door de Europese 

Commissie of aan verordeningen die werden aangenomen na de inwerkingtreding van de 
reglementering; 

- verbeteringen waarvan de praktijk de noodzaak heeft aangetoond; 
- aanpassingen die ertoe strekken de geldende reglementering, tot stand gekomen met het 

oog op de omzetting van richtlijnen, te wijzigen of aan te vullen teneinde beter te voldoen 
aan de verplichtingen vervat in deze richtlijnen. 

 
Deze verbeteringen worden aangebracht in de volgende wetten: 
 
- de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur; 
- de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen; 
- de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de 

Europese Gemeenschap. 
* 
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WET VAN 15 DECEMBER 2011 TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/2/EG VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD VAN 14 MAART 2007 TOT OPRICHTING VAN EEN INFRASTRUCTUUR VOOR 
RUIMTELIJKE INFORMATIE IN DE GEMEENSCHAP (INSPIRE), DOC 53K1719 
 
Deze wetsbepalingen voorzien in de dringende omzetting, binnen het kader van de federale 
bevoegdheden, van de richtlijn 2007/2/EG van 14 maart 2007 tot oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE). (De naam INSPIRE 
staat voor de Engelse afkorting voor “Infrastructure for Spatial Information in Europe”). 
 
De wet regelt enkel wat absoluut noodzakelijk is om de richtlijn om te zetten door onder meer 
een aantal definities en het toepassingsgebied vast te leggen in verband met begrippen als de 
geografische informatie-infrastructuur, de geografische gegevens, de verzameling van 
geografische gegevens, metagegevens e.d. Ze omschrijft eveneens de manier waarop met de 
verzamelingen geografische gegevens kan worden gewerkt alsook de beperkingen van de 
publieke toegang tot de verzamelingen geografische gegevens en diensten met betrekking tot 
die gegevens. 
 

* 
 
WET VAN 21 DECEMBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET 
WEGVERKEER, GECOÖRDINEERD OP 16 MAART 1968, WAT DE TERMIJNEN VOOR HERHALING VAN 
VERKEERSMISDRIJVEN BETREFT, DOC 53K0438 
 
Deze wet beoogt een gelijkschakeling van de termijnen voor de herhaling van 
verkeersmisdrijven op drie jaar. Ook wordt de herhaling ingevoerd voor lichte alcoholintoxicatie 
en voor alcohol- en drugsmisdrijven gepleegd na soortgelijke misdrijven. 
 

* 
 
WET VAN 28 DECEMBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 19 DECEMBER 2006 BETREFFENDE DE 
EXPLOITATIEVEILIGHEID VAN DE SPOORWEGEN MET HET OOG OP DE INVOERING VAN BESTUURLIJKE 
BOETES, DOC  53K1758 
 
Om de spoorwegveiligheid te verbeteren, trekt deze wet op strafrechtelijk vlak de maximale 
geldboete op en voert tevens een systeem van bestuurlijke boetes in.  
 

* 
 
WET VAN 28 DECEMBER 2012 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, DOC 53K1004 
 
Deze wet strekt ertoe fietsers de mogelijkheid te geven om bij een rood licht rechtsaf te slaan of 
rechtdoor te rijden indien de wegbeheerder heeft geoordeeld dat dit op die plaats veilig kan 
gebeuren en hij hiervoor een specifiek verkeersbord, waarvan de vorm door de wet wordt 
bepaald, heeft geplaatst. 
 

* 
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WET VAN 28 DECEMBER 2011 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN, DOC 53K1952 
 
Deze wet bevat de eerste hervormingen van de regering, die op het vlak van sociale zaken 
betrekking hebben op de heffingen op farmaceutische specialiteiten, het dienstenchequestelsel, 
de responsabiliseringsbijdrage wegens economische werkloosheid, de toegang tot 
brugpensioen (voortaan “werkloosheid met bedrijfstoeslag”), de verschillende stelsels van 
rustpensioen (in het bijzonder het optrekken van de loopbaanvoorwaarde en de verhoging van 
de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen) en het sociaal statuut van zelfstandigen. 
 

* 
 
WET VAN 8 JANUARI 2012 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, DOC 53K1725 
 
De wet heeft de omzetting tot doel van het 3e Energiepakket dat op 13 juli 2009 door het 
Europees Parlement en de Raad werd aangenomen. 
 
De doelstellingen van het 3e Energiepakket zijn in het bijzonder: 
- de ontkoppeling van de elektriciteitstransmissienetbeheerder en de aardgasver-

voersnetbeheerder, evenals van de beheerders van aardgasopslaginstallaties en van LNG-
installaties (unbundling); 

- de vergroting van de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de reguleringsinstanties; 
- de versterking van de bescherming van de consumenten. 
 

* 
 
WET VAN 8 JANUARI 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE 
TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN 
VREEMDELINGEN, DOC 53K1825 
 
De wet heeft vooreerst tot doel een deel van de Richtlijn 2008/115/EG van 15 december 2008 
over de gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 
onderdanen van derde landen die illegaal op het grondgebied verblijven, om te zetten. De 
richtlijn strekt ertoe op basis van gemeenschappelijke normen een doeltreffend verwijder- en 
terugkeerbeleid te ontwikkelen, zodat mensen op een humane wijze en met respect voor hun 
waardigheid en fundamentele rechten gerepatrieerd kunnen worden. 
 
De termijn van het bevel om op vrijwillige basis het grondgebied te verlaten bedraagt in beginsel 
dertig dagen. Die termijn kan worden ingekort tot zeven dagen of zelfs wegvallen wanneer het 
risico op onderduiken bestaat, de vreemdeling een gevaar betekent voor de veiligheid, een 
eerder bevel niet heeft opgevolgd, of na een negatieve beslissing in een meervoudige 
asielaanvraag. Tevens kan aan de vreemdeling die het bevel om het grondgebied te verlaten 
naast zich heeft neergelegd een inreisverbod worden opgelegd dat niet enkel in België geldt, 
maar in alle landen van de EU en het Schengengebied. Dat inreisverbod heeft een termijn van 
drie jaar indien het bevel om het grondgebied te verlaten niet werd gerespecteerd, vijf jaar in 
geval van fraude of misbruik of meer dan vijf jaar bij ernstige bedreiging voor de openbare orde 
of nationale veiligheid. 
 
Naast de gedeeltelijke omzetting van de terugkeerrichtlijn voert de wet een lijst van veilige 
landen in. Dat zijn landen waarvan de onderdanen zeer weinig kans maken om in België asiel te 
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krijgen. De bewijslast wordt voor de aanvragen uit die landen omgekeerd, en hun 
behandelingstermijn wordt beperkt. De lijst wordt bepaald door de Koning, bij een in de 
Ministerraad overlegd besluit, na advies van de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 
de Staatlozen, en wordt minstens één maal per jaar geactualiseerd. Met de maatregel beoogt 
de wet het oneigenlijk gebruik van de asielprocedure tegen te gaan en de verwerking van de 
asielaanvragen te versnellen en efficiënter te maken. 
 

* 
 
WET VAN 8 JANUARI 2012 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INGEVOLGE 
RICHTLIJN 2009/109/EG WAT VERSLAGGEVINGS- EN DOCUMENTATIEVERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN 
FUSIES EN SPLITSINGEN BETREFT, DOC 53K1849  
 
Deze wet beoogt een inperking van de administratieve lasten voor vennootschappen in geval 
van fusie of splitsing. In het bijzonder worden een aantal verslaggevings- en 
informatieverplichtingen versoepeld, of zelfs achterwege gelaten. 

 
* 
 

WET VAN 9 JANUARI 2012 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 6, § 6, VAN DE WET VAN 19 JULI 1991 
BETREFFENDE DE BEVOLKINGSREGISTERS, DE IDENTITEITSKAARTEN, DE VREEMDELINGENKAARTEN EN 
DE VERBLIJFSDOCUMENTEN EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 AUGUSTUS 1983 TOT REGELING 
VAN EEN RIJKSREGISTER VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN, DOC 53K1627 
 
De wet heeft tot doel de geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart te verlengen van 
vijf naar tien jaar. Uit onderzoek bleek de verlenging technisch haalbaar, indien aan een aantal 
voorwaarden werd voldaan. De ondernemingen die instaan voor de realisatie van de eID van 
tien jaar zorgen ervoor dat aan alle technische condities wordt voldaan. Pas op dat ogenblik zal 
de wet in werking treden. 
 

* 
 
WET VAN 10 JANUARI 2012 TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 
HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN 
DE OPENBARE WEG, TENEINDE DE FIETSSTRAAT TE VERANKEREN IN HET VERKEERSREGLEMENT, 
DOC 53K1403 
 
Deze wetswijziging beoogt een nieuw soort straat in te stellen, met name de fietsstraat. 
Motorvoertuigen hebben zonder specifieke toelating toegang tot fietsstraten, maar hun positie is 
ondergeschikt aan die van de fiets (zo is het verboden fietsers in te halen). De fietsstraat maakt 
deel uit van een fietsroutenetwerk op plaatsen waar de infrastructuur niet kan worden 
aangepast en waar gemotoriseerd bestemmingsverkeer niet kan worden uitgesloten. De Koning 
wordt ertoe gemachtigd een verkeersbord te ontwerpen dat het begin en het einde van de 
fietsstraat aangeeft. 
 

* 
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WET VAN 19 JANUARI 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING MET BETREKKING TOT DE OPVANG 
VAN ASIELZOEKERS, DOC 53K0813 
 
Deze wet zorgt voor een aantal wijzigingen die tot doel hebben de opvang van asielzoekers te 
verbeteren en iedere nieuwe crisis in dat domein te voorkomen. Daartoe zal voortaan één 
enkele minister bevoegd zijn voor opvang, asiel en migratie. In de wet is een terugkeertraject 
verankerd dat de vrijwillige terugkeer moet bevorderen. Het recht op opvang wordt afgeschaft 
voor ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie en beperkt voor wie meervoudige 
aanvragen indient. De berekening van de “voldoende middelen” wordt verfijnd. 
 

* 
 
WET VAN 19 JANUARI 2012 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 9TER VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 
BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE 
VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN, DOC 53K1824 
 
Bedoeling van deze wet is de beroepsmogelijkheden te beperken in het kader van de in artikel 
9ter van de vreemdelingenwet vervatte procedure betreffende het verkrijgen van een 
verblijfsvergunning om medische redenen, voornamelijk door in de ontvankelijkheidsfase een 
medische filter in te bouwen in de vorm van een optreden van de ambtenaar-geneesheer van 
de Dienst Vreemdelingenzaken. Als de ambtenaar-geneesheer de vastgestelde ziekte niet 
ernstig genoeg acht, wordt de betrokkene ervan in kennis gesteld dat de procedure 
onontvankelijk is. Als de betrokkene zich zonder geldige reden niet tijdig aanmeldt bij de 
ambtenaar-geneesheer kan de verblijfsvergunning worden geweigerd. Voorts krijgt de 
betrokkene geen tijdelijke verblijfsvergunning zolang de procedure niet ontvankelijk werd 
verklaard. 
 
De wet bepaalt tevens dat een aanvraag van een persoon die al via een andere procedure een 
verblijfsvergunning van onbeperkte duur heeft verkregen onontvankelijk kan worden verklaard. 
Het medisch attest dat moet worden voorgelegd door een persoon die de in artikel 9ter vervatte 
procedure wenst aan te vatten, mag niet ouder zijn dan drie maanden voorafgaand aan de 
indiening van de aanvraag. 
 

* 
 
WET VAN 6 FEBRUARI 2012 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, DOC 53K1541 
 
Deze wet breidt de extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische gerechtelijke instanties uit en 
laat hen toe om, in tegenstelling tot vroeger, verdachten van zwaarwichtige misdrijven 
(misdrijven bedoeld in de art. 347bis, 393 tot 397 en 475 van het Strafwetboek) die tegen 
Belgen worden gepleegd, ook te vervolgen indien die verdachten in het buitenland verblijven. 
 

* 
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WET VAN 17 FEBRUARI 2012 HOUDENDE DIVERSE DRINGENDE BEPALINGEN INZAKE GEZONDHEID, 
DOC 53K2005 
 
Deze wet verleent uitvoering aan de door de regering besliste besparingsmaatregelen, meer 
bepaald inzake geneesmiddelengebruik.  Zo wordt in sommige gevallen de voorkeur gegeven 
aan het voorschrijven op stofnaam.  Het referentieterugbetalingssysteem wordt uitgediept.  Er 
wordt een met garanties gepaard gaande mogelijkheid ingesteld om een bestanddeel door een 
ander te vervangen. 
 

* 
 
WET VAN 23 FEBRUARI 2012 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 458BIS VAN HET STRAFWETBOEK TENEINDE 
HET UIT TE BREIDEN VOOR MISDRIJVEN VAN HUISELIJK GEWELD, DOC 53K1995 
 
Deze wet voorziet in een uitbreiding van het spreekrecht van personen die uit hoofde van hun 
staat of hun beroep houder zijn van geheimen en hierdoor kennis hebben van misdrijven. Dit 
spreekrecht geldt voortaan ook wanneer zij weet krijgen van situaties waarin er partnergeweld 
wordt gepleegd. 
 

* 
 
WET VAN 12 MAART 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 22 JULI 1953 HOUDENDE OPRICHTING VAN 
EEN INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN EN ORGANISATIE VAN HET PUBLIEK TOEZICHT OP HET 
BEROEP VAN BEDRIJFSREVISOR, GECOÖRDINEERD OP 30 APRIL 2007, DOC 53K1889 
 
Deze wet beoogt een aanpassing van de wetgeving op het bedrijfsrevisoraat.  
 
In de eerste plaats wordt het niet langer verplicht voor EU- of EER-onderdanen die in België 
bedrijfsrevisor willen worden, om een vestigingsplaats in België te hebben. Door de 
internationale samenwerking en gegevensuitwisseling wordt het nationaal toezicht 
vergemakkelijkt en is het vereiste van een vestigingsplaats niet langer nodig. 
 
Ten tweede worden de nationale en internationale samenwerking verder verbeterd door te 
bepalen welke (toezichts)organen onderworpen zijn aan het beroepsgeheim en onder welke 
voorwaarden zij daarvan kunnen afwijken. Daardoor worden een aantal problemen inzake 
gegevensuitwisseling weggewerkt. 
 

* 
 
WET VAN 19 MAART 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 2 MAART 1954 TOT VOORKOMING EN 
BETEUGELING DER AANSLAGEN OP DE VRIJE UITOEFENING VAN DE DOOR DE GRONDWET INGESTELDE 
SOEVEREINE MACHTEN, MET HET OOG OP EEN WIJZIGING VAN DE NEUTRALE ZONE, DOC 53K2025 
 
De wet beoogt een nieuwe afbakening van de neutrale zone. Dat begrip wordt gedefinieerd in 
de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening 
van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, en houdt in dat een verbod op 
samenscholingen in de open lucht en op individuele demonstraties in een welbepaald gebied 
geldt.  
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Het principe van de neutrale zone werd lang geleden ingesteld door de toenmalige 
burgemeester van Brussel, de heer Charles Buls. De afbakening van die zone is sinds 1890 niet 
meer gewijzigd. De conferentie van de zeven assembleevoorzitters heeft principieel ingestemd 
met een uitbreiding van die zone met het Huis van de Vlaamse Parlementsleden, het Parlement 
van de Franse Gemeenschap en de aan het Federaal Parlement grenzende gebouwen van dat 
Parlement. 
 

* 
 
WET VAN 22 MAART 2012 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VAN DE 
WET VAN 17 JULI 1975 MET BETREKKING TOT DE BOEKHOUDING VAN DE ONDERNEMINGEN, 
DOC 53K1890 
 
Deze wet beoogt de administratieve lasten inzake financiële verslaggeving en controle van 
jaarrekeningen terug te dringen, door moederondernemingen met uitsluitend 
dochterondernemingen van beperkte financiële omvang vrij te stellen van de verplichting een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen. 
 

* 
 
WET VAN 22 MAART 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 MEI 2001 HOUDENDE STATUUT VAN DE 
MILITAIREN VAN HET RESERVEKADER VAN DE KRIJGSMACHT, DOC 53K1892 
 
Deze wet legt de wettelijke basis vast om aan de reserveofficier het hogere stafbrevet en het 
hogere brevet van militair administrateur toe te kennen.Tevens stelt zij de reserveofficieren die 
houder zijn van deze brevetten vrij van de beroepsproeven voor de bevordering tot de graden 
van luitenant-kolonel, kolonel en generaal-majoor. 
 

* 
 

WET VAN 26 MAART 2012 TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK WAT DE COLLECTIEVE 
SCHULDENREGELING BETREFT, DOC 53K1410 
 
Deze wet past sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek aan om de kwaliteit van de 
hulp aan mensen met een overmatige schuldenlast te verbeteren. 
 
De wet voorziet onder meer in een leefgeld dat de persoon met een overmatige schuldenlast de 
mogelijkheid biedt een menswaardig bestaan te leiden.  De duur van de voorbereidende fase en 
van de minnelijke aanzuiveringsregeling wordt beperkt om de schuldenaar een perspectief te 
bieden.  De rechter zal die duur echter kunnen verlengen op uitdrukkelijk en met redenen 
omkleed verzoek van de schuldenaar, om bepaalde bestanddelen van zijn vermogen te 
vrijwaren en om ervoor te zorgen dat de menselijke waardigheid in acht wordt genomen. 
 
Om als schuldbemiddelaar te kunnen worden aangewezen, moeten de betrokken personen of 
instellingen over de geschikte erkenning beschikken. 
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Tot slot verplicht de wet de schuldbemiddelaar ertoe aan de rechter een verslag over te zenden 
over de stand van de procedure en de evolutie ervan alsmede over de geactualiseerde sociale 
en financiële situatie en de toekomstperspectieven van de schuldenaar.  Om de informatie ten 
behoeve van de schuldenaar te verbeteren, moet de schuldbemiddelaar hem of haar een kopie 
van dat verslag ter hand stellen. 
 

* 
 
WET VAN 26 MAART 2012 BETREFFENDE DE TEBOEKSTELLING VAN BINNENVAARTUIGEN ANDERE DAN 
BINNENSCHEPEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 271 VAN BOEK II VAN HET WETBOEK VAN KOOPHANDEL, 
DOC 53K1548 
 
Deze wet maakt het mogelijk voor eigenaars van een binnenschip die daarmee geen 
winstgevende scheepvaartverrichtingen doen, om hun vaartuig te hypothekeren. Daardoor 
wordt het, in tegenstelling tot voorheen, mogelijk om eveneens op woon-, horeca-, theater- en 
expositieschepen en historische schepen een hypotheek te nemen. 
 

* 
 
PROGRAMMAWET VAN 29 MAART 2012, DOC 53K2081 
 
De ingevoerde wijzigingen omvatten onder meer de hervorming van de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming en de instelling van een nieuwe rechtsgrond voor de terugbetaling 
van zuurstof bij zuurstoftherapie. 
 

* 
 
PROGRAMMAWET (I) VAN 29 MAART 2012, DOC 53K2081 
 
Deze wet voert de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale bijdragen en loonschulden in en 
legt bedrijven op om een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen. Verder 
bevat ze op het vlak van sociale zaken de volgende maatregelen: het stelsel van de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming wordt eenvoudiger en transparanter, tot 2014 ontvangt de sociale 
zekerheid jaarlijks een evenwichtsdotatie, het stelsel van tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap wordt hervormd, de financiering van het Asbestfonds en het Fonds voor 
arbeidsongevallen wordt gewaarborgd, de kinderbijslagfondsen moeten een besparing 
realiseren, de openbaarheid van schuldvorderingen wordt ingevoerd, er komt een betere 
controle op de naleving van de verplichtingen inzake deeltijdse arbeid, de invordering van de 
schulden van dienstenchequebedrijven wordt efficiënter, de verjaring van sociale schulden 
wordt in meer gevallen gestuit, misbruik van fictieve adressen door gerechtigden van sociale 
prestaties wordt aangepakt, er komt een minimumnorm voor opleidingsinspanningen van 
ondernemingen, de werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt verder ingeperkt.  
 

* 
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WET VAN 29 MAART 2012 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN (I), DOC 53K2097 
 
Deze wet heeft onder meer betrekking op het sociaal statuut van de helpers van zelfstandigen, 
de arbeidsongeschiktheden, de omkadering van kinderbijslagfondsen, de invoering van sociale 
bemiddelaars bij de overheid en de introductie van een leeftijdspiramide bij collectief ontslag in 
ondernemingen. 
 

* 
 
WET VAN 11 APRIL 2012 TOT REGULARISATIE VAN DE ADOPTIEPROCEDURES DIE IN HET BUITENLAND 
ZIJN GEVOERD DOOR PERSONEN DIE HUN GEWONE VERBLIJFPLAATS IN BELGIË HEBBEN, 
DOC 53K1730 
 
Sommige kandidaat-adoptanten die hun gewone verblijfplaats in België hebben, adopteren een 
kind met gewone verblijfplaats in het buitenland zonder daarbij acht te slaan op de 
procedurestappen waarin het Burgerlijk Wetboek voorziet. Aldus wordt de buitenlandse 
adoptiebeslissing verkregen terwijl de kandidaat-adoptanten geen of nog geen voorbereiding op 
de adoptie hebben gevolgd of een vonnis hebben verkregen waaruit blijkt dat zij bekwaam en 
geschikt zijn een interlandelijke adoptie aan te gaan. Aangezien de adoptanten niet voldoen aan 
de vereiste voorwaarden voor de erkenning van de adoptie, kan de federale centrale autoriteit 
de buitenlandse beslissing niet erkennen. 
 
De wet van 11 april 2012 wijzigt het Burgerlijk Wetboek teneinde, in bepaalde uitzonderlijke 
gevallen en in afwijking van de toepasselijke bepalingen inzake erkenning van buitenlandse 
adoptiebeslissingen, de regularisatie mogelijk te maken van in het buitenland gevolgde 
adoptieprocedures die met miskenning van de wettelijke bepalingen zijn gevoerd. De 
regularisatie zal uitsluitend mogelijk zijn mits aan zeer strenge voorwaarden wordt voldaan – 
met name zonder ontduiking van de wet – en indien het hoger belang van het kind zulks 
verantwoordt. 

* 
 
WET VAN 22 APRIL 2012 TOT WIJZIGING VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK WAT BETREFT DE 
VEREFFENINGSPROCEDURE VAN VENNOOTSCHAPPEN, DOC 53K1604 
 
WET VAN 19 MAART 2012 TOT WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN WAT DE 
VEREFFENINGSPROCEDURE BETREFT, DOC 53K1605 
 
Deze wetten beogen een aantal pijnpunten in de vereffeningsprocedure van vennootschappen 
weg te werken. Zo wordt de verplichte procedure voor de rechtbank van koophandel efficiënter 
gemaakt en worden een aantal administratieve lasten afgeschaft door de indiening van een 
aantal boekhoudkundige documenten niet langer verplicht te maken. Ook wordt de regeling van 
de bevestiging van de zogenaamde tussentijdse handelingen van de vereffenaar (handelingen 
gesteld tussen zijn benoeming en de bevestiging van zijn benoeming) vereenvoudigd en wordt 
de algemene vergadering van de vennootschap de mogelijkheid geboden om alternatieve 
kandidaat-vereffenaars voor te stellen in het geval de benoeming van de eerste kandidaat-
vereffenaar niet wordt gehomologeerd. Ten slotte wordt het mogelijk om de ontbinding en 
vereffening van een vennootschap in één akte te laten opnemen. 
 

* 
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WET VAN 22 APRIL 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE 
TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN 
VREEMDELINGEN EN TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 12 JANUARI 2007 BETREFFENDE OPVANG VAN 
ASIELZOEKERS EN VAN BEPAALDE ANDERE CATEGORIEËN VAN VREEMDELINGEN, DOC 53K1904 
 
Deze wet strekt ertoe een rechtsgrond te scheppen voor de open terugkeercentra. De minister 
of diens gemachtigde kan een terugkeercentrum aanwijzen voor de asielzoeker en zijn 
familieleden die een uitvoerbare beslissing inzake hun asielaanvraag ontvangen hebben en 
bereid zijn vrijwillig terug te keren. 
 
De terugkeercentra hebben tot doel hebben de vreemdeling te begeleiden bij de voorbereiding 
van zijn terugkeer. Terugkeerambtenaren zorgen voor de begeleiding bij de re-integratie in het 
land van herkomst. Tijdens zijn verblijf in het centrum zal de vreemdeling de nodige materiële 
hulp ontvangen (huisvesting, voedsel en kleding), alsook een dagvergoeding en de nodige 
medische en psychosociale hulp.  
 

* 
 
WET VAN 22 APRIL 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 MAART 2003 BETREFFENDE DE WERVING 
VAN DE MILITAIREN EN HET STATUUT VAN DE MILITAIRE MUZIKANTEN EN TOT WIJZIGING VAN 
VERSCHILLENDE WETTEN VAN TOEPASSING OP HET PERSONEEL VAN LANDSVERDEDIGING, 
DOC 53K2020 
 
De bepalingen van deze wet hebben tot doel het wervings- en selectieproces te verbeteren en 
omvatten voornamelijk: 
 
- de aan de minister van Landsverdediging geboden mogelijkheid in welbepaalde gevallen 

het taalstelsel van een wervingssessie niet vast te stellen; 
- het verbod dat aan de kandidaat opgelegd wordt te solliciteren voor een vacature in 

dezelfde personeelscategorie en dezelfde soort van werving; 
- de mogelijkheid een sollicitant op te sporen die lid is van een extremistische beweging; 
- de invoering van het psychometrisch model als classificatiemethode van de sollicitant-

vrijwilligers; 
- de afschaffing van de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een beslissing betreffende 

de toewijzing van een vacature. 
 

* 
 
WET VAN 22 APRIL 2012 BETREFFENDE DE INVOERING VAN HET BEVEL TOT BETALEN NA INBREUKEN 
OP DE WETGEVING INZAKE HET WEGVERKEER, DOC 53K2074 
 
Deze wet strekt ertoe te voorkomen dat boetes onbetaald blijven en beoogt de politieparketten 
te ontlasten. Het bevel tot betalen wordt ingeschoven ná de onmiddellijke inning en eventueel 
de minnelijke schikking, en vóór de dagvaarding voor de politierechtbank. Dat alles zonder dat 
de overtreder enig recht verliest of de bevoegdheden van de rechtbank worden ingeperkt. 

 
* 
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WET VAN 15 MEI 2012 BETREFFENDE DE TIJDELIJKE UITHUISPLAATSING INGEVAL VAN HUISELIJK 
GEWELD, DOC 53K1994 
 
Deze wet maakt het mogelijk dat de procureur des Konings aan een meerderjarige een verbod 
oplegt om tijdelijk in de gezinswoning te verblijven in het geval hun aanwezigheid een 
onmiddellijk gevaar oplevert voor de personen die er met hem samenwonen of er gewoonlijk 
verblijven en/of hem te verbieden met deze personen contact op te nemen. Deze maatregelen 
beogen de strijd tegen huiselijk geweld doeltreffender te maken en zijn onderworpen aan het 
rechterlijk toezicht van de vrederechter. 
 
De wet treedt niet onmiddellijk in werking, maar laat de betrokken gerechtelijke en 
hulpverleningsinstanties de nodige tijd om samenwerkingprotocollen te sluiten. 
 

* 
 
WET VAN 15 MEI 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE 
TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN 
VREEMDELINGEN, DOC 53K2077 
 
De wet behelst een gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/50/EG betreffende de 
voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een 
hooggekwalificeerde baan. 
 
De wet heeft tot doel de mobiliteit van hooggekwalificeerde werknemers uit de niet-EU-lidstaten 
te bevorderen. Daartoe wordt een Europese blauwe kaart ingevoerd. Deze kaart geldt als 
verblijfsvergunning én als arbeidskaart. De blauwe kaart wordt, met inachtneming van bepaalde 
voorwaarden, uitgereikt voor een hernieuwbare termijn van dertien maanden. Na twee jaar kan 
ze worden vernieuwd voor een periode van drie jaar. Na vijf jaar kan de houder van een blauwe 
kaart aanspraak maken op het statuut van langdurig ingezetene en zo een permanente 
verblijfsvergunning verkrijgen. 
 

* 
 
WET VAN 2 JUNI 2012 BETREFFENDE DE FEDERALE INSTANTIE VOOR ONDERZOEK VAN SCHEEPVAART-
ONGEVALLEN, DOC 53K1931 
 
Deze wet heeft tot doel Richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 
april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de 
zeescheepvaartsector en tot wijziging van de Richtlijn 1999/35/EG van de Raad en Richtlijn 
2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad gedeeltelijk om te zetten in nationale 
regelgeving, door de oprichting van een federale instantie voor onderzoek van 
scheepvaartongevallen, afgekort FOSO. 
 
De FOSO is, wat haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming betreft, autonoom en 
functioneel onafhankelijk van iedere partij of instantie waarvan de belangen strijdig zouden 
kunnen zijn met de haar toevertrouwde taken. De FOSO dient alle oorzaken te onderzoeken 
van welbepaalde scheepvaartongevallen in de Belgische maritieme zones, op de Belgische 
binnenwateren en wereldwijd wat de schepen die de Belgische vlag voeren betreft. 

* 
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WET VAN 20 JUNI 2012 TOT WIJZIGING VAN DIVERSE BEPALINGEN BETREFFENDE HET STATUUT VAN 
DE MILITAIREN, DOC 53K2190 
 
De wet beoogt in eerste instantie een wettelijke basis in te stellen voor de toekenning van een 
vergoeding in geval van ongeval of ziekte in het kader van de deelname aan opdrachten in het 
buitenland van hulpverlening of van operationele inzet. Verzekeringsmaatschappijen zijn 
immers zeer weigerachtig om levensverzekeringscontracten met militairen af te sluiten in geval 
zij worden ingezet in operaties, of wijzigen bepalingen van reeds afgesloten contracten 
dienaangaande eenzijdig. 
 
Ten tweede wordt een wettelijke grondslag gegeven aan een verlenging van de duur van de 
terbeschikkingstelling in het raam van een overplaatsing naar een openbare werkgever. Met 
toepassing van het protocolakkoord tussen Landsverdediging en Binnenlandse Zaken kan de 
betrokken militair, ingeval van mislukking in de basisopleiding, van de federale politie de 
toestemming krijgen om de basisopleiding geheel of gedeeltelijk over te doen. In dat geval 
wordt de terbeschikkingstelling verlengd met de tijd die nodig is om ze te volgen zonder dat de 
duur van de verlenging beperkt is in de tijd. De wetswijziging heeft tot doel deze eventuele 
verlenging te beperken tot een periode van drie maanden, na een voorafgaand akkoord van de 
minister van Landsverdediging. 
 
Voorts worden diverse bepalingen in verband met het vaderschapsverlof en het 
ouderschapsverlof afgestemd op die welke van toepassing zijn op het overheidspersoneel en 
op de werknemers.  
 
Ook wordt de datum van automatische inwerkingtreding van de wet van 28 februari 2007 tot 
vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht (gemengde 
loopbaan), uitgesteld tot 31 december 2013 om te vermijden dat een groot aantal essentiële 
wettelijke basissen van het statuut, dat actueel van toepassing is op de militairen, zou worden 
opgeheven en vervangen.  
 

* 
 
WET VAN 3 JULI 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 13 JUNI 1986 BETREFFENDE HET WEGNEMEN 
EN TRANSPLANTEREN VAN ORGANEN EN DE WET VAN 19 DECEMBER 2008 INZAKE HET VERKRIJGEN EN 
HET GEBRUIK VAN MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL MET HET OOG OP DE GENEESKUNDIGE 
TOEPASSING OP DE MENS OF HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, DOC 53K2158 
 
Deze wet strekt ertoe Richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en van de Raad van de 
Europese Unie van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, 
bestemd voor transplantatie, om te zetten in Belgisch recht. De bedoeling van de richtlijn is 
binnen de Europese Unie te kunnen beschikken over gemeenschappelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor het wegnemen, het vervoer en het gebruik van organen. De wet bevat 
ook enkele bepalingen met een ethische draagwijdte. Het gaat dan vooral om de bescherming 
van de potentiële levende donor van een orgaan. 
 

* 
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WET VAN 5 JULI 2012 TOT WIJZIGING VAN HET STRAFWETBOEK MET HET OOG OP DE INVOERING VAN 
EEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID VOOR STRAFBARE FEITEN JEGENS SCHEIDSRECHTERS VAN 
SPORTWEDSTRIJDEN, DOC 53K2037 
 
Deze wet heeft tot doel de scheidsrechters van sportwedstrijden via een strafrechtelijke regeling 
beter te beschermen tegen uitwassen van geweld waarvan zij tijdens de uitoefening van hun 
functie het slachtoffer kunnen zijn. Daartoe voegt deze wet een artikel 410ter in het 
Strafwetboek in, waardoor voor feiten als beschreven in de artikelen 398 tot 405 van het 
Strafwetboek, indien de schuldige zijn "misdaad of wanbedrijf" heeft begaan tegen een 
scheidsrechter van sportwedstrijden, de minimumstraf wordt verdubbeld in geval van 
gevangenisstraf, en met één jaar wordt verhoogd in geval van opsluiting. 
 

* 
 
WET VAN 10 JULI 2012 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE - 
DOC 53K2143 
 
WET VAN 10 JULI 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 17 JANUARI 2003 BETREFFENDE DE 
RECHTSMIDDELEN EN DE GESCHILLENBEHANDELING NAAR AANLEIDING VAN DE WET VAN 17 JANUARI 
2003 MET BETREKKING TOT HET STATUUT VAN DE REGULATOR VAN DE BELGISCHE POST- EN 
TELECOMMUNICATIESECTOR – DOC 53K2144 

 
Deze wetten zetten de Europese Richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG om in het Belgische 
recht. Een aantal krijtlijnen van het bestaande regelgevingskader worden aanzienlijk gewijzigd. 
 
a) Versterking van de maatregelen met betrekking tot consumentenbescherming 
 
Onder meer de termijn om van vaste of mobiele operator te veranderen, wordt aanzienlijk 
verkort. Ook de duur van de overeenkomsten die de gebruikers aan operatoren binden, wordt 
beperkt; bovendien moeten die overeenkomsten in bevattelijkere taal worden gesteld. De 
rechten en de bescherming van de gebruikers worden uitgebreid tot het internet, waarbij de 
kwaliteit en het volume van de breedbandverbinding moeten worden gewaarborgd. 
 
b) Harmonisatie van de maatregelen met betrekking tot economische regulering  
 
Met het nieuwe kader wordt tevens een versterkte onafhankelijkheid en efficiëntie van de 
nationale regelgevende instanties beoogd, alsook een verbetering van de algemene werking 
van de elektronische communicatiemarkt op Europees vlak. Tegelijkertijd worden innovatie en 
investeringen aangemoedigd. 
 
c) Vereenvoudiging van het stelsel van universele dienstverlening  
 
Op termijn en onder sommige voorwaarden strekt de wet ertoe bepaalde universele 
dienstverleningsverplichtingen lichter te maken, ofwel omdat ze geen bestaansreden meer 
hebben (telefooncellen), ofwel omdat ze via andere middelen worden uitgevoerd 
(telefoongidsen en inlichtingendienst). 
 
d) Grotere efficiëntie in het beheer van de schaarse hulpbronnen 

 
* 
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WET VAN 3 AUGUSTUS 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE 
VEILIGHEID EN DE WET VAN 31 DECEMBER 1963 BETREFFENDE DE CIVIELE BESCHERMING, 
DOC 53K2216 
 
Het hoofddoel van deze wet bestaat erin de veiligheid van de brandweerlieden te verhogen door 
uitvoering te geven aan een aantal hoofdstukken van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid, alsook door de prezones rechtspersoonlijkheid te verlenen en hen een 
blijvende federale dotatie toe te kennen zo een reeks doelstellingen wordt waargemaakt. 
 

* 
 
WET VAN 3 AUGUSTUS 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 25 MAART 1964 OP DE 
GENEESMIDDELEN, DOC 53K2322 
 
Deze wet strekt tot omzetting in het Belgische recht van Richtlijn 2010/84/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 december 2010 tot wijziging, wat de geneesmiddelenbewaking 
betreft, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Er wordt voorzien in een strikter raamwerk voor de 
geneesmiddelenbewaking, teneinde de bijwerkingen van de op de markt gebrachte 
geneesmiddelen te voorkomen, op te sporen en te evalueren. 
 

* 
 
WET VAN 3 AUGUSTUS 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 10 APRIL 1990 TOT REGELING VAN DE 
PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID EN TOT OPHEFFING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 
2006 BETREFFENDE DE AFBAKENING VAN DE PLAATSEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE 
INFRASTRUCTUUR, UITGEBAAT DOOR DE OPENBARE VERVOERSMAATSCHAPPIJEN, WAAROP DE 
BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK IIIBIS VAN DE WET VAN 10 APRIL 1990 TOT REGELING VAN DE PRIVATE 
EN BIJZONDERE VEILIGHEID VAN TOEPASSING ZIJN MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE 
VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER, DOC 53K2323 
 
Deze wet wijzigt enkele wettelijke bepalingen met betrekking tot de veiligheidsdiensten bij de 
openbare vervoersmaatschappijen. Zo wordt het territorium waarop de veiligheidsagenten hun 
bevoegdheden mogen uitoefenen in de wet zelf vastgelegd en aangepast aan de huidige 
veiligheidsnoden. De mogelijkheid tot identiteitscontrole en vatting van personen door 
veiligheidsagenten wordt eveneens uitgebreid. 
 

* 
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WET VAN 3 AUGUSTUS 2012 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 21 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE 
PLAATSING EN HET GEBRUIK VAN BEWAKINGSCAMERA’S MET HET OOG OP HET VERSTERKEN VAN DE 
VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER EN DE NUCLEAIRE SITES, DOC 53K2345 
 
Deze wet introduceert het principe van een vrije, kosteloze toegang in real time voor de federale 
en lokale politiediensten tot de beelden van de camera’s die geïnstalleerd zijn op het net van de 
openbare vervoersmaatschappijen, in het kader van zowel de bestuurlijke als de gerechtelijke 
politie. Er wordt in een zelfde bepaling voorzien aangaande de nucleaire sites, teneinde de 
beveiliging ervan te versterken. 
 

* 
 

WET VAN 25 AUGUSTUS 2012 TOT WIJZIGING VAN TITEL XIII VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 
27 DECEMBER 2006, WAT DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIES BETREFT, DOC 53K2319 
 
Deze wet heeft enerzijds tot doel om, door middel van een sectorale aanpak en overeenkomstig 
een aanbeveling van de Internationale Arbeidsorganisatie, een weerlegbaar vermoeden van het 
bestaan van werknemerschap of zelfstandigheid in te voeren wanneer aan een aantal 
algemene criteria is voldaan. Anderzijds strekt zij ertoe de procedure te vereenvoudigen op 
grond waarvan specifieke criteria kunnen worden vastgesteld die de algemene criteria 
aanvullen of vervangen. 
 

* 
 
Andere wetten die werden aangenomen kunt u terugvinden in de parlementaire documenten 
DOC 53K0011/001 en 002. 
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