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Andere werkzaamheden van de vaste commissies 

 

 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 

Adviezen 

De commissie bracht een positief advies uit over de secties 21, 23 en 24 van het wetsontwerp 

houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (met inbegrip van de 

verantwoording en de algemene beleidsnota), DOC 53K2522. 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

Op 5 februari 2013 wijdde de commissie een bespreking aan arrest 125/2011 van het 

Grondwettelijk hof, dat door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie naar haar 

verwezen was. Het arrest betreft de problematiek van de harmonisatie van de statuten van 

arbeider en bediende, die tegen 8 juli 2013 moest zijn gerealiseerd. Nadat de regering en de 

sociale partners op 5 juli 2013 over dit vraagstuk overeenstemming hadden bereikt, wijdde de 

commissie op 16 juli 2013 een gedachtewisseling aan het bereikte akkoord.   

 

Op 16 april 2013 hield de commissie een hoorzitting over de problematiek van het statuut van 

onthaalouders. Voor deze hoorzitting werden de volgende personen uitgenodigd: de heer 

Benoît Parmentier ("Office de la Naissance et de l'Enfance"), de heren Filip Winderickx en 

Ignace Lambert (Kind en Gezin), mevrouw Fabiola Frippiat ("Fédération des Initiatives Locales 

pour l'Enfance"), mevrouw Fatiha Dahmani (Landelijke Bediendencentrale) en de heer Jan 

Bundervoet (professor emeritus aan de KULeuven). 

 

Op 30 april 2013 hield de commissie over de tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap een hoorzitting met de heer Jokke Rombouts en mevrouw Gisèle Marlière, 

vertegenwoordigers van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap, en een 

gedachtewisseling met de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een 

handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2522
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Op 14 mei 2013 vond een hoorzitting plaats over de problematiek van collectieve ontslagen en 

de sluiting van ondernemingen. De volgende personen werden gehoord: de heer Herman Fonck 

(ACV), de heren Francis Gomez en Rudi Kennes (ABVV), de dames Annick Hellebuyck en 

Nathalie Ragheno (VBO), de heer Charles Istasse (UCM), de heer Robert Plasman (professor 

aan de ULB) en de heer Marc De Vos (professor aan de UGent). Op 25 juni 2013 had de 

commissie over hetzelfde onderwerp een gedachtewisseling met de minister van Werk. 

 

In het kader van de bespreking van voorstel van resolutie nr. 2124 hield de commissie op 4 juni 

2013 een hoorzitting over het concept loopbaanrekening en de implicaties ervan voor de 

carrièreplanning, de verschillende types van verlof en het evenwicht tussen arbeid en 

privéleven. De volgende personen kwamen aan het woord: de heer Jef Maes (ABVV),  de heer 

Piet van den Bergh (ACV), mevrouw Monica De Jonghe (VBO), mevrouw Mirjam Malderie 

(algemene directie Individuele Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg), de heer Frank Robben (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en eHealth-

platform), de heer Pierre Lemaire («Ligue des Familles»), mevrouw Ilse De Vooght (Femma), 

mevrouw Marie-Thérèse Casman (professor aan de ULg) en de heer Luc Sels (professor aan 

de KULeuven). 

 

 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 

Adviezen 

De commissie bracht aan de commissie voor de Financiën en de Begroting een positief advies 

uit over de sectie 16 van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2013 (9 januari 2013), 

DOC 53K2522. 

 

De commissie besprak de opvolging van het arrest nr. 145/2011 van het Grondwettelijk Hof, dat 

naar haar verwezen was door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie (16 januari 

2013). 

 

Gedachtewisselingen / hoorzittingen en ontmoetingen / bezoeken 

In het kader van het debat over de militaire samenwerking in Benelux- en Europees verband 

werd op 14 november 2012 een hoorzitting gehouden met: 

- de heer Håkon Lunde Saxi, Norwegian Institute for Defence Studies (IFS), Oslo; 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2522
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- de heer Walter Stevens, Europese Dienst voor Extern Optreden, Brussel; 

- de heer Patrick Descy, Algemene centrale der Openbare diensten (ACOD); 

- mevrouw Ilse Heylen, Algemeen christelijk vakverbond (ACV); 

- de heer Erwin De Staelen, Vrij syndicaat voor het openbaar ambt (VSOA); 

- de heer Jean-Pierre Hulin, Algemene Centrale van het Militair Personeel (ACMP), DOC 

53K2566. 

 

Een gedachtewisseling over de Belgische steun aan de Franse operatie Serval in Mali, samen 

met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor de Buitenlandse 

Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat, had plaats op 15 januari 2013, DOC 

53K2619. 

 

In het kader van de bespreking van het wetsvoorstel van de heer Georges Dallemagne c.s. 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, en het voorstel van resolutie van de heer Denis Ducarme en 

mevrouw Corinne De Permentier over een verscherpte screening van de civiele en militaire 

(kandidaat)-leden van Defensie en over een uitbreiding van de middelen van de Algemene 

Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), DOC 53K2569 en DOC 53K2641, werd op 20 maart 2013 

een hoorzitting, met gesloten deuren, gehouden met: 

- luitenant-generaal Philippe Grosdent, directeur-generaal van de Algemene Directie Human 

Resources; 

- generaal-majoor Eddy Testelmans, hoofd van het Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid 

(ACOS IS); 

- de heer Alain Winants, administrateur-generaal, Veiligheid van de Staat; 

- de heer Dirk Deboodt, permanent afgevaardigde – ACOD; 

- de heer Erwin De Staelen, voorzitter – VSOA; 

- de heer Yves Huwart, vaste afgevaardigde – ACMP; 

- de heer Walter Van den Broeck, vakbondsverantwoordelijke - ACV. 

 

Bezoeken 

Een delegatie van de commissie heeft een bezoek gebracht: 

- aan het Militair ziekenhuis van de Medische Component, te Neder-over-Heembeek (28 

november 2012); 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2566
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2619
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2569
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2641
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- aan de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) van de 

Landcomponent , te Langemark-Poelkapelle (13 maart 2013); 

- aan de missie van de VS bij het hoofdkwartier van de Navo, te Evere, het Nato joint forces 

command, te Brunssum (NL), en de Navo Awacs–vliegeenheid, te Geilenkirchen (D)(26 en 27 

maart 2013); 

- aan het Kwartier Koning Albert te Marche-en-Famenne (woensdag 15 mei 2013). 

 

 

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

NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE 

LANDBOUW 

 

Adviezen 

De commissie heeft bij de commissie voor de Financiën en de Begroting een passend advies 

uitgebracht over het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2013 (secties 2, 32 en 46). 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

De commissie heeft op 18 december 2012 de begroting van de Commissie voor de Regulering 

van de Elektriciteit en het Gas (CREG) goedgekeurd na te hebben gehoord: 

- de heer Fraçois Possemiers, voorzitter van de CREG;  

- de heer Lacrosse, directeur begroting bij de CREG.  

 

De commissie heeft op 19 maart 2013 naar aanleiding van het voorstel van resolutie (Ann 

Vanheste) betreffende de distributie van dagbladen en tijdschriften nr. 1710/1 hoorzittingen 

gehouden met vertegenwoordigers van:  

- Agence et Messageries de la Presse (AMP): Guillaume Beuscart (CEO), Tom Vermeirsch en 

Renaud Dupont (advocaat); 

- Prodipresse: de heer Walter Agosti;  

- Unizo: de heer Luc Ardies; 

- VFP: Vlaamse Federatie voor Persverkopers: de heer Tony Vervloet.  

 

De commissie heeft op 26 maart 2013 hoorzittingen gehouden over de schuldenlast van 

consumenten met:  
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- mevrouw Danièle Bovy namens Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop vzw; 

- de heer Ivo Van Bulck namens de Beroepsvereniging van het Krediet (B.V.K.); 

- mevrouw Anne Defossez namens Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW; 

- de heer Michel Vermaerke namens de Belgische Federatie van het Financiewezen – 

Fédération Financière Belge – Belgian Financial sector Federation (Febelfin); 

- de heer Olivier Jerusalmy, namens Réseau Financement Alternatif vzw. 

 

De commissie heeft in het kader van de bespreking van wetsvoorstellen betreffende 

brandverzekeringen op 11 juni 2013 hoorzittingen gehouden met:  

- de heer Bruno Didier (Assuralia);  

- de heer Geert Dankaert (Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop vzw). 

 

Wetsevaluatie 

Opvolging van de arresten die het Grondwettelijk Hof in 2011 en 2012 heeft uitgesproken. 

 

 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 

Adviezen 

De commissie heeft subsidiariteitsadviezen uitgebracht over: 

- Een voorstel voor een verordening over essentiële informatiedocumenten voor 

beleggingsproducten COM (2012) 352 (DOC 53K2452/001); 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

De commissie heeft gedachtewisselingen georganiseerd over: 

- de macro-economische cijfers en DEXIA naar aanleiding van de verklaringen van de 

gouverneur van de Nationale Bank van België (DOC 53k2411); 

- de interne audit bij de FOD Financiën (DOC 53k2589); 

- de raad Ecofin van 14 mei 2013 (DOC 53k2950) 

- de raad Ecofin van 21 juni 2013 

 

De commissie heeft hoorzittingen georganiseerd over: 

- het dossier ACW-Belfius; 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2452
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2411
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2589
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2950
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- de hervorming van de tax shelter (DOC 53K2762); 

- de speculatie op voedselproducten (DOC 53K0081); 

- de twee laatste jaarverslagen van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken en 

de stand van zaken inzake fiscale regularisatie; 

 

 

 

SUBCOMMISSIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING, BELAST MET HET 

ONDERZOEK VAN DE BOEKEN VAN HET REKENHOF 

 

De Subcommissie “Rekenhof” van de Commissie voor de Financiën en de Begroting heeft twee 

verslagen van het Rekenhof besproken: 

- het verslag over het eerste Federaal Plan Armoedebestrijding (09/01/2013) 

- het verslag over het beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren (09/07/2013) 

 

 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  

Adviezen 

 

Begroting 

De commissie heeft aan de commissie voor de Financiën en de Begroting een gunstig advies 

verstrekt in verband met de afdelingen 32 en 33 van het ontwerp van algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (de verantwoording en de beleidsnota 

inbegrepen) (nrs. 53K2521/004, 53K2522/002, 53K2523/018, 53K2523/019 en 53K2586/002, 

53K2586/016, 53K86/028). 

 

Subsidiariteitsadvies over het voorstel voor een Verordening betreffende de periodieke 

technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 

2009/40/EC; het voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad 

inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen COM(2012)381; het voorstel voor een 

Verordening betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de 

Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG COM(2012)382. 

De commissie heeft het advies eenparig aangenomen. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2762
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0081
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2521
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2522
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2523
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2523
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2586
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2586
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2586
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Subsidiariteitsadvies over het voorstel voor een Verordening inzake de melding van voorvallen 

in de burgerluchtvaart COM(2012)776. 

De commissie heeft het advies eenparig aangenomen. 

 

Subsidiariteitsadvies over het vierde spoorwegpakket – voltooiing van de Europese 

spoorwegruimte ter bevordering van het concurrentievermogen en de groei in Europa 

COM(2013)25. 

Met 10 tegen 3 stemmen heeft de commissie beslist geen advies uit te brengen en in plaats 

daarvan de beleidsdialoog met de Europese Commissie voort te zetten. 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

 Op 10 oktober 2012 vond een gedachtewisseling plaats met de minister van 

Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met 

Grote Steden, over de in het regeerakkoord geplande herstructurering van de NMBS-

Groep (naar aanleiding van de staking van 3 oktober 2012). Op 23 oktober 2012 werd 

een hoorzitting gehouden met de heren Michel de Fays en Rudi Moens, raadsheren in 

het Rekenhof over het auditrapport aangaande de financiële stromen tussen de 

vennootschappen van de NMBS-Groep in het raam van de in het regeerakkoord 

geplande herstructurering van de NMBS-Groep. 

 

 Op 19 december 2012 vond de presentatie plaats door de raadsleden van het Belgisch 

Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) van het jaarverslag 2011 (artikel 

34 van de wet van 17 januari 2003 houdende statuut van het BIPT). 

 

 Op 23 januari 2013 vond, in het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie 

ter bevordering van intelligente snelheidsassistentie voor een hogere verkeersveiligheid 

in het raam van de ITS-richtlijn en de aanbevelingen van de federale commissie voor de 

verkeersveiligheid, nr. 2440/1, een hoorzitting plaats met mevrouw Karin Genoe, 

gedelegeerd bestuurder van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), de 

heer Jean-François Gaillet (directeur Centrum voor proeven, opleiding en advies van het 

BIVV) en de heer Johan De Mol, directeur van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit 

(Universiteit Gent). 

 



Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2012-2013 
 
 

-8- 

 Op 28 januari 2013 werd een hoorzitting over de Fyra georganiseerd door de 

Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, de commissie voor de Infrastructuur, het 

Verkeer en de Overheidsbedrijven en de “commissie voor Infrastructuur en Milieu van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal” (Nederland) met de heren Bert Meerstadt, 

president-directeur NS, Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder NMBS, Hugo 

Thomassen, manager capaciteitsverdeling ProRail en Luc Lallemand, gedelegeerd 

bestuurder Infrabel. Op 4 juni 2013 vond met de minister van Overheidsbedrijven, 

Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, en de 

heer Marc Descheemaeker, gedelegeerd bestuurder NMBS, een gedachtewisseling 

plaats over de beslissing om de bestellingen van de Fyra teniet te doen. Op 25 juni 2013 

werd een gedachtewisseling gehouden over de indienststelling van de Fyra met de 

staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, 

toegevoegd aan de eerste minister, en de heer Thierry Breyne, directeur van de Dienst 

Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS). 

 

 Op 5 februari 2013 vond de hoorzitting plaats over het voorstel van investeringsplan 

2013-2025 van de NMBS-Groep met de heer Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van 

de NMBS Holding, de heer Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van Infrabel en de 

heer Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS. Op 19 februari 

2013 vond een gedachtewisseling plaats met de minister van Overheidsbedrijven en 

Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over het voorstel van 

investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep. 

 

 Op 20 februari werd een gedachtewisseling gehouden met de heer Johan Vande 

Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, en 

met de raadsleden van het BIPT, over de studie van het BIPT aangaande 

telecomtarieven. 

 

 Op 20 februari vond een hoorzitting plaats over de evaluatie van de BOB-campagne met 

mevrouw Miran Scheers (BIVV), de heer Vincent Léonard (lokale politie), de heer 

Michaël Jonniaux (federale politie), de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en 

Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en 
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staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en de vice-

eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. 

 

 Op 6 maart 2013 heeft in het kader van de wetsvoorstellen DOC nrs. 53K0440, 

53K1777, 53K1792, 53K2053 en 53K2245 een hoorzitting plaatsgehad met: de heer Luc 

Ausloos, advocaat-generaal (Bergen), de heer Paul Kenis, advocaat-generaal (Gent), de 

heer Luc Brewaeys, politierechter (Vilvoorde) en mevrouw Kristien Hänsch, politierechter 

(Brussel). 

 

 Op 15 mei 2013 heeft een hoorzitting plaatsgehad met de heren Guido Herman en 

Jean-Marc Jeanfils, ombudsmannen voor de treinreizigers aangaande het jaarverslag 

2012. 

 

 Op 10 juli 2013 heeft een hoorzitting plaatsgehad met de heer Johnny Thijs, ceo van 

bpost, over de toestand van bpost. 

 

 Op 16 juli 2013 heeft in het kader van de wetsvoorstellen nrs. 1467/1 en 1536/1, een 

hoorzitting plaatsgehad over de recente studie van de FOD Economie over 

netneutraliteit met de heren Robert Queck (CRIDS, Namen), Olivier Braet (SMIT, 

Brussel), Maxime Piron (UN, Namen) en mevrouw Peggy Valcke (KULeuven). 

 

 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 

Adviezen 

Tijdens haar vergaderingen van 9, 15 en 16 januari 2013 heeft de commissie, ten behoeve van 

de commissie voor de Financiën de Begroting, gunstige adviezen uitgebracht over de volgende 

secties van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2013: 

- sectie 04 – FOD Personeel en Organisatie en sectie 05 – FOD Informatie- en. 

Communicatietechnologie; 

- sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 

- FOD Binnenlandse Zaken en sectie 17 — Federale Politie en Geïntegreerde Werking. 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0440
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=1777
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=1792
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2053
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2245
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Tijdens haar vergadering van 19 juni 2013 heeft de commissie, overeenkomstig artikel 37bis 

van het Reglement, een subsidiariteitsadvies uitgebracht over het voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie 

voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking 

van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ (COM(2013)0173), DOC 53K2910.  Dat advies, 

waarin voorbehoud wordt gemaakt in verband met de inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, werd bezorgd aan de EU-autoriteiten. 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

Tijdens haar vergadering van 13 november 2012 heeft de commissie een gedachtewisseling 

georganiseerd met de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de 

Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, 

belast met Ambtenarenzaken over het eHR-project (zie 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic576.pdf). 

 

Vertegenwoordigers van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 

werden op 20 november 2012 gehoord in verband met het Jaarverslag Migratie 2011, DOC 

53K2553. 

 

Op 21 november 2012 heeft de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken een 

debriefing gegeven over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 25 en 26 oktober 2012. 

 

Tijdens haar vergadering van 30 januari 2013 heeft de commissie besloten over te gaan tot een 

evaluatie van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.  Die 

evaluatie gebeurt in het vooruitzicht van een nakende herziening van bovenvermelde wet, 

teneinde de werkmethodes van de privédetectives beter te reguleren en beter rekening te 

houden met de beginselen van de wetgeving in verband met de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer.  Tijdens die hoorzittingen, die op 20 februari 2013 hebben 

plaatsgevonden, werden de volgende personen gehoord: 

 

 de heer Jan Cappelle, directeur van de Directie Private Veiligheid van de FOD 

Binnenlandse Zaken; 

 de heer Guy Rapaille, voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (Vast Comité I); 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2910
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic576.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2553
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 de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer; 

 de heren Benoît Montens, Alex Roeland en Jean Gerassimos, vertegenwoordigers van 

de Beroepsvereniging van Verzekeringsinspecteurs en -experten (BVVIE); 

 de heer Alain Goelens, vertegenwoordiger van het ABBV; 

 de heer Piet Van den Bergh, vertegenwoordiger van het ACV; 

 de heer Léon Oldenhove de Guertechin, vertegenwoordiger van het College van 

procureurs-generaal; 

 de heer Carlos Van Knippenberg, voorzitter van de Nationale Beroepsunie van 

Privédetectives van België; 

 de heer Marc Cools, hoogleraar aan de VUB;  

 de heer Ronny Van Looy, vertegenwoordiger van Corporate Fraud Investigators 

Belgium; 

 de heer Frank Boogmans, erkend detective; 

 de heer Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. 

(http://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/53/2711/53k2711001.pdf) 

 

Op 26 maart 2013 heeft de commissie met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding en de staatssecretaris voor 

Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten een gedachtewisseling 

gehouden over het samen met Deloitte gerealiseerde project ter verbetering van de 

asielinstanties.  

 

Op 7 mei 2013 heeft de commissie een gemeenschappelijke vergadering gehouden met de 

bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de veiligheid van het spoorwegennet in 

België naar aanleiding van het dramatisch treinongeval in Buizingen en met de commissie voor 

de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven. Tijdens deze vergadering, die gewijd 

was aan het spoorwegongeval dat zich op 4 mei 2013 in Wetteren had voorgedaan, werd van 

gedachten gewisseld met de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

Kansen, de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking en de 

staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic737.pdf).   

 

http://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/53/2711/53k2711001.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic737.pdf
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Op 10 juli 2013 vond met de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken een 

gedachtewisseling plaats over het verslag dat de heer Joseph George namens de 

subcommissie voor de Nucleaire Veiligheid heeft opgesteld over de foutindicaties in de 

reactoren van Doel 3 en Tihange 2. 

 

 

Andere werkzaamheden 

 

- Voorstellen van resolutie 

Op 23 oktober 2012 heeft de commissie de heer Joseph George gehoord, die namens de 

subcommissie voor de Nucleaire Veiligheid verslag uitbracht over een voorstel van resolutie tot 

verbetering van de procedure inzake uitvoer van nucleair materiaal. Tijdens diezelfde 

vergadering heeft de commissie dat voorstel van resolutie eenparig aangenomen, dat 

overeenkomstig artikel 76 van het Reglement, werd voorgelegd aan de plenaire vergadering 

(DOC 53K2475/001 en 2).  

 

Op 27 november 2012 heeft de commissie bovendien het voorstel van resolutie betreffende de 

hervorming van het Schengenakkoord aangenomen (DOC 53K2389/1 tot 7). 

 

- Wetsevaluatie  

De commissie heeft verscheidene vergaderingen gewijd aan de evaluatie van de arresten die 

het Grondwettelijk Hof heeft gewezen tussen 1 januari en 31 oktober 2012 en voorts aan de 

opvolging van de opmerkingen in het verslag van het College van procureurs-generaal over de 

wetsevaluatie die haar waren bezorgd door het Parlementair Comité voor de wetsevaluatie.  

 

- Verworpen voorstellen  

De commissie heeft de volgende drie voorstellen verworpen : 

- voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het 

onderzoek naar fraude en slecht beheer bij de verhuizing van de centrale diensten van de 

federale politie naar het Rijksadministratief Centrum, DOC 53K2596/1 ; 

- wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek om de leden van de kiesbureaus te 

verbieden uiterlijke tekenen van een geloofs- of levensovertuiging te dragen, DOC 

53K0120/1 ; 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2475
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2389
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2596
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0120
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- wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de 

controle op het schoolverzuim betreft, DOC 53K0983/1 en 2. 

 

 

SUBCOMMISSIE NUCLEAIRE VEILIGHEID 

 

Onderzoek van de resultaten van de Belgische stresstests  

De subcommissie heeft het tijdens de vorige zitting aangevatte onderzoek van de resultaten van 

de Belgische stresstests voortgezet. In dat verband heeft de subcommissie de heer Jan Bens 

en de heer Manfred Schrauben, respectievelijk directeur-generaal en departementshoofd 

Inrichtingen en Afval van het FANC, gehoord op 20 februari 2013. 

 

Vraagstuk van de foutindicaties bij de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 

Overeenkomstig artikel 33 van het Reglement van de Kamer heeft de commissie voor de 

Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt voorgesteld de subcommissie 

met name te belasten met het onderzoek naar het vraagstuk van de veiligheid van de 

kernreactoren, onder meer wat de foutindicaties en de tienjaarlijkse controles betreft.  

Dat voorstel werd op 6 maart 2013 door de Conferentie van de voorzitters goedgekeurd. 

De subcommissie heeft in dat verband de heer Jan Bens, directeur-generaal van het FANC, 

gehoord op 20 maart en 22 mei 2013.  

 

 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 

Adviezen 

 

Begroting 

De commissie heeft op 9 januari 2013 een positief advies uitgebracht over het ontwerp van 

algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (met inbegrip van de verantwoording 

en de algemene beleidsnota) - Sectie 12 – Justitie (DOC 53K2522). 

 

 

 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0983
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522015.pdf
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Wetsevaluatie 

15 januari 2013: bespreking van de brief van 20 december 2012 van de voorzitter van het 

Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie over de opvolging van de arresten die het 

Grondwettelijk Hof in 2011 heeft uitgesproken. 

 

5 februari 2013: bespreking van de brief van de voorzitter van het Parlementair Comité belast 

met de wetsevaluatie over de in 2012 door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten. 

 

19 februari 2013: bespreking van de brief van de voorzitter van het Parlementair Comité belast 

met de wetsevaluatie over het tweede deel van het verslag van het College van procureurs-

generaal (DOC 53K1414). 

 

9 juli 2013: bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie naar 

de commissie voor de Justitie verwezen opmerkingen uit het verslag 2011 van het College van 

procureurs-generaal (DOC 53K1414): actualisering van de opvolgingstabel. 

 

Gedachtewisselingen 

17 oktober 2012 en 27 februari 2013: hoorzitting met vertegenwoordigers van het DG EPI van 

de FOD Justitie over het gevangeniswezen. 

 

6 november 2012: debriefing van de minister van Justitie over de JBZ-Raad van 25 en 

26 oktober 2012. 

 

11 december 2012:  debriefing van de minister van Justitie over de JBZ-Raad van 6 en 

7 december 2012. 

 

19 maart 2013:  debriefing van de minister van Justitie over de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 

2013. 

 

17 april 2013: voorstelling door het College van procureurs-generaal van het analyserapport 

2007-2011 van de statistische analisten bij het College van procureurs-generaal. 

 

11 juni 2013: debriefing van de minister van Justitie over de JBZ-Raad van 6 en 7 juni 2013. 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1414/53K1414005.pdf
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1414/53K1414005.pdf
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19 juni 2013: hoorzitting met de heren Etienne Goethals, eerste voorzitter, Jean-François 

Leclercq, procureur-generaal, en Patrick Duinslaeger, eerste advocaat-generaal bij het Hof van 

Cassatie over het verslag van het Hof van Cassatie 2012. 

 

Bezoek 

19 februari 2013: bezoek aan de Hoge Raad voor de Justitie 

 

 

 

Verworpen voorstellen en ontwerp 

- Voorstel van resolutie betreffende de betrouwbare statistieken inzake meervoudige 

nationaliteit, DOC 53K1812. 

- Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door 

racisme of xenofobie ingegeven daden, DOC 53K1956. 

- Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de verzetsmogelijkheid 

van de beslagen overheid, DOC 53K2277. 

- Wetsontwerp met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) 

wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel, DOC 53K2608. 

 

 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 

 

Adviezen 

De commissie besprak de opvolging van de arresten nrs. 70/2012, 12/2012 en 8/2012 van het 

Grondwettelijk Hof, die naar haar verwezen warden door het Parlementair Comité belast met de 

Wetsevaluatie (15 januari 2013). 

 

Gedachtewisselingen / hoorzittingen en ontmoetingen / bezoeken 

In het kader van de bespreking van het wetsvoorstel betreffende de collectieve procedures tot 

behoud van de landbouwbedrijven en de werkgelegenheid in de landbouwsector van de heer 

Jean-Marc Delizée en mevrouw Laurence Meire (DOC 53K2737) werden op 21 en 28 mei 2013 

hoorzittingen georganiseerd met de heer Chris Botterman (Boerenbond), de heer Daniel 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1812
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=1956
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2277
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=F&legislat=53&dossierID=2608
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2737


Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2012-2013 
 
 

-16- 

Coulonval (Fédération wallonne de l'agriculture), mevrouw Muriel Bossut (asbl Agricall), de heer 

Ivan Verougstraete en de heer Riccy Focke (vzw Boeren op een Kruispunt). 

 

 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 

Adviezen 

De commissie heeft een advies uitgebracht ten behoeve van de commissie voor de Financiën 

en de Begroting, over het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2013 (inclusief over de memorie van toelichting en de beleidsnota) – sectie 14 – 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DOC 53 

53K2522/001 en 002, 53K2523/009), alsook over de beleidsnota’s aangaande, enerzijds, 

Ontwikkelingssamenwerking en, anderzijds, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Europese Zaken (DOC 53K2586/002 en 53K2586/007). 

 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

Tijdens de vergaderingen met mondelinge vragen werden heel wat dossiers behandeld die 

betrekking hadden op de internationale actualiteit. Tevens werden actualiteitsdebatten 

gehouden met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 

en Europese Zaken. De volgende thema’s werden daarbij aangesneden: Centraal-Afrika en 

Oost-Congo (2 debatten), de handelsbetrekkingen met Zuidoost-Azië  (1 debat), Mali en de 

regio van de Sahel (3 debatten), het Midden-Oosten en Syrië (3 debatten) en de reorganisatie 

van de diplomatieke posten (1 debat). 

 

Voorts heeft de commissie gedachtewisselingen gehouden met vertegenwoordigers van 

verschillende parlementaire assemblees: 

 

- de heer Guillaume Kigbafori Soro en mevrouw Assa Emilienne Bobi, respectievelijk 

voorzitter van de Nationale Assemblee en voorzitster van de commissie voor de 

Buitenlandse Betrekkingen van de Republiek Ivoorkust (6 november 2012); 

- mevrouw Maya Jribi, lid van de Tunesische Nationale Grondwetgevende Assemblee en 

secretaris-generaal van Al Joumhouri (5 december 2012); 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2522
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2523
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2586
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2586
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- de heer Jean-Claude Mignon, voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad 

van Europa (21 mei 2013). 

 

Daarnaast heeft de commissie ook de volgende personen gehoord: 

 

- vertegenwoordigers van het Burundese middenveld (6 november 2012); 

- vertegenwoordigers van Oxfam (27 november 2012) en van de International Crisis 

Group (4 december 2012) over de situatie in Congo; 

- vertegenwoordigers van het "Human Rights and Democracy Network" (13 maart 2013); 

- de heren Werner Bauwens, bijzonder gezant voor de ontwapening en de non-proliferatie 

(FOD Buitenlandse Zaken), François Delhaye (lid van de beleidscel van de minister van 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken), André Dumoulin 

(attaché aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Studiecentrum voor Veiligheid 

en Defensie (CSDS)) en hoogleraar aan de Université de Liège (ULg)), Raymond Elsen 

(natuurkundige en voormalig VN-deskundige in verband met strategische verkenning) en 

Tom Sauer (hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen) over nucleaire non-proliferatie en 

ontwapening (17 april 2013); 

- mevrouw Liesbeth Goossens, hoofd Humanitaire Advocacy voor Oxfam-Solidariteit vzw, 

over de situatie in de Bezette Palestijnse Gebieden en in het bijzonder in de zone C (19 

juni 2013); 

- dr. Neeraj Mistry, Managing Director of the Global Network for Neglected Tropical 

Diseases (26 juni 2013). Deze hoorzitting vloeide voort uit een lunch van de voorzitter 

van de commissie met de heer John Kuofor, voorzitter van die internationale vereniging. 

 

Op het vlak van ontwikkelingssamenwerking heeft de commissie de bevoegde minister gehoord 

over de uitdagingen en de richtsnoeren van het ontwikkelingsbeleid in de midden-

inkomenslanden (17 april 2013).  

 

Tot slot werden drie gezamenlijke vergaderingen georganiseerd met de Senaatscommissie voor 

de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging : 

 

- hoorzitting met de heer Dominique de Crombrugghe, Bijzonder Evaluator van de 

Internationale Samenwerking over het verslag 2012 van de Bijzonder Evaluator en het 
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eindverslag van augustus 2012 (voorlopige versie) over de evaluatie van BIO (7 

november 2012) ;  

- gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel en Europese Zaken over het verslag van de reflectiegroep over de 

toekomst van Europa, opgericht op initiatief van de Duitse minister van Buitenlandse 

Zaken Guido Westerwelle (21 november 2012);  

- gedachtewisseling over de bilaterale akkoorden inzake begunstiging en bescherming 

van de investeringen (5 december 2012) met vertegenwoordigers van de minister. 

 

 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

 

 

Adviezen 

De commissie heeft bij de commissie voor de Financiën en de Begroting advies uitgebracht 

over het wetsontwerp houdende algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, 

DOC 53K2522  

 

- Over sectie 24 (partim : Gelijke kansen)(DOC 53K2522/013) 

- Over sectie 24 (partim : Oorlogsslachtoffers) (DOC 53K2522/037) 

- Over sectie 25 (partim : Veiligheid van de Voedselketen) (DOC 53K2522/011) 

- Over sectie 25 (partim : Duurzame Ontwikkeling) (DOC 53K2522/031) 

- Over sectie 25 (partim : Volksgezondheid)(DOC 53K2522/029) 

- Over sectie 25 (partim : Leefmilieu)(DOC 53K2522/007) 

- Over sectie 33 (partim : Beliris)(DOC 53K2522/008) 

- Over sectie 44 (partim : Grootstedenbeleid)(DOC 53K2522/012)  

- Over sectie 44 (partim : Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding)(DOC 

53K2522/033) 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

- De commissie heeft op 27 november 2012 een gedachtewisseling gehouden met mevrouw 

Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2522
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522013.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522037.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522011.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522031.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522029.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522007.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522008.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522012.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2522/53K2522033.pdf
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belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over de evaluatie van het federaal 

kankerplan, DOC 53K2551; 

- De commissie heeft op 24 oktober 2012 het federaal opvangplan voor daklozen voor de 

winter 2012 geëvalueerd, in aanwezigheid van mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris 

voor Asielen Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan 

de minister van Justitie, en van mevrouw Pascale Peraïta, directrice van Samusocial 

Brussel, DOC 53K2506; 

- De commissie heeft op 24 april 2013 in aanwezigheid van de heer Melchior Wathelet, 

staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, 

toegevoegd aan de Eerste minister, een gedachtewisseling gehouden over de Federale 

Nota Milieu-indicatoren1, opgesteld krachtens de wet van 5 augustus 2006 betreffende de 

toegang van het publiek tot milieu-informatie, DOC 53K2508; 

- De commissie heeft op 24 april 2013 het plan Bijengezondheid, ook onze gezondheid, 

bijkomende acties 2013-2014 (Federale Bijenplan) besproken, DOC 53K2807; 

- De commissie heeft op 20 februari 2013 van gedachten gewisseld met mevrouw Maggie De 

Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over het tweede federaal plan 

armoedebestrijding, DOC 53K2714; 

- De commissie heeft een reeks vergaderingen gewijd aan de tenuitvoerlegging van de wet 

van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de 

artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, 

DOC 53K2644; 

In dit kader werd op 23 januari 2013 een eerste gedachtewisseling gehouden over de 

adviezen van de paritaire commissie “niet-conventionele praktijken” en van de respectieve 

kamers voor elk van de niet-conventionele praktijken, uitgebracht krachtens de hoger 

vernoemde wet van 29 april 1999. Deze gedachtewisseling vond plaats in het bijzijn van 

mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen alsook van de 

voorzitter en de ondervoorzitter van voornoemde paritaire commissie: de heren Dirk 

Cuypers en Michel Van Hoegaerden. 

- Op 20 maart 2013 heeft de commissie een hoorzitting over alle conventionele praktijken  

gehouden met de heer Raf Mertens, directeur-generaal van het Federaal Kenniscentrum 

voor de gezondheidszorg. Het tweede deel van de vergadering was gewijd aan een 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2551
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hoorzitting met vertegenwoordigers van de Union Homeopathica Belgica en de Liga 

Homeopathica Classica.   

 

- De commissie heeft op 15 mei 2013 een gedachtewisseling gehouden met mevrouw 

Laurette Onkelinx vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over de richtsnoeren voor de 

uitvoeringsbesluiten van de genoemde wet, wat de homeopathie betreft. 

- Ten slotte heeft de commissie op 5 juni 2013 een tweede reeks hoorzittingen gehouden 

ditmaal over osteopathie. Tijdens die vergadering werden de volgende personen gehoord: 

- de heer Jean Ruwet, voorzitter van de Belgische Unie van Osteopaten (BUO); 

- de heer Yves Lepers, hoogleraar aan de ULB; 

- de heer Eric Dobbelaere, voorzitter van de Groepering, Nationaal en Representatief 

voor de Professionele Osteopaten (GNRPO); 

- de heer Michel Van den Abeele, voorzitter van de Unie voor gediplomeerden in de 

kinesitherapie en osteopathie (UKO); 

- de heer Simon D’Hooghe, algemeen secretaris van Axxon; 

- de heer Guy Vanderstraeten,  decaan van de faculteit geneeskunde van de UGent; 

-  de heer Tim Daelemans, vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut voor 

osteopathie FICO. 

 

- De commissie heeft in het kader van de bespreking van het wetsvoorstel tot instelling van 

een verbod op pelsdierfokkerijen DOC 53 53K798 de volgende personen gehoord : 

 

tijdens haar vergadering van 19 juni 2013: 

- mevrouw Ann De Greef, directeur van GAIA; 

- mevrouw Nicole van Gemert, “Bont voor Dieren”; 

- mevrouw Marijn Bijleveld, onderzoekster bij het onafhankelijk milieukundig 

onderzoeks- en adviesbureau CE te Delft; 

- de heer Jean-Michel Lebrun, onderzoeker van de internationale full service 

marktonderzoeksgroep IPSOS; 

- de heer Kurt Zaman, vertegenwoordiger van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 

Voedselketen en Leefmilieu, Inspectiedienst; 

- mevrouw Nadia Baert, omwonende van een pelsdierfokkerij; 
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tijdens haar vergadering van 26 juni 2013: 

- de heer Marnix Van Laecke, voorzitter van de Belgische Vereniging van 

pelsdierenhouders, BEFFA; 

- de heer Marc Van Wajsberg, voorzitter van Pelsland; 

- mevrouw Françoise Hossay, voorzitter van de European Fur Breeders association 

EFBA; 

- de heer Kris Baetens, directeur Sectorwerking bij UNIZO, de Unie van Zelfstandige 

Ondernemers; 

- de heer Wim Verhagen, voorzitter “Nederlandse Vereniging Pelsdierenhouders”; 

- de heer Dirk Lips, wetenschappelijk expert; 

- de heer Rudy Gotzen, jurist van de Boerenbond. 

 


