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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN  

DE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN  

EN DE COMMISSIE VOOR JUSTITIE 

 

Voorzitters: de heer Ortwin Depoortere en mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. De mesaanval op politieagenten van de politiezone Brussel-Noord. 

  

 Hoorzitting met : 

 - mevrouw Niki Dheedene, vertegenwoordigster van het directoraat-generaal Justitiehuizen; 
 

 - mevrouw Annie Devos, vertegenwoordigster van het directoraat-generaal “Maisons de Justice”; 
 

 - de heer Rudy Van de Voorde, directeur-generaal van het directoraat-generaal Penitentiaire 

Inrichtingen; 
 

 - de heer Laurent Kennes, professor aan de ULB. 
 

  

• Rapporteur: mevrouw Marijke Dillen en de heer Eric Thiébaut. 

 

2. Voortzetting van de agenda van de ochtendvergadering. 

  

 Hoorzitting met : 

 - de heer Olivier Slosse, korpschef van de politiezone Brussel Noord; 
 

 - de heer Eddy Quaino, vertegenwoordiger van de ACOD; 
 

 - de heer Raoul Moulin, vertegenwoordiger van het ACV; 
 

 - de heer Carlo Medo, nationaal voorzitter van het NSPV; 
 

 - de heer Vincent Gilles, nationaal voorzitter van de VSOA Politie. 
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COMMISSIE VOOR GEZONDHEID EN GELIJKE KANSEN 

 

Voorzitter: de heer Thierry Warmoes 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. 179e Boek van het Rekenhof – deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid. 

 Hoorzitting met : 

 - de heer Jan Debucquoy (raadsheer bij het Rekenhof); 
 

 - mevrouw Florence Thys (raadslid bij het Rekenhof); 
 

 - mevrouw Gerda Buysse (eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof); 
 

 - de heer Pierre Lacroix (eerste-auditeur-revisor bij het Rekenhof); 
 

 - de heer Benoît Collin (administrateur-generaal van het RIZIV). 
 

  

• Rapporteur: mevrouw Gitta Vanpeborgh. 

 

2. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

  

Integraal verslag 

 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic982.pdf
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COMMISSIE VOOR ENERGIE, LEEFMILIEU EN KLIMAAT 

 

Voorzitter: de heer Christian Leysen 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee. 

  

Integraal verslag 

 

2. Mondelinge vragen aan de minister van Energie. 

  

Integraal verslag 

 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic978.pdf
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic979.pdf
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FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 

 

Voorzitters: mevrouw Eliane Tillieux en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (S) 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. Het Jaarverslag 2021 over de EU-begroting. 

 - Gedachtewisseling met mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer. 
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WERKGROEP POLITIEKE PARTIJEN 

 

Voorzitter: de heer Thierry Warmoes 

 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

Vergadering met gesloten deuren 
  

1. Greco (stand van zaken van de aanbevelingen). 

  

2. Interpretatie Vademecum (art. 4 - Periodieke manifestaties (blz. 22)). 

  

3. Rekeningenstelsel. 

  

4. Problematiek bedrijfsrevisor (VB). 

  

5. Varia. 
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COMMISSIE VOOR FINANCIËN EN BEGROTING 

 

Voorzitster: mevrouw Marie-Christine Marghem 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. De toekomstprojecten van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). 

 - Hoorzitting met de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA, en met mevrouw Annemie 

Rombouts, ondervoorzitster van de FSMA. 

 

• Rapporteur: de heer Benoît Piedboeuf. 

 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 juli 2021 tussen de 

Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van 

afvalstoffen, nr. 55K3084/1. 

  

• Rapporteur: de heer Hugues Bayet. 

• Het ontwerp werd eenparig aangenomen.  

 

2. Het wetsontwerp houdende de toekenning van concessionele leningen aan de Internationale 

Ontwikkelingsassociatie in het kader van wedersamenstellingen van de middelen, nr. 55K3102/1. 

  

• Rapporteur: de heer Marco Van Hees. 

• De artikelen werden aangenomen. De commissie zal overgaan tot een tweede lezing (art. 83 Rgt.). 

 

3. Debriefing van de Raad Ecofin en de Eurogroep van 17 januari 2023. 

  

• Rapporteur: de heer Christian Leysen. 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3084
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3102
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WERKGROEP VOEDSELVEILIGHEID 

 

Voorzitster: mevrouw Els Van Hoof 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. Regeling van de werkzaamheden. 
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COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN, WERK EN PENSIOENEN 

 

Voorzitster: mevrouw Marie-Colline Leroy 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk. 

  

Integraal verslag 

 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Voorstelling van het armoedebestrijdingsplan door de minister van Pensioenen en 

Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en 

Beliris. 

 Toegevoegde vragen 

  

Integraal verslag 

 

2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen 

vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of 

xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 

discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft, nrs. 55K3021/2 

en 3. (Tweede lezing en stemmingen, art. 83, Rgt.). 

  

• Rapporteur: mevrouw Anja Vanrobaeys. 

• Het ontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen.  

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic981.pdf
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic983.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3021
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COMMISSIE VOOR MOBILITEIT, OVERHEIDSBEDRIJVEN EN FEDERALE INSTELLINGEN 

 

Voorzitter: de heer Jean-Marc Delizée 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, 

Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. 

  

Integraal verslag 

 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NMBS en tussen de Belgische Staat en 

Infrabel, naamloze vennootschappen van publiekrecht. 

 - Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit. 
 

  

 Toegevoegde vragen 

  

Integraal verslag 

 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic980.pdf
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic987.pdf


10 

     55 / 138 

COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 

Voorzitster: mevrouw Els Van Hoof 

 

 DINSDAG 31 JANUARI 2023 

  

1. Samengevoegde voorstellen van resolutie: 

  

 - Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, François De Smet, Peter De Roover) over de 

herdenking van de 90e verjaardag van de “Holodomor”, de grote hongersnood in Oekraïne 

(1932-1933), nrs. 55K2479/1 tot 4. 
 

  Amendementen van de heren Dallemagne en De Smet. 
 

  

 - Voorstel van resolutie (Ellen Samyn, Barbara Pas, Annick Ponthier, Kurt Ravyts, Pieter De 

Spiegeleer, Steven Creyelman, Dominiek Sneppe) betreffende de erkenning van de Holodomor 

of het verhongeren van de Oekraïense bevolking in de USSR, als genocide, nr. 55K1518/1. 
 

  

 (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Guillaume Defossé). 

  

• De commissie beslist voorstel nr. 3092 aan de bespreking toe te voegen.  

 

2. Wetsvoorstel (Peter De Roover, Anneleen Van Bossuyt, Darya Safai) tot wijziging van het Consulair 

Wetboek van 21 december 2013 met het oog op de verplichte consulaire registratie en de 

registratie naar conflictgebieden, nr. 55K2552/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Michel De 

Maegd). 

  

• Dit punt werd niet behandeld. 

 

3. Voorstel van resolutie (Simon Moutquin, Wouter De Vriendt) betreffende de verdediging van de 

mensenrechten in Egypte, nr. 55K2815/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Kris Verduyckt). 

  

• Dit punt werd niet behandeld. 

 

4. Voorstel van resolutie (Michel De Maegd) teneinde de diplomatieke inspanningen van de federale 

regering om tot een duurzame oplossing te komen voor het conflict tussen Armenië en 

Azerbeidzjan te ondersteunen, nr. 55K3044/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Goedele 

Liekens). 

  

• Het voorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen.  

 

5. Voorstel van resolutie (Jasper Pillen) betreffende het efficiënt en effectief bestrijden van de 

buitenlandse beïnvloeding en de ondermijning van onze democratie, nr. 55K3045/1. 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Guillaume Defossé). 

 - Regeling van de werkzaamheden. 
 

 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2479
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1518
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2552
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2815
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3044
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3045
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 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Beleidsverklaring van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (partim 

: Internationale solidariteit), (art.121bis Rgt.). 

  

• Rapporteur: mevrouw Vicky Reynaert. 

• De commissie heeft een aanbeveling uitgebracht.  
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COMMISSIE VOOR ECONOMIE, CONSUMENTENBESCHERMING EN DIGITALE AGENDA 

 

Voorzitter: de heer Stefaan Van Hecke 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

1. Samengevoegde interpellaties 

  

Integraal verslag 

 

• Tot besluit van de debatten over de interpellaties nrs. 371 en 375 werd telkens een motie van 

aanbeveling en een eenvoudige motie ingediend. 

 

2. Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van een daad van terrorisme en 

betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, nrs. 55K2929/1 tot 3. 

 Amendementen van de heren D’Amico, Dallemagne en Metsu en mevrouw Van Bossuyt. 

 Toegevoegde voorstellen : 

 - Voorstel van resolutie (Koen Metsu, Christoph D’Haese, Darya Safai, Theo Francken, Michael 

Freilich, Tomas Roggeman) betreffende het garantiefonds voor slachtoffers van terrorisme, nr. 

55K2057/1. 
 

 - Wetsvoorstel (Georges Dallemagne, Vanessa Matz, Maxime Prévot, Catherine Fonck) met het 

oog op de vergoeding van de schade ten gevolge van terroristische daden en tot wijziging van 

de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, alsook van de wet van 18 

juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van 

een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, 

nr. 55K2432/1. 
 

  (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Leen Dierick en de heer Albert 

Vicaire). 
 

  

• In bespreking. 

 

4. Regeling van de werkzaamheden: voorstellen van de fracties voor schriftelijke adviezen omtrent 

voorstel DOC 55 2977/001 (artikel 28.1 Rgt.). 

  

5. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, 

Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. 

  

Integraal verslag 

 

6. Wetsontwerp tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting 

van een Orde van landmeters-experten, nrs. 55K3062/3 en 4. 

 Amendement nr. 1 van mevrouw Reuter c.s. verzonden naar de commissie door de plenaire 

vergadering van donderdag 26 januari 2023. 

 (Aanwijzing van een rapporteur, bespreking, sluiting en stemmingen). (Art. 93 Rgt.). 

  

• Rapporteur: mevrouw Florence Reuter. 

• Het ontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen.  

• De commissie verzoekt dit punt toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende plenaire 

vergadering, met een mondeling verslag. 

 

7. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, 

KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. 

  

Integraal verslag 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic984.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2929
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2057
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2432
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic985.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3062
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic985.pdf
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COMMISSIE VOOR LANDSVERDEDIGING 

 

Voorzitter: de heer Peter Buysrogge 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Voorstel van resolutie (Guillaume Defossé, Wouter De Vriendt, Julie Chanson, Samuel Cogolati, 

Dieter Vanbesien, Laurence Hennuy, Séverine de Laveleye, Eva Platteau, Nicolas Parent) 

betreffende een internationaal verbodsverdrag op dodelijke autonome wapensystemen, nrs. 

55K2087/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Steven Creyelman). 

 Amendementen van de heer Francken c.s. 

  

• Dit punt werd niet behandeld. 

 

2. Wetsvoorstel (Kris Verduyckt, Melissa Depraetere, Vicky Reynaert, Christophe Lacroix) tot 

wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende de regeling van economische en individuele 

activiteiten met wapens met het oog op het verbieden van killerrobots, nrs. 55K322/1 en 2. 

(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Annick Ponthier). 

 Amendement van mevrouw Vindevoghel. 

  

• Dit punt werd niet behandeld. 

 

3. Voorstel van resolutie (Peter Buysrogge, Theo Francken, Darya Safai) voor een geloofwaardige 

marinecomponent, nr. 55K2720/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Steven Creyelman). 

  

• Dit punt werd niet behandeld. 

 

4. Voorstel van resolutie (Jasper Pillen) teneinde initiatieven te ontwikkelen om de Noord-

Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) beter bekend te maken bij de bevolking en in het 

bijzonder bij de jongeren en de datum van 4 april meer luister te geven als NAVO-dag, nr. 

55K2636/1. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Denis Ducarme en mevrouw Annick Ponthier). 

  

• Dit punt werd niet behandeld. 

 

5. Voorstel van resolutie (Samuel Cogolati, Wouter De Vriendt, Barbara Creemers, Séverine de 

Laveleye, Stefaan Van Hecke, Guillaume Defossé, Albert Vicaire, Simon Moutquin, Kristof Calvo, 

Gilles Vanden Burre) betreffende de bescherming van de ruimte, de maan en de overige 

hemellichamen als gemeenschappelijk erfdeel van de mensheid en het veroordelen van de 

eenzijdige toe-eigening ervan voor commerciële of militaire doeleinden, nr. 55K1638/1. 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Christophe Lacroix en Christophe Bombled). 

  

• Dit punt werd niet behandeld.  

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2087
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=322
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2720
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2636
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1638
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SUBCOMMISSIE "REKENHOF" 

VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter: de heer Benoit Piedboeuf 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

Vergadering met gesloten deuren 
  

1. Hoorzitting met de kandidaten voor de functie van voorzitter van de Franstalige kamer van het 

Rekenhof. 
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COMMISSIE VOOR JUSTITIE 

 

Voorzitster: mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

1. Samengevoegde wetsvoorstellen: 

  

 - Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Marie-Colline Leroy) tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 

op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de 

spelers en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het 

beheer van de Nationale Loterij, nrs. 55K384/1 tot 7. 
 

  Amendementen van de heer Van Hecke c.s., mevrouw Van Hoof c.s. en de heer D’Haese c.s. 
 

    Advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

  

 - Wetsvoorstel (Els Van Hoof, Nawal Farih) tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot 

rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij wat betreft de 

leeftijdsgrens voor deelneming via informatiemaatschappij-instrumenten aan openbare 

loterijen en wedstrijden, nrs. 55K655/1 en 2. 
 

  

 - Wetsvoorstel (Els Van Hoof, Jan Briers, Franky Demon, Nahima Lanjri, Nawal Farih) tot wijziging 

van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en 

de bescherming van de spelers wat de leeftijdsgrens betreft, nrs. 55K701/1 en 2. 
 

  

 - Wetsvoorstel (Melissa Depraetere, Ben Segers) tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de 

kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, 

met het oog op een verbod op reclame voor onlinegokspelen, nrs. 55K805/1 en 2. 
 

  

 - Wetsvoorstel (Els Van Hoof) tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 

weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers wat de reclame 

betreft, nr. 55K957/1. 
 

  

 - Wetsvoorstel (Els Van Hoof) tot wijziging van de wet 7 mei 1999 op de kansspelen, de 

weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers wat de zorgplicht 

betreft, nr. 55K958/1. 
 

  

 - Wetsvoorstel (Denis Ducarme) tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van 

de werking en het beheer van de Nationale Loterij, nr. 55K2487/1. 
 

  

 (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: de dames Claire Hugon en Katleen Bury). 

  

• Dit punt werd niet behandeld. 

 

2. Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Koen Metsu, Theo Francken, Wim Van der Donckt, Christoph 

D’Haese, Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis teneinde een informatierecht voor slachtoffers in te stellen, nsr. 55K2398/1 

tot 3. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Katleen Bury). 

 Amendementen van mevrouw De Wit en de heer Boukili. 

  

• Het voorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen.  

 

3. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee. 

  

Integraal verslag 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=384
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=655
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=701
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=805
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=957
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=958
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2487
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2398
https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic986.pdf
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VERGADERING VAN DE RAPPORTEURS NAMENS DE COMMISSIE VOOR GRONDWET EN 

INSTITUTIONELE VERNIEUWING, VAN HET INLEIDEND VERSLAG OP PARLEMENTAIR INITIATIEF 

BETREFFENDE DE MECHANISMEN VAN REGERINGSVORMING (ART. 152BIS, RGT.) 

 
Voorzitster: mevrouw Özlem Özen 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Regeling van de werkzaamheden. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING  

VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN  

EN VAN HET VAST COMITÉ VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN 

 

Voorzitster: mevrouw Eliane Tillieux 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

Vergadering met gesloten deuren 
  

1. Comité I : dossier overgezonden door de Conferentie van voorzitters (de interne situatie van het 

Comité I). (Rapporteur : de heer André Flahaut). 

 - Hoorzittingen. 
 

  

2. Regeling van de werkzaamheden. 
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COMMISSIE VOOR GRONDWET EN INSTITUTIONELE VERNIEUWING 

 

Voorzitster: mevrouw Özlem Özen 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Samengevoegde wetsontwerpen: 

  

 - Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (I), nr. 55K3085/1. 
 

  

 - Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II), nr. 55K3086/1. 
 

  

 - Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 

Brusselse instellingen, nr. 55K3087/1. 
 

  

 (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jan Briers). 

  

 Regeling van de werkzaamheden. 

  

2. De financiering van de politieke partijen : regeling van de werkzaamheden. 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3085
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3086
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3087
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COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN 

 

Voorzitter: de heer Ortwin Depoortere 

 WOENSDAG 01 FEBRUARI 2023 

  

1. Verzoek van de heer Francken om het Rekenhof te horen met betrekking tot de asielchaos en de 

dwangsommenproblematiek. 

  

2. Wetsvoorstel (Franky Demon) tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende 

de beteugeling van de openbare dronkenschap teneinde van de aanhouding in geval van 

openbare dronkenschap een bestuurlijke aanhouding te maken, nr. 55K2981/1. 

  

• Rapporteur: mevrouw Sigrid Goethals. 

• De commissie vraagt om schriftelijk advies (art. 28 Rgt.). 

 

3. Wetsvoorstel (Nabil Boukili, Gaby Colebunders, Greet Daems, Nadia Moscufo, Roberto D’Amico, 

Maria Vindevoghel, Peter Mertens, Sofie Merckx, Raoul Hedebouw) tot wijziging van de Nieuwe 

Gemeentewet, teneinde in het bijzonder de vrijheid van betogen te waarborgen, nrs. 55K2887/1 

en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Eva Platteau). 

 Advies van de Raad van State. 

  

• In bespreking. 

 

4. Voorstel van resolutie (Vanessa Matz, Maxime Prévot, Georges Dallemagne) over het omvormen 

van de federale gerechtelijke politie tot een moderne organisatie van de 21ste eeuw, nr. 

55K2926/1. 

  

• Rapporteur: de heer Hervé Rigot. 

• Het voorstel werd verworpen.  

 

5. Wetsvoorstel (Yoleen Van Camp, Theo Francken, Darya Safai, Christoph D’Haese, Koen Metsu) tot 

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de reglementering omtrent de 

gezinshereniging betreft, nrs. 55K574/1 tot 5. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Emir Kir en 

Dries Van Langenhove). 

 Amendementen van de heer Francken c.s. en van mevrouw Lanjri en van de heer Demon. 

 Advies van de Raad van State. 

  

• Co-Rapporteur: mevrouw Eva Platteau. 

• Het voorstel werd verworpen. 

 

6. Wetsvoorstel (Eva Platteau, Julie Chanson) tot wijziging het koninklijk besluit van 19 april 2014 

tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones voor wat de afschaffing van de nationaliteitsvereiste voor de vrijwillige 

brandweer betreft, nr. 55K3083/1. 

  

• Rapporteur: de heer Eric Thiébaut. 

• De commissie vraagt om schriftelijk advies (art. 28 Rgt.). 

• De commissie verzoekt de Kamervoorzitster het wetsvoorstel voor advies voor te leggen aan de 

Raad van State (art. 98 Rgt.). 

 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2981
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2887
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2926
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=574
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3083
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7. Wetsvoorstel (Khalil Aouasti, Laurence Zanchetta, Özlem Özen, Hervé Rigot) tot wijziging van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de vreemdelingen die van hun vrijheid kunnen 

worden beroofd, recht te geven op bijstand door een advocaat tijdens hun verhoor, nr. 55K2322/1. 

(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Eva Platteau). 

  

• De commissie verzoekt het Rekenhof om een nota met een raming van de nieuwe uitgaven of van 

de minderontvangsten (art. 79 Rgt.). 

 

8. Wetsvoorstel (Franky Demon) tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, 

teneinde een examen tot verkrijging van de Belgische nationaliteit in te voeren, nrs. 55K3004/1 

tot 3. 

 Amendementen van de heer Van Langenhove et van de heren Francken en Roggeman. 

  

• Rapporteur: mevrouw Eva Platteau. 

• De commissie beslist voorstel 1435 aan de bespreking toe te voegen.  

• De commissie verzoekt de Kamervoorzitster het advies van de commissie Justitie in te winnen (art. 

28 Rgt.).  

 
 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2322
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=3004

