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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 2014 (met inbegrip van de 

verantwoordingen en de algemene beleidsnota’s) (DOC 53K3071). 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

 

De commissie wijdde op 22 oktober 2013 een bespreking aan opmerking C.1.9 van het verslag 

2011-2012 van het College van procureurs-generaal (artikel 37, § 2, van het 

werkloosheidsbesluit van 25 november 1991), overgezonden door het Parlementair Comité 

belast met de Wetsevaluatie (DOC 53K1414/008). De opmerking heeft betrekking op de 

toegang tot de Belgische werkloosheidsverzekering van vreemdelingen die slechts gedurende 

korte tijd in België op de arbeidsmarkt actief zijn geweest. 

 

De commissie hield op 28 januari 2014 een hoorzitting over het verslag ‘Socio-economische 

monitoring’ van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Centrum voor 

gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Voor deze hoorzitting werden de volgende 

personen uitgenodigd: de heer Tom Bevers en mevrouw Valérie Gilbert (FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en de heren Jozef De Witte en Michel 

Vanderkam (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding). (DOC 53K3380). 

 

Op 18 maart 2014 had de commissie een gedachtewisseling over de hervorming van het stelsel 

van de uitkeringen voor personen met een handicap 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. 

Tijdens dezelfde vergadering had de commissie een gedachtewisseling met de minister van 

Werk over het stelsel van de dienstencheques. 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3071
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=1414
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3380
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 

Adviezen 

 
- 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 

(vergadering van 9 oktober 2013). 

 

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

uit over de sectie 16 (ministerie van Landsverdediging) van het ontwerp van algemene 

uitgavenbegroting 2014 (vergadering van 25 november 2013), DOC 53K3071/0027. 

 

Bezoeken 

 
- De Vice-eersteminister en minister van Landsverdediging heeft op 9 december 2013 voor de 

gemeenschappelijke vergadering van het Federaal adviescomité voor Europese 

aangelegenheden, de commissie voor de Landsverdediging (K) en de commissie voor de 

Buitenlandse betrekkingen en de Landsverdediging (S), toelichting gegeven bij het 

Gemeenschappelijk defensiebeleid dat op de agenda van de Europese top van staatshoofden 

en regeringsleiders van 19 en 20 december 2013 stond. 

 

- In het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie over het genderbeleid van 

Defensie (DOC 53K2736) had op 22 januari 2014 een hoorzitting plaats met luitenant-generaal 

Philippe Grosdent, directeur-generaal, DG Human Resources, apotheker generaal-majoor 

Danielle Levillez, directeur van het stafdepartement Well-being, kolonel Annicq Bergmans, 

sectiechef Rekrutering en Selectie, DG Human Resources, mevrouw Charlotte Isaksson, 

gender advisor to Saceur/Aco (Allied Command Operations), Shape, de heer Jeroen Decuyper, 

attaché, Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen, en de vertegenwoordigers van de 

vakorganisatie bij Defensie. 

- Op 29 januari 2014 had voor de verenigde commissies voor de Buitenlandse betrekkingen en  

de Landsverdediging een hoorzitting plaats met de heer Hans Kristensen, Director Nuclear 

Information Project, Federation of American Scientists, over de modernisering van de Navo-

kernwapens. 

- Op 4 februari 2014 had voor de verenigde commissies voor de Binnenlandse Zaken, de 

Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, de Landsverdediging, de Justitie en de Infrastructuur, 

het Verkeer en de Overheidsbedrijven, een gedachtewisseling plaats met de Eerste minister 

over het thema cyberveiligheid. 

 

- Een delegatie van de commissie heeft van 5 tot 7 oktober 2013 een werkbezoek gebracht aan 
de Belgische militairen in Afghanistan. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3071


 
 

-3- 

- Op 20 november 2013 had er een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de commissie 

en enkele leden van de commissie Defensie van de Tweede Kamer in Den Haag met als 

gespreksthema de militaire samenwerking in Benelux- en Europees verband. In dit kader had 

op 19 februari 2014 een soortgelijke ontmoeting plaats te Parijs tussen leden van de Belgische 

commissies voor Defensie van Kamer en Senaat en hun Franse collega’s van de Assemblée 

nationale en de Franse Senaat. 

 

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 2014 (secties 2, 32 en 46). 
 
Wetsevaluatie  
 
Opvolging van de arresten die het Grondwettelijk Hof in 2011 en 2012 heeft uitgesproken. 

- GwH 27 juli 2011, nr. 136/2011; 

- GwH 8 maart 2012 , nr. 35/2012 

 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
De commissie heeft op 14 januari 2014 de begroting van de Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas (CREG) goedgekeurd na te hebben gehoord: 
- mevrouw Marie-Pierre Fauconnier, voorzitter van de CREG;  
- de heer Koen Loquet, directeur begroting bij de CREG.  
 
Gedachtewisseling op 11 februari 2014 met de vice-eersteminister en minister van Economie, 

Consumenten en Noordzee over de autoverzekeringen voor jongeren. 

Gedachtewisseling op 25 maart 2014 met de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en 

Mobiliteit over de overeenkomst van 12 maart 2014 betreffende de verlenging van de 

gebruiksduur (Tihange 1) tussen de Belgische Staat en Electrabel N.V. en EDF Belgium N.V. en 

GDF Suez N.V. en EDF N.V. 25/3/2014. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 

Adviezen 

De commissie heeft geen subsidiariteitsadviezen uitgebracht. 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen 

 De commissie heeft gedachtewisselingen georganiseerd over: 

- de raad Ecofin van 14 en 15 oktober en 15 november 2013 DOC 53K3230. 

De commissie heeft hoorzittingen georganiseerd over: 

- de Cel voor Financiële informatieverwerking (CFI) met de heer Jean-Claude Delepière, 

voorzitter van het CFI, DOC 53K3269; 

- de actuele toestand bij de FOD Financiën en de uitvoering van het project Coperfin 2.0, 

met de vakbonden en de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, DOC 

53K3363; 

- de problematiek van de opvolging van gerechtelijke dossiers inzake fiscale fraude en 

witwassen met het College van procureurs-generaal, DOC 53K3481; 

- de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van fiscale tussenpersonen, (in 

het kader van de wetsvoorstellen DOC 53K2738 en DOC 53K2811). 

De commissie heeft de volgende buitenlandse delegatie ontvangen: 

- delegatie van de commissie Economie, Begroting en Financiën van het Parlement van 

de Republiek Moldavië. 

 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  

Adviezen 

 

Op 10 december 2013 verstrekte de commissie een subsidiariteitsadvies over ontwerprichtlijn 

(COM(2013)622) : Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van 

Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)622). 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

- Telecom 

- Op 1 oktober 2013 werd de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Ethische 

Commissie voor telecommunicatie gehoord aangaande het jaarverslag van 2012 alsook 

aangaande het evaluatieverslag over de werking van de Ethische Commissie. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3230
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3269
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3363
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3363
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3481
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2738
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2811


 
 

-5- 

Op 17 oktober 2013 had een hoorzitting plaats met de heer Didier Bellens, CEO van 

Belgacom, aangaande de mogelijke belangenvermenging in zijnen hoofde ter 

gelegenheid van de verkoop van het Stro-gebouw. 

Op 6 november 2013 werd een hoorzitting gehouden met de heren Stefaan De Clerck 

en Pierre-Alain Desmedt, respectievelijk voorzitter van de raad van bestuur en voorzitter 

van het audit- en toezichtscomité van Belgacom aangaande mogelijke gevallen van 

belangenvermenging in hoofde van de leden van de raad van bestuur van Belgacom. 

Op 4 februari 2014 had een gedachtewisseling plaats met eerste minister Elio di Rupo 

over cyberveiligheid. 

Op 5 februari 2014 had een presentatie van de residentiële prijzenstudie inzake telecom 

door de Raad van het BIPT plaats met de heer Jack Hamande, Voorzitter; de heer 

Charles Cuvelliez; de heer Axel Desmedt en de heer Luc Vanfleteren.  

Ethische Commissie voor telecommunicatie. 

Op 21 maart 2014 had een hoorzitting plaats met mevrouw Dominique Leroy, CEO van 

Belgacom, en de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur, over het 

toekomstig beleid alsook over de verstrenging van de regels van corporate governance 

en de resultaten van het bijkomend onderzoek door Deloitte in verband met de verkoop 

van het Stro-gebouw. 

- Spoorvervoer 

Op 1 oktober had een gedachtewisseling plaats met de minister van Overheidsbedrijven 

en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, aangaande de hervorming 

van de NMBS-Groep en het investeringsplan 2013-2025. 

Op 6 november 2014 werden de heren Jos Decelle en Etienne De Ganck, 

stiptheidsmanagers van respectievelijk Infrabel en de NMBS gehoord over de stiptheid 

van het treinverkeer. 

Op 10 december 2013 had een hoorzitting plaats met de heer Jo Cornu, CEO van de 

NMBS, over het nieuw vervoersplan. 

- Wegverkeer 

Op 5 november 2013 werd mevrouw Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van het 

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) gehoord aangaande de aanbevelingen 

van de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid (FCVV). 

Op 8 janari 2014 heeft de staatssecretaris voor Mobiliteit, Energie en Leefmilieu een 

uiteenzetting gegeven over de wijzigingen die via wijziging van het koninklijk besluit van 

1975 houdende het verkeersreglement aangebracht zullen worden inzake het verkeer 

op de pechstrook, het ritsen en de vrijstelling van gordelplicht.  
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Op 18 februari 2014 had een hoorzitting plaats met de heer Marnix Scheerlinck, hoofd 

van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) over de werking van de dienst en de 

verschillende homologatieprocedures. 

Op 25 februari 2014 werd een evaluatie gemaakt van de “Bob”-campagne met mevrouw 

Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid 

(BIVV), de heer Michaël Jonniaux, directeur van de federale wegpolitie en de heer Jean-

Marie Brabant, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. 

- Wegvervoer 

Op 22 januari 2014 had een hoorzitting plaats aangaande een groot aanstal 

hervormingsvoorstellen van de transportsector met  de heer Yves Mannaerts, directeur 

bestuurder FBAA;  de heer Karel Van Coillie, Touring;  de heer Ivan Bruggeman, politie-

inspecteur;   de heer Roberto Parillo, verantwoordelijke CSC-Transcom;  de heer John 

Reynaert, verantwoordelijke ABVV Transport en Logistiek ;  de heer Lode Verkinderen, 

secretaris-generaal Transport en Logistiek Vlaanderen;  de heer Philippe Degraef, directeur 

Febetra; de heer Michaël Reul, secretaris-generaal UPTR; de heer Johan Mattart, directeur 

generaal BRAFCO; de heer Philippe Decrock, directeur studiedienst Federauto;   de heer 

Marc De Wilde, ondervoorzitter Detabel.  

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

 

Op 26 februari 2014 bracht de commissie een bezoek aan Belgocontrol. 

 

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

 

 

Begroting 

 

Tijdens haar vergaderingen van 19 en 26 november en 3 december 2013 heeft de commissie, 

ten behoeve van de commissie voor de Financiën en de Begroting, gunstige adviezen 

uitgebracht over de volgende secties van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2014: 

 

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

Communicatietechnologie; 

 

- sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 

- sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken en sectie 17 - Federale Politie en Geïntegreerde 

Werking; 
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- sectie 44 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (partim 

Opvang van asielzoekers). 

Toepassing van art. 28.4 van het Reglement 

Tijdens haar vergadering van 13 november 2013 heeft de commissie een advies uitgebracht 

over het wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 

met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel Financiële 

Informatieverwerking wat betreft het extremisme (DOC 53K2817). 

Tijdens haar vergadering van 11 maart 2013 heeft de commissie een advies uitgebracht over 

het wetsvoorstel tot instelling van een verbod op de vervaardiging en commercialisering van 

ongeacht welk systeem van hangjongerenverjager (DOC 53K2799). 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

 

Tijdens haar vergadering van 22 oktober 2013 heeft de commissie een hoorzitting gehouden 

over het jaarverslag 2012 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, het terugkeerbeleid en het vraagstuk van de medische regularisatie (art. 9ter van de 

wet van 15 december 1980). (DOC 53K3136) 

 

Tijdens die hoorzitting werden de volgende personen gehoord: 

 

- de heer Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen; 

- de heer Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken; 

- mevrouw Els Keytsman, directrice van Vluchtelingenwerk Vlaanderen; 

- mevrouw Fred Mawet, directrice van CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et 

Etrangers); 

- de heer Alexis Deswaef, voorzitter van de Ligue des Droits de l'Homme. 

 

 

Op 14 januari 2014 heeft de commissie het verslag van de subcommissie voor de Nucleaire 

Veiligheid over de resultaten van de Belgische stresstesten besproken (DOC 53K3382) 

Op 4 februari 2014 heeft de commissie een gemeenschappelijke vergadering gehouden met de 

commissie voor de Landsverdediging, de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 

Overheidsbedrijven en de commissie voor de Justitie. Tijdens die vergadering werd met de 

eerste minister van gedachten gewisseld over de cyberveiligheid. 

(http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic915.pdf). 

 

Tijdens de vergadering van 11 februari 2014 werd een hoorzitting gehouden over de volgende 

wetsontwerpen en -voorstellen:  

 

- wetsontwerp tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, 

met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en politieagenten 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2817
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2799
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3136
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3382
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic915.pdf
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en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer - overgezonden door de Senaat 

(DOC 53K2871); 

 

- wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 

gebruik van bewakingscamera’s - overgezonden door de Senaat (DOC 53K2986); 

 

- wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Frank Wilrycx, Bart Somers, Patrick Dewael, Vincent 

Van Quickenborne) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en 

het gebruik van bewakingscamera's (DOC 53K2917); 

 

- wetsvoorstel (Bercy Slegers, Jenne De Potter, Nahima Lanjri) tot wijziging van de wetgeving 

wat het gebruik van bewakingscamera's door politieambtenaren betreft (DOC 53K3042); 

 

- wetsvoorstel (Josy Arens, Jenne De Potter, Jacqueline Galant) tot wijziging van de wet van 21 

maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (DOC 

53K3290). 

 

Tijdens die hoorzitting werden de volgende personen gehoord: 

 

- de heer Yves Bogaerts, korpschef van de politiezone Mechelen; 

- de heer André Desenfants, directeur-coördinator van de federale politie voor het 

arrondissement Luik; 

- de heer Gert Cockx, nationaal voorzitter van het Nationaal Syndicaat voor het Politie- en 

Veiligheidspersoneel (NSPV); 

- de heren Vincent Gilles, Vincent Houssin en Mark Eijnkens, vertegenwoordigers van het Vrij 

Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA); 

- de heer Stefan Verschuere, ondervoorzitter van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer; 

- de heer Manuel Lambert, vertegenwoordiger van de Ligue des Droits de l’homme. 

(http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3136/53K3136001.pdf) 

 

Tijdens haar vergadering van 19 maart 2014 is de commissie overgegaan tot de bespreking van 

het rapport van de subcommissie voor de nucleaire veiligheid over het incident bij de 

kernafvalbeheerder Belgoprocess te Dessel en de impact hiervan op de toekomstige berging 

van nucleair afval. In het raam van de bespreking van dat rapport werd een gedachtewisseling 

gehouden met de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor 

Staatshervorming.  

(http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3136/53K3136001.pdf) 

 

Tijdens haar vergadering van 1 april 2014 heeft de commissie met de vice-eersteminister en 

minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen een gedachtewisseling gehouden over de 

hervorming van de civiele veiligheid (DOC 53K3577). 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2871
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2986
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2917
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3042
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3290
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3290
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3136/53K3136001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/3136/53K3136001.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3577
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 

Adviezen 

 

Begroting 

 
26 november 2013: de commissie heeft met 9 tegen 3 stemmen een positief advies uitgebracht 

aan de commissie voor de Financiën en de Begroting over het wetsontwerp houdende de 

algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 (met inbegrip van de verantwoording 

en de beleidsnota) - Sectie 12 - FOD Justitie, DOC 53K3071. 

Toepassing artikel 28.4. van het Kamerreglement 

26 november 2013:  advies uitgebracht aan de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 

Algemene Zaken en het Openbaar Ambt over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk 

Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en 

tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen alsmede het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de 

identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar, ter voorkoming van 

internationale kinderontvoeringen door een ouder, DOC 53K0622. 

 26 november 2013: advies uitgebracht aan de commissie voor de Landsverdediging over het 

wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie 

van een federale dienstenintegrator, DOC 53K2955. 

Wetsevaluatie 

* Woensdag 23 oktober 2013:  
Brief van 26 juli 2013 van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie : 
- bespreking van de door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten tussen 1 januari en 30 
juni 2013; 
- bespreking van de door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten in 2011 en 2012 : 
actualisering van de opvolgingstabel. 
 

*Dinsdag 12 november 2013: 
Brief van 13 juni 2013 van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie : bespreking van de opmerkingen uit het verslag 2011-2012 van het College van 
procureurs-generaal, DOC 53K1414. 
 

*Dinsdag 11 februari 2014: 
Bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie naar de 
commissie voor de Justitie verwezen arresten van het Grondwettelijk Hof die uitgesproken zijn 
tussen 1 juli en 31 december 2013. 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/Wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=3071&inst=K
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=622
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/Wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2955&inst=K
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1414/53K1414008.pdf
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Subsidiariteitsadvies 

 
Dinsdag 11 februari 2014: 
 
Bespreking van Europese initiatieven inzake procedurele rechten van verdachten en 
beklaagden (Subsidiariteitsadvies, art. 37bis Rgt): beslissing van de commissie om geen 
subsidiairiteitsadvies uit te brengen  
 

Gedachtewisselingen 

 

22 oktober 2013: Debriefing door de minister van Justitie over de JBZ-Raad van 7 oktober 
2013. 
 

15 januari 2014:  Hoorzitting met de leden van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie 

over het jaarverslag 2012 van de Hoge Raad.  

11 maart 2014: Ontmoeting met de heer Jean Fahed, voorzitter van de Hoge Raad voor de 
Magistratuur en eerste voorzitter van het Hof van Cassatie van de Republiek Libanon. 
 

Bezoek 

29 januari 2014: bezoek aan de gevangenis van Marche-en-Famenne. 

 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 

Adviezen 

 
De commissie besprak de opvolging van het arrest nr. 44/2013 van het Grondwettelijk Hof dat 
naar haar werd verwezen door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie 
(vergadering van 22 oktober 2013). 
 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 

Adviezen 

 

De commissie heeft, ten behoeve van de commissie voor de Financiën en de Begroting, een 

advies uitgebracht over het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het 

begrotingsjaar 2013 (met inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - afdeling 14 - 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DOC 

53K3071/001) en DOC 53K3072/009) alsmede over de beleidsnota's met betrekking tot 

Ontwikkelingssamenwerking enerzijds, en Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Europese Zaken anderzijds (DOC 53K3096/030 en DOC 53K3096/026).     

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3071
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3071
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3072
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3096
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3096
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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: de toestand op de Filipijnen na de doortocht van tyfoon Haiyan 

(mededeling), de zending van de minister in het Nabije Oosten (1 debat), de situatie in Egypte 

(1 debat), het ontwerp van vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde 

Staten (1 debat) en de situatie van de mensenrechten en van de rechten van de LGBT's in de 

wereld (1 debat). 

 

Daarnaast heeft de commissie de volgende personen gehoord: 

- de heer Dominique de Crombrugghe, Bijzonder Evaluator van de Internationale 

Samenwerking, de heer Hans Slegtenhorst (Carnegie Consult) en de heer Luuk 

Zonneveld, CEO van BIO, over de tweede evaluatiefase van BIO (10 december 2013); 

- abbé Apollinaire Malu Malu Muholongu, voorzitter van de Nationale Onafhankelijke 

Kiescommissie (CENI) van de Democratische Republiek Congo (21 januari 2014); 

- de heer Denis Sassou N’Guesso, president van de Republiek Congo (1 april 2014). 

Tot slot werden samen met de Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor 

de Landsverdediging drie gezamenlijke vergaderingen georganiseerd: 

- hoorzitting met de heer Hans Kristensen, Director Nuclear Information Project – 

Federation of American Scientists (29 januari 2014 – gemeenschappelijke vergadering 

met de Kamercommissie voor de Landsverdediging); 

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

Buitenlandse Handel en Europese Zaken over de toestand in Oekraïne (11 maart 2014) ;  

- gedachtewisseling met de heer Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel over 

de geboekte vooruitgang in de onderhandelingen over het trans-Atlantische partnerschap 

voor handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (12 maart 

2014). 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

 

Adviezen 

 

De commissie heeft een gunstig advies uitgebracht over de volgende secties en onderdelen van 

het wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 DOC 

53K3071) : 

- over sectie 24 (partim : Gelijkheid van kansen) 

- over sectie 24 (partim : Oorlogsslachtoffers) 

- over sectie 25 (partim : Leefmilieu) 

- over sectie 25 (partim : Veiligheid van de Voedselketen) 

- over sectie 25 (partim : Marien milieu) 

- over sectie 25 (partim : Duurzame ontwikkeling) 

- over sectie 25 (partim : Volksgezondheid) 

- over sectie 33 (partim : Beliris) 

- over sectie 44 (partim : Grootstedenbeleid) 

- over sectie 44 (partim : Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding) 

 

Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 

 

De commissie heeft de volgende gedachtewisselingen en hoorzittingen gehouden: 

- Gedachtewisseling over de richtsnoeren in de uitvoeringsbesluiten 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, wat 

de osteopathie betreft DOC 53K2644/005) 

- Hoorzittingen over de volgende voorstellen van resolutie DOC 53K3080) : 

 Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK (DOC 

53K3080); 

 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronisch 

vermoeidheidssyndroom DOC 53K0479); 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3071
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3071
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2644
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3080
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3080
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3080
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=0479
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 Voorstel van resolutie ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van 

mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom DOC 53K2824) 

- Gedachtewisseling over het jaarverslag 2012 van het Federaal Kenniscentrum voor de 

Gezondheidszorg (DOC 53K3146) 

 

Voorts heeft de heer Dirk Lips, voorzitter van de Raad voor dierenwelzijn, toelichting gegeven  

bij het advies van 10 december 2013 van de Raad in verband met het houden van dolfijnen in 

gevangenschap. Dat advies geeft gevolg aan de op 23 juni 2005 door de Kamer aangenomen 

resolutie “betreffende een verbod op de vestiging van nieuwe dolfinaria op het Belgische 

grondgebied en een medische en wetenschappelijke follow-up van het dolfinarium van Brugge” 

(zaak zonder verslag). 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=2824
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=53&dossierID=3146

