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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN HET DOSSIER “DIESELGATE” 

 
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 
 MAANDAG 23 NOVEMBER 2015 
 
Hoorzitting met : 
 
- de heer Sven Kunath, vertegenwoordiger van de Volkswagen AG; 
-  de heer Denis Gorteman, CEO D’Ieteren Auto; 
-  de heer Wim Van Poucke, FOD Economie; 
- mevrouw Ursula Pachl, adjunct-directeur-generaal, BEUC (European Consumer 
 Organisation); 
- mevrouw Christine Biquet, professor, Ulg (consumentenrecht); 
- de heer Reinhard Steennot, professor, UGent (consumentenrecht). 
  
(Rapporteurs : de heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Leen Dierick, de heer Dirk Janssens en 
de heer Bert Wollants). 
 
Volgende vergadering : maandag 30 november 2015. 
 
 

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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 02 - FOD Kanselarij van de 
Eerste minister (partim : Eerste minister), nrs. 54K1352/1, 54K1353/3 en 54K1428/2 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 02 - FOD Kanselarij van de 
Eerste minister (partim: Administratieve vereenvoudiging), nrs. 54K1352/1, 54K1353/3 en 
54K1428/19 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
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Actuele vragen aan de regering 
 
   
Wetsvoorstel (Hendrik Vuye, Laurette Onkelinx, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, 
Patrick Dewael, Karin Temmerman, Christian Brotcorne, Stefaan Van Hecke) tot wijziging 
van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en 
op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wat betreft het mandaat van de 
plaatsvervangende leden van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en het Vast 
Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten, nr. 54K1446/1 
 
- Algemene en artikelsgewijze bespreking. 
- De artikelen en het gehele wetsvoorstel, met inbegrip van de legistieke verbeteringen, 
 werden eenparig aangenomen. 
  
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken 
(partim : Binnenlandse Zaken) en Sectie 17 - FOD Federale politie en geïntegreerde 
werking), nrs. 54K1352/1, 54K1353/8 en 11 en 54K1428/4 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 25 – FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (partim : Volksgezondheid), 
nrs. 54K1352/2, 54K1353/25 en 54K1428/7 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 25 – FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (partim : Marien Milieu),  
nrs. 54K1352/2, 54K1353/25 en 54K1428/17 
 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
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Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 25 – FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (partim : Veiligheid van de 
voedselketen), nrs. 54K1352/2, 54K1353/25 en 54K1428/11 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 25 – FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (partim : Leefmilieu en 
Duurzame Ontwikkeling), nrs. 54K1352/2, 54K1353/25 en 54K1428/12 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, 
DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, 

DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW 
 

 
Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée 
 
 DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) – Sectie 32 – FOD Economie, 
KMO’s, Middenstand en Energie (partim : KMO’s, Middenstand en Landbouw), nrs. 
54K1352/2, 54K1353/18 en 54K1428/11 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 46 - POD 
Wetenschapsbeleid, nrs. 54K1352/1, 54K1353/21 en 54K1428/18 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees 
Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot 
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, nrs. 54K1444/1 tot 4 (partim : 
artikelen 32 tot 35). 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1352
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1353
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1428
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1352
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1353
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1428
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1352
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1353
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1428
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1352
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1353
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1428
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1444


De Kamer online - 54 / 46 
 

Amendementen van mevrouw Smaers c.s. 
(Stemming over het geheel - Rgt., art. 82.1). (Rapporteur : de heer Benoît Friart). 
 
- Het geheel van de aan de commissie verzonden artikelen, met inbegrip van de 
 technische en legistieke verbeteringen, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 32 - FOD Economie, 
KMO’s, Middenstand en Energie (partim : Economie), nrs. 54K1352/2, 54K1353/18 en 
54K1428/20 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Bespreking. 
 
Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een 
administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende 
een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, nr. 54K1459/1 (artikelen 48 tot 
55). 
 
- Het geheel van de aan de commissie verzonden artikelen, met inbegrip van de 
 technische verbeteringen, werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 24, WOENSDAG 25 EN VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende 
diverse bepalingen inzake justitie, nrs. 54K1418/1 tot 3 
Amendementen van de dames Özen c.s., Van Cauter c.s. en de Wit c.s. en de heren 
Brotcorne c.s., Van Hecke c.s., Terwingen c.s. en Verherstraeten c.s. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) tot wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering wat de uitbreiding van het mini-onderzoek tot de huiszoeking 
betreft, nrs. 54K108/1 tot 3 
- Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van 
het Wetboek van strafvordering wat betreft betere verjaringstermijnen bij seksueel misbruik 
van minderjarige personen in geval van eenheid van opzet, nr. 54K758/1 
- Wetsvoorstel (Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Eric Massin) tot wijziging van de artikelen 
399, 400 en 405bis van het Strafwetboek, wat de vrijwillige slagen en verwondingen betreft, 
nr. 54K969/1 
- Wetsvoorstel (Stéphane Crusnière, Peter Vanvelthoven, Alain Mathot, Ahmed Laaouej, 
Hans Bonte) tot wijziging van artikel 35, § 2, 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, nr. 54K1139/1 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie wat betreft de 
afwezigheid van voorafgaande veroordelingen, nr. 54K1368/1 
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- Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Servais Verherstraeten) tot wijziging van het 
Strafwetboek wat betreft de tijdelijke en de blijvende ongeschiktheid, nr. 54K1369/1 
- Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het verzekeren van 
de goede en continue werking van het federaal parket, nr. 54K1385/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Özlem Özen en Kristien 
Van Vaerenbergh). 
 
-  Bespreking werd beëindigd. 
-  Tweede lezing (art. 83, Rgt.) 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
 
 

COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

 
Voorzitter : de heer David Clarinal 
 
 DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees 
Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde 
financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot 
wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking 
van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, nrs. 54K1444/1 tot 3 (partim : 
artikelen 1 tot 31). 
(Stemming over het geheel - Rgt., art. 82.1). (Rapporteur : de heer Benoît Friart). 
 
-  Het geheel van de naar de commissie verzonden artikelen werd eenparig 
 aangenomen.      
 
Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een 
administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende 
een bepaling inzale de gelijkheid van vrouwen en mannen, nr. 54K1459/1 (partim: artikel 64). 

-  Het geheel van de naar de commissie verzonden artikel werd eenparig aangenomen.      
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met inbegrip van 
de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim: 
Overheidsbedrijven), nrs. 54K1352/2, 54K1353/19 en 54K1428/5 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
-  Bespreking. 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met inbegrip van 
de verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim: 
Regulering van het spoor- en luchtverkeer), nrs. 54K1352/2, 54K1353/19 en 54K1428/11 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting) 
 
-  Bespreking. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met inbegrip van de 
verantwoording en de beleidsnota) - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer, nrs. 54K1352/2, 
54K1353/19 en 54K1428/14 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
-  Bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, 54K1351/1 
Ontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, nrs. 
54K1352/1 en 2 
Algemene toelichting, nr. 54K1350/1 
Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, nrs. 
54K1353/1 tot 23 
Algemene beleidsnota Financiën, nr. 54K1428/10 
- Bespreking van de algemene beleidsnota Financiën. 
(Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Benoît Piedboeuf). 
 
-  Bespreking. 
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Wetsontwerp houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een 
administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende 
een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, nr. 54K1459/1 (partim : art. 1 tot 
47, 56 tot 63 en 65 tot 69). 
 
-  Bespreking. 
-  Het geheel van de naar de commissie verzonden artikelen, zoals geamendeerd, werd 
 aangenomen met 11 tegen 1 stem. 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : maandag 30 november 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 

Actuele vragen aan de regering 

 

Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 

 
 
 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 21 - Pensioenen, nrs.  
54K1352/2, 54K1353/14 en 54K1428/9 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
-  Bespreking. 
  
Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 (met 
inbegrip van de verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 24 - FOD Sociale 
Zekerheid, nrs. 54K1352/2, 54K1353/16 en 54K1428/7 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
-  Bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
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ADVIESCOMITE VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

 
Voorzitter : de heer Damien Thiéry 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Zelfrijdende voertuigen (technische aspecten). 
 
Hoorzitting : 
-  de heer Xavier Tackoen (”Bureau d’études Espaces Mobilités”); 
-  Prof. Bram Vanderborght (Robotics Research Group, VUB). 
 
Volgende vergadering : woensdag 16 december 2015. 
 
 
 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITE 
VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN EN VAN HET VAST COMITE VAN TOEZICHT 

OP DE VEILIGHEIDS- EN INLICHTINGENDIENSTEN 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015 
 
Onderzoek van het Activiteitenverslag 2014 van het Vast Comité P. 
 
- De commissie heeft het Activiteitenverslag 2014 goedgekeurd. 
 
Onderzoek van het verslag van een gemeenschappelijk onderzoek van de Vaste Comités P 
en I. 
 
- De comités P en I hebben uitleg gegeven bij het gemeenschappelijk onderzoek. 
 
Onderzoek van de verslagen van de toezichtsonderzoeken van het Vast Comité I. 
 
- De commissie heeft drie verslagen van de toezichtsonderzoeken van het Comité I 
 onderzocht. 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings, Zakia Khattabi) tot wijziging van de wet 
van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, 
aangaande het toezicht op de activiteiten van de buitenlandse inlichtingendiensten in België, 
nrs. 54K553/1 en 2 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Justitie). 
 
-  De commissie heeft een gunstig advies aan de commissie voor de Justitie 
 uitgebracht. 
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TIJDELIJKE COMMISSIE “TERRORISMEBESTRIJDING” 

 
 DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015 
 
Benoeming van het Bureau. 
 
-  De heer Koen Metsu werd tot voorzitter benoemd. 
- De heer Stefaan Van Hecke werd tot eerste ondervoorzitter benoemd. 
-  Mevrouw Françoise Schepmans werd tot tweede ondervoorzitter benoemd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 december 2015. 
 
 
 


