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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

 
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 
 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 
 Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 november 2016 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
Volgende vergadering: maandag 28 november 2016. 
 
 

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK 
NAAR DE OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE TERRORISTISCHE AANSLAGEN 

VAN 22 MAART 2016 IN DE LUCHTHAVEN BRUSSEL-NATIONAAL 
EN IN HET METROSTATION MAALBEEK TE BRUSSEL, MET INBEGRIP VAN DE EVOLUTIE 

EN DE AANPAK VAN DE STRIJD TEGEN HET RADICALISME EN DE TERRORISTISCHE DREIGING 

 
Voorzitter : de heer Patrick Dewael 
 
Luik “Veiligheidsarchitectuur” 
 
 Maandag 21 november 2016 

Vergadering met gesloten deuren 
 
Werkvergadering met de experts. 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Hoorzitting met hoofdcommissaris Guido Van Wymersch, korpschef van de politiezone 
Brussel Hoofdstad Elsene. 

Vergadering met gesloten deuren 

Hoorzitting met de heer Eddy Greif, voormalig directeur ad interim van de directie van de 
bestrijding van de criminaliteit tegen personen (DGJ/DJP), voormalig diensthoofd van de 
dienst “Terrorisme en Sekten” van de centrale directie van de bestrijding van de zware en 
georganiseerde criminaliteit van de federale politie (DJSOC), en voormalig directeur 
operaties DJSOC. 

Vergadering met gesloten deuren 

Hoorzitting met mevrouw Véronique Sevens, lid van het openbaar ministerie bij de 
strafuitvoeringsrechtbank te Brussel. 
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 Woensdag 23 november 2016 

Vergadering met gesloten deuren 

Werkvergadering met de experts. 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Hoorzitting in het kader van het dossier Abdeslam. 

Vergadering met gesloten deuren 

Hoorzitting met de heer Simon De Block, federale gerechtelijke politie Brussel. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en 
Servais Verherstraeten). 
 
Volgende vergadering: maandag 28 november 2016. 
 
 

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 22 november 2016 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Begroting en beleidsnota van de CREG voor het jaar 2017. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Friart. 
 
 Woensdag 23 november 2016 
 
Wetsontwerp tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige, 
nr. 54k2143/1. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Griet Smaers, Leen Dierick) tot invoering van een statuut voor de 
student-ondernemer, nr. 54k1992/1. 

 
- Rapporteur : mevrouw Anne Vanheste 
- De artikelen 1 tot 12 en het wetsontwerp in zijn geheel, met inbegrip van enkele 
wetgevingstechnische correcties, werden eenparig aangenomen. 

- Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel nr. 54k1992/1. 
 
Wetsontwerp houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen, 
nr. 54k2167/1. 
 
- Rapporteur : de heer Benoît Friart. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic538.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2143
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1992
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1992
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2167
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 1 tot 9, 11 tot 13, 25 tot 
31 en 38 tot 120), nr. 54k2154/1.  
 
- Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck. 
- Bespreking. 
- De amendementen nrs 1 tot 9 werden aangenomen. 
- Het geheel van de artikelen werd aangenomen met 9 tegen 1 stem en 2 onthoudingen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 Woensdag 23 november 2016 
 
Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Wouter De Vriendt, Benoit Hellings) betreffende de 
vergoeding van slachtoffers van oorlogsmunitie, nr. 54k451/1. 
 
Wetsvoorstel (Fatma Pehlivan, David Geerts, Alain Top) tot schrapping van de 
nationaliteitsvereiste voor burgerlijke slachtoffers van een naoorlogse incidentele ontploffing 
van munitie en oorlogstuig, nr. 54k808/1. 
 
- Rapporteur: de heer Damien Thiéry. 
- Beide wetsvoorstellen werden samengevoegd. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Ine Somers, Vincent Van Quickenborne, Frank Wilrycx, Dirk Janssens, Patrick 
Dewael, Peter De Roover, Carina Van Cauter) betreffende de harmonisatie van de 
pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers, nr. 54k717/1. 
 
- Rapporteur: de heer Damien Thiéry. 
-In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Vincent Van Quickenborne, Denis Ducarme, Philippe 
Pivin, Richard Miller, Damien Thiéry) tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende 
de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun 
rechthebbenden, nrs. 54k1697/1 en 2. 
Advies van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. 
 
- Rapporteur: de heer Damien Thiéry. 
- Twee amendementen werden ingediend door mevrouw Van Cauter c.s. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016. 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2154
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic540.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=451
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=808
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=717
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1697
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic542.pdf
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SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 

 
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
De cyberveiligheid van de kerncentrales in België. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Miguel de Bruycker, hoofd van het Centrum voor Cyberveiligheid België; 
- de dames Els Thoelen (Director Health & Safety / Nuclear Safety / Security) en Griet 
Heyvaert (Chief Regulatory Authorities and Public Affairs Officer), vertegenwoordigsters van 
Engie Electrabel; 

- de heren Jan Bens (directeur-generaal) en Rony Dresselaers (hoofd beveiliging en 
vervoer), vertegenwoordigers van het FANC. 

 
Rapporteur: de heer Eric Thiébaut. 
 
 
COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen 
voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van 
de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap - Overgezonden door de 
Senaat, nr. 54k1987/1. 
 
- Rapporteur: de heer Marcel Cheron. 
- Het geheel van het wetgevingstechnisch verbeterde wetsontwerp werd eenparig en 
ongewijzigd aangenomen. 

 
Wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag 
de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling - Overgezonden door 
de Senaat, nr. 54k1988/1. 
 
- Rapporteur: de heer Luk Van Biesen. 
- Het geheel van het wetgevingstechnisch verbeterde wetsontwerp werd eenparig en 
ongewijzigd aangenomen. 

 
Wetsvoorstel (Siegfried Bracke) tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende 
oprichting van een Federale Deontologische Commissie om er de Deontologische Code voor 
de openbare mandatarissen in te voegen, nr. 54k2098/1. 
 
- Rapporteur: de heer Marcel Cheron. 
- In bespreking. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1987
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1988
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2098
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Wetsvoorstel (Hendrik Vuye, Denis Ducarme, Servais Verherstraeten, Patrick Dewael, Peter 
De Roover) tot wijziging van wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair 
Comité belast met de wetsevaluatie met betrekking tot de samenstelling en de werking van 
het Parlementair Comité, nrs. 54k1537/1 en 2. 
 
- Rapporteur: de heer Francis Delpérée. 
- Het geheel van het wetgevingstechnisch verbeterde wetsvoorstel werd eenparig 
aangenomen. 

 
Wetsvoorstel (Siegfried Bracke) tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot 
hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat het beroep bij het Hof van 
Justitie van de Europese Unie wegens schending van het subsidiariteitsbeginsel betreft, 
nrs. 54k1922/1 en 2. 
Advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. 
 
- Rapporteur: mevrouw Kattrin Jadin. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van bijzondere wet (Siegfried Bracke) tot wijziging van de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 
met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat het beroep bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie wegens schending van het subsidiariteitsbeginsel betreft, nr. 54k1923/1. 
 
- Rapporteur: mevrouw Laurette Onkelinx. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van bijzondere wet (Siegfried Bracke) tot wijziging van de bijzondere wet van 12 
januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd 
te maken voor de controle op de voor het publiek bestemde mededelingen en 
voorlichtingscampagnes van de leden van hun colleges en hun assembleevoorzitters, 
nrs. 54k1931/1 en 2. 
Advies van de Raad van State. 
 
- Rapporteur: de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Siegfried Bracke) houdende wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling 
van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor 
de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot 
vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, 
nrs. 54k1932/1 en 2. 
Advies van de Raad van State. 
 
- Rapporteur: de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- In bespreking. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1537
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1922
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1923
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1931
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1932
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Het karakter van de Staat en de fundamentele grondwaarden van de samenleving (art. 
152bis, Rgt.). 
Regeling van de werkzaamheden. 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Richard Miller, Servais Verherstraeten, 
Patrick Dewael, mevrouw Monica De Coninck, de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée en 
Hendrik Vuye). 
 
- Co-rapporteur: de heer Peter De Roover. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016. 
 
 
 

BIJZONDERE COMMISSIE “INTERNATIONALE FISCALE FRAUDE/PANAMA PAPERS” 

 
Voorzitter : de heer Ahmed Laaouej 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Arnaud Zacharie, secretaris-generaal van het “Centre national de coopération au 
développement (CNCD)” ; 

- de heer Antonio Gambini, onderzoeker ontwikkelingsfinanciering, CNCD; 
- de heer Jan Van de Poel, diensthoofd beleidsdienst, 11.11.11; 
- de heer Daniel Puissant, secretaris van het “Réseau pour la Justice Fiscale (RJF)”; 
- de heer Ive Rosseel, medewerker studiedienst ACV, lid van het Financieel Actie Netwerk 
(FAN). 

 
(Rapporteurs : de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter 
Vanvelthoven). 
 
Volgende vergadering: woensdag 30 november 2016. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic539.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
Wetsontwerp houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke 
zekerheden op roerende goederen, nr. 54k2138/1. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteur: mevrouw Carina Van Cauter. 
 
Wetsontwerp betreffende de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en 
bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet- en elektronische en 
telecommunicaties, nrs. 54k1966/1 tot 4. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteur: de heer Gautier Calomne). 
Advies van de Raad van State. 
Amendementen van de heren Terwingen c.s., Van Hecke en mevrouw Özen. 
 
- Co-rapporteur: mevrouw Goedele Uyttersprot. 
- Amendementen werden ingediend door de heer Terwingen c.s. 
- De artikelen van het wetsontwerp en de amendementen nrs 1 tot 3 en 22 tot 24 werden 
aangenomen. 

 
 Woensdag 23 november 2016 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van 
arbeidsongeschiktheid, nr. 54k2155/1. 
 
- Rapporteurs: de dames Stéphanie Thoron en Nahima Lanjri. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw De Coninck. 
- De amendementen werden verworpen. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 10 stemmen en 2 onthoudingen. 

 
 Woensdag 23 november 2016 
 
De hervorming van de sociale inspectie. 
- Gedachtewisseling met de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy 
en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2138
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1966
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic543.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2155
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Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 10, 14 tot 24 en 32 tot 
37), nr. 54k2154/1. 
 
- Rapporteurs : de dames Catherine Fonck en Nahima Lanjri. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Jiroflée. 
- De amendementen werden verworpen.  
- De artikelen werden aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp, de legistieke verbeteringen inbegrepen, werd aangenomen met 11 
stemmen en 5 onthoudingen. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016. 
 
 

FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 Dinsdag 22 november 2016 
 
Hoorzitting met H.E. mevrouw Eleftheria Galathianaki, ambassadeur van Griekenland in 
België. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 Woensdag 23 november 2016 
 
Gedachtewisseling met Generaal Marc Compernol, Chef Defensie. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016 
 
 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : Dirk Van der Maelen 
 
 Woensdag 23 november 2016 

Vergadering met gesloten deuren 

Regeling van de werkzaamheden : 
- zending van de commissie 
- gedachtewisseling met parlementsleden van HDP-partij 
 
Volgende vergadering: woensdag 30 november 2016. 
 
 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2154
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic541.pdf


De Kamer online - 54 / 086 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 Vrijdag 25 november 2016 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
 
Advies van de Raad van State over de amendementen op het wetsontwerp houdende 
diverse bepalingen nr. 54k2072/1. 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, nr. 54k2108/1. 
 
Ontwerp van uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 nrs 54k2109/1 en 2. 
 
Algemene toelichting nr. 54k2107/1. 
 
Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 nrs 

54k2110/1 tot 24. 

Algemene beleidsnota Financiën en fiscale fraudebestrijding, nr. 54k2111/013. 
 
- Inleidende uiteenzettingen van de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de 
Fiscale Fraude, en van de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij. 

- Bespreking van de algemene beleidsnota Financiën en fiscale fraudebestrijding. 
 
- Rapporteurs: de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw Karin Temmerman. 
 
Volgende vergadering: dinsdag 29 november 2016. 
 
 

TIJDELIJKE COMMISSIE “TERRORISMEBESTRIJDING” 

 
Voorzitter : de heer Koen Metsu 
 
 Vrijdag 25 november 2016 
 
Regeling van de werkzaamheden 
 
Wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens, nr. 54k2069/1. 
 
- Het voorstel tot het organiseren van een hoorzitting met de vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie werd verworpen met 8 tegen 6 stemmen. 

 
Wetsvoorstel (Denis Ducarme, Olivier Chastel, Françoise Schepmans) tot wijziging van 
artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, teneinde de burgemeester in de 
mogelijkheid te stellen inrichtingen te sluiten waarvan vermoed wordt dat er terroristische 
activiteiten plaatsvinden, nrs. 54k1473/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Peter 
Buysrogge). 
Advies van de Raad van State. 

Volgende vergadering : vrijdag 2 december 2016. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2072
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2108
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2109
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2107
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2110
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2111
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2069
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1473

