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CCoommmmiissssiieess  
 

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 “Radicalisme” 
 
 MAANDAG 23 JANUARI 2017 

Vergadering met gesloten deuren 

Werkvergadering met de experts. 
 
Hoorzitting met :  
- mevrouw Monique Renaerts, geschiedkundige en experte in de Oosterse filologie en 
geschiedenis, islam en socio-antropologie; 

- de heer Frédéric Somville, politieofficier, federale politie. 
- de heer Salah Echallaoui, voorzitter van het Executief van de Moslims in België; 
- de heer Khalid Benhaddou, voorzitter van het platform van Vlaamse imams, en coördinator 
van het onderwijsnetwerk islamexperten (Vlaanderen). 

Luik “Radicalisme” 
 

 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 
 
Hoorzitting met de heer Jaak Raes, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat. 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Werkvergadering met de experts. 

Luik “Veiligheidsarchitectuur” 
 
 VRIJDAG 27 JANUARI 2017 
 
Hoorzitting met :  
- de heer Peter De Buysscher, hoofdcommissaris, directeur van de directie van de 
internationale politiesamenwerking (CGI), federale politie. 

- de heer Sébastien Joris, verbindingsofficier van de federale politie in Turkije. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en 
Servais Verherstraeten). 
 
Volgende vergadering : maandag 30 januari 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 24 JANUARI 2017 
 
Wetsvoorstel (Robert Van de Velde) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde 
inkomstenbelastingen,nr. 54K1186/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : 
de heer Luk Van Biesen). 
 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van de Velde c.s. en de heer Crusnière. 
- Het gehele geamendeerde wetsvoorstel werd aangenomen met 10 stemmen en 2 
onthoudingen. 

 
Wetsvoorstel (Johan Klaps, Peter Dedecker, Robert Van de Velde, Hendrik Vuye, Veerle 
Wouters, Egbert Lachaert, Luk Van Biesen, Benoît Piedboeuf, Griet Smaers) tot wijziging 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen 
betreft, nrs.  54K1488/1 tot 4 
 
- Rapporteur : de heer Roel Deseyn. 
- In bespreking. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Rita Gantois, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen) tot wijziging van het 
koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting 
over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die 
tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en 
-onderhoud, nr.54K2261/1 

- Wetsvoorstel (Nathalie Muylle, Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Leen Dierick) tot wijziging 
van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de 
belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij 
die tarieven inzake het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen,nrs. 54K608/1 
en 2 

 
- Rapporteur : de heer Roel Deseyn. 
- In bespreking. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Peter Vanvelthoven, Stéphane Crusnière, Dirk Van der 
Maelen, Alain Mathot, Frédéric Daerden) houdende een verschuiving van de belastingdruk, 
teneinde de inkomsten uit arbeid minder en die uit kapitaal meer te belasten, nrs. 54K380/1 
en 2 

(Advies van het Rekenhof. 
- Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, Stefaan 
Van Hecke, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de 
meerwaarden, nrs. 54K557/1 en 2 

Advies van de Raad van State. 
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- Wetsvoorstel (Kristof Calvo) houdende wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, waarbij het standpunt van CD&V over de meerwaardebelasting 
ten dele wordt omgezet, nrs. 54K2177/1 en 2 

Advies van de Raad van State. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Damien Thiéry, Philippe Goffin, Gilles Foret, Benoît 
Piedboeuf, Emmanuel Burton, Sophie Wilmès, Vincent Scourneau) betreffende het 
verlaagde btw-tarief voor de afbraak en de heropbouw van woongebouwen, nrs. 54K356/1 
en 2 
 
- Rapporteur : de heer Luk Van Biesen. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale bemiddeling bij betwisting van het kadastraal 
inkomen betreft, nr. 54K1521/1 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van Biesen en mevrouw Van Cauter. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Hans Bonte, David Geerts, Dirk Van der Maelen, Ahmed 
Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de 
regeling inzake de belastingvrije som voor personen met een handicap, nrs. 54K1408/1 
tot 4 

Advies van de Raad van State en van het Rekenhof 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Dispa) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de 
zorgbehoevendheid van de senioren, nrs. 54K212/1 tot 4 

Advies van de Raad van State en van het Rekenhof. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière). 
 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Vanvelthoven. 
 
Subsidiariteitsadvies over het pakket “Modernisering van de BTW voor grensoverschrijdende 
Business-to-Consumer -e-commerce” (B2C), COM(2016)755 tot en met 758, (Art. 37bis, 
Rgt). 
 
- Rapporteur : de heer Johan Klaps. 
- Bespreking. 
- Het ontwerpadvies van de heer Crusnière werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 1 februari 2017.
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 24 JANUARI 2017 
 
Hoorzitting over de situatie van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen met : 
- de heer Brian Donald, chief of staff, Europol ; 
- mevrouw Patricia Le Cocq en de heren Koen Dewulf en Stef Janssens, vertegenwoordigers 
van Myria. 

 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- Gedachtewisseling. 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Christoph D’Haese, Koen Metsu, Brecht Vermeulen) tot 
uitbreiding van de melding van een veronderstelde integriteitsschending tot de geïntegreerde 
politie, nr. 54K2115/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
 
Wetsvoorstel (Emir Kir, Willy Demeyer, Nawal Ben Hamou, Eric Thiébaut) 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 ernstig zieke vreemdelingen betreft, 
nr. 54K1885/1 (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers). 
 
- Co-rapporteur : de heer Koen Metsu. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Franky Demon) tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de 
Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls) tot wijziging van de wet van 10 april 
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat de overname van politietaken 
betreft, nrs. 54K675/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Veerle Heeren en de heer Christoph D’Haese).  
Amendementen van de dames Sabien Lahaye-Battheu en Katja Gabriëls. 
 
- Mevrouw Gabriëls heeft gevraagd dat de amendementen voor advies worden voorgelegd 
aan de minister van Binnenlandse Zaken. 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Alain Top) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van 
de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft het digitaliseren 
van de oproeping en dossiervorming van de politieraad, nrs. 54K1766/1 tot 3 

Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Koen Metsu, Franky Demon) tot wijziging van de wet 
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op 
twee niveaus, wat de politieraad betreft, nr. 54K2004/1 

Amendement van de heer Top. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : mevrouw Vanessa Matz en de heer Franky Demon). 
 
- De heer Degroote heeft de indiening van een globaal amendement aangekondigd. 
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Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke) tot wijziging van de wet van 6 
augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen 
betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en 
gewezen leden van de wetgevende kamers, teneinde een bufferperiode van 18 maanden in 
te stellen na de beëindiging van de politieke functies van de gewezen ministers, 
kabinetschefs of adjunct-kabinetschefs, nr. 54K1994/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) over de oprichting van een 
federaal inlichtingenagentschap, nr. 54K2086/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Isabelle Poncelet. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot 
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de 
eedaflegging van de politiesecretaris betreft, nr. 54K498/1 
 
- De commissie heeft beslist om het wetsvoorstel voor schriftelijk advies voor te leggen aan 
de minister van Binnenlandse Zaken. 

 
Wetsvoorstel (Nawal Ben Hamou, Willy Demeyer, Eric Thiébaut, Emir Kir) tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel 
van de politiediensten, teneinde bevordering naar het middenkader van de geïntegreerde 
politie te vergemakkelijken, nr. 54K1888/1 
 
- Rapporteur : de heer Koenraad Degroote. 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Denis Ducarme, Philippe Goffin, Philippe Pivin, Françoise Schepmans) ertoe 
strekkende de regels voor sommige verbodsbepalingen die in verkiezingsperiodes gelden 
inzake propaganda voor de politieke partijen en hun kandidaten, ook toepasselijk te maken 
op de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, nr. 54K395/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Alain Top) 
 
- Co-rapporteur : de heer Franky Demon. 
 
Voorstel van resolutie (Franky Demon, Leen Dierick, Els Van Hoof) tot modernisering van de 
elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar, nrs. 54K1682/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koen Metsu). 
 
- Bespreking. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Demon. 
- De consideransen en het dispositief, zoals vervangen door amendement nr. 1, werden 
aangenomen. 

- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
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Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Katja Gabriëls, Vincent Van Quickenborne, Patrick 
Dewael) betreffende de inning van penale boeten door de politie, nrs. 54K1610/1 tot 3 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Koenraad Degroote). 
Amendement van de dames Sabien Lahaye-Battheu en Katja Gabriëls. 
Advies van de Raad Van State. 
 
- Bespreking. 
- Artikel 1 en amendement nr. 1 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Voorstel van resolutie (Karin Temmerman) betreffende de ondersteuning van 
buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden, nr. 54K851/1 (Voortzetting). Rapporteur : 
de heer Koen Metsu). 
 
- In bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Gilles Vanden Burre) tot wijziging van de wet van 7 
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, teneinde bij de politieraad een interpellatierecht in te stellen, nrs. 54K476/1 en 2 
 
- Rapporteur : de heer Franky Demon. 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de 
bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, nrs. 54K2215/1 
en 2 (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou) 
Amendement van mevrouw Heeren c.s.  
 
- Bespreking. 
- De artikelen en amendement nr. 1 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en verbeterd op legistiek vlak, werd 
aangenomen met 11 stemmen en 4 onthoudingen. 

 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de 
bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, luik beroepen, 
nr. 54K2216/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals verbeterd op legistiek vlak, werd aangenomen met 10 tegen 
5 stemmen. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
Volgende vergadering : dinsdag 31 januari 2017. 
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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 JANUARI 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Caroline Cassart-Mailleux, Denis Ducarme, Olivier Chastel, Benoît Friart) tot 
wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen teneinde de dekking van 
lichamelijke schade bij derden verplicht te doen opnemen in de 
brandverzekeringsovereenkomst “eenvoudige risico’s”, nr. 54K1382/1 

- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Franky Demon) 
betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de 
brandverzekering, nr. 54K330/1 

(Voortzetting).  
 
- Rapporteur : mevrouw Griet Smaers. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Vanessa Matz, Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) tot wijziging van het 
Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van economisch recht, teneinde ingebouwde 
veroudering tegen te gaan, nr. 54K1603/1 

- Wetsvoorstel (Jean-Marc Nollet, Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Gilles Vanden Burre, Muriel 
Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Benoit Hellings, Wouter De 
Vriendt) om georganiseerde veroudering tegen te gaan en de circulaire economie te 
steunen, nr. 54K1749 

- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier 
Delannois) betreffende geplande veroudering, nr. 54K1783/1 

(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Caroline Cassart-Mailleux). 
 
- Er werd beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Wetsvoorstel (Rita Gantois, Johan Klaps, Werner Janssen, Bert Wollants) tot wijziging van 
het Wetboek van Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie 
betreft, nr. 54K1451/1 (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick).  
 
- Er werd beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Voorstel van resolutie (Leen Dierick, Bert Wollants, Patricia Ceysens, Benoît Friart) tot het 
opmaken van een energievisie en een energiepact, nrs. 54K1462/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin). 
 
- Er werd beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Voorstel van resolutie (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, 
Gilles Vanden Burre) om als federale overheid af te zien van investeringen in fossiele 
brandstoffen, nrs. 54K1455/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Griet Smaers).  
 
- In bespreking. 
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen, Vanessa Matz) tot instelling van lagere 
kosten die van de consument kunnen worden gevorderd bij niet-betaling of gedeeltelijke 
betaling van een openstaande schuld, nr. 54K1793/1 

- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Jean-Marc Delizée, Karine Lalieux, Paul-Olivier 
Delannois) tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke 
invordering van schulden van de consument, tot vaststelling van regels in verband met de 
kosten die bij wanbetaling kunnen worden opgelegd, nr. 54K1898/1 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Werner Janssen). 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Griet Smaers, Leen Dierick, Nahima Lanjri, Els Van Hoof) met 
betrekking tot de dagbladhandel, nrs. 54K1509/1 en 2 (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw 
Ann Vanheste).  
 
- Er werd beslist om een hoorzitting te organiseren. 
 
Voorstel van resolutie (Tim Vandenput, Vincent Van Quickenborne, Patricia Ceysens) 
betreffende het oprichten van een statuut van student-ondernemer, nr. 54K1700/1 
(Voortzetting).(Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen).  
 
- Ingevolge de goedkeuring van het wetsontwerp tot vaststelling van het sociaal en fiscaal 
statuut van de student-zelfstandige, (nr. 54K2143/1) werd het voorstel van resolutie zonder 

voorwerp. 
 
Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Evita Willaert, Kristof Calvo) tot instelling van een 
vaderschapsverlof voor de zelfstandigen, nr. 54K2037/1 
 
- Er werd beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Voorstel van resolutie (Michel de Lamotte, Catherine Fonck, Benoît Lutgen) over de wijziging 
van de overeenkomst “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, en over 
de betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten, nr. 54K1897/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 
 
- Het schriftelijk advies van de CREG werd gevraagd. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 24 JANUARI 2017 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Laurette Onkelinx, Özlem Özen, Eric Massin) tot soepeler toepassing van de 
openbaarheid van de uitspraak van de rechterlijke beslissingen, nrs. 54K918/1 tot 3 
Amendement van mevrouw Onkelinx. 
Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, Kristien Van 
Vaerenbergh) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op een betere 
communicatie naar pers en maatschappij in strafzaken, nrs. 54K785/1 en 2 
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Advies van de Raad van State. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 
 
- Het wetsvoorstel nr. 785 werd ontkoppeld. 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Özen. 
 
Wetsvoorstel (Stéphanie Thoron, Philippe Goffin, Gautier Calomne, Sybille de 
Coster-Bauchau, Vincent Scourneau, Gilles Foret, Carina Van Cauter, Sabien 
Lahaye-Battheu, Denis Ducarme, Damien Thiéry) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, 
wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft, 
nr. 54K1658/1 (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 
 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Becq c.s. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 12 stemmen en 1 
onthouding. 

 
Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Servais Verherstraeten, Carina Van Cauter, 
Sophie De Wit) tot wijziging van de wetgeving betreffende de definitie van 
gevangenisdirecteur, nrs. 54K1857/1 tot 4 (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Stefaan Van 
Hecke).  
Amendementen van de heer Terwingen. 
 
- Bespreking. 
- De amendementen nrs. 1 en 2 werden aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 11 tegen 1 stem. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Ine Somers) tot wijziging van de 
wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, nrs. 
54K765/4 en 5 
(Tweede lezing, art. 83 Rgt.). 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- Mevrouw Van Cauter heeft amendementen ingediend. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée, Meryame Kitir, Fatma Pehlivan, Özlem Özen, Evita 
Willaert, Muriel Gerkens, Christian Brotcorne) betreffende de gevolgen van het gelijkmatig 
verdeelde verblijf van kinderen bij de beide ouders na een scheiding, nr. 54K1736/1 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- In bespreking. 
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Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) tot wijziging van artikel 348-11 van het 
Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te 
stemmen in de adoptie, nrs. 54K1152/1 tot 4 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Richard Miller en mevrouw Carina Van 
CauterAmendementen van de heer Van Hecke en mevrouw Gerkens. 
Advies van de Raad van State. 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Becq c.s. 
- Het gehele wetsvoorstel, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Olivier Maingain, Gilles Vanden Burre, Stefaan Van Hecke, Christian 
Brotcorne, Marco Van Hees, Karin Temmerman, Özlem Özen) over de uitvoering door het 
Rekenhof van twee doorlichtingen van de publiekprivate samenwerking in verband met de 
strafinrichtingen, nrs. 54K1568/1 en 2 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Raf Terwingen). 
 
- In bespreking. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering 
van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, 
en houdende diverse bepalingen inzake justitie, nrs. 54K2259/1 en 2 

- Planning. 
 
- De lijst van de te horen personen werd vastgelegd. 
 
Wetsvoorstel (Sophie De Wit, Sonja Becq, Gilles Foret, Philippe Goffin, Raf Terwingen, 
Goedele Uyttersprot, Carina Van Cauter) tot oprichting van een fonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, nrs. 54K1851/1 tot 8 
(Rapporteurs : de dames Sonja Becq en Özlem Özen 
Amendementen van mevrouw Becq c.s. en de heer Terwingen c.s. 
Advies van de Raad van State. 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw De Wit c.s. en door de heer Brotcorne. 
- De commissie heeft beslist dat het globale amendement nr. 3, dat het gehele wetsvoorstel 
vervangt, als basis voor de bespreking zal worden genomen. 

- Bespreking. 
- De artikelen en de amendementen nrs. 3 tot 6 en 8 werden aangenomen. 
- Er werd een tweede lezing gevraagd. 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 
 

Actuele vragen aan de regering 

Volgende vergadering : dinsdag 31 januari 2017.
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 24 JANUARI 2017 
 
Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) waarbij wordt gevraagd om in België bij een 
kernongeval de beschikbaarheid van jodium te waarborgen, nrs. 54K1007/1 tot 3 
Amendementen van de dames Jiroflée, Dedry en Gerkens. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Daniel Senesael).  
 
- Er werden amendementen nrs. 14 en 15 ingediend door de heer Vercammen c.s. 
- Bespreking. 
- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd en verbeterd, werd eenparig 
aangenomen. 

Voorstel van resolutie (Karin Jiroflée) betreffende het bannen van het gebruik van glyfosaat 
in nationaal erkende producten, nrs. 54K1755/1 tot 4 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Anne Dedry). 
Amendementen van de dames Jiroflée, Dedry en Gerkens. 
 

- Er werd een subamendement nr. 20 ingediend door de dames Jiroflée en Dedry.  
- De consideransen en de verzoeken werden verworpen. 
 
Voorstel van resolutie (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx) over de erkenning 
en de regeling van de uitoefening van de osteopathie, nr. 54K1757/1 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de dames Karin Jiroflée en Anne Dedry). 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Valerie Van Peel, Jan Spooren, Jan Vercammen, Renate Hufkens, 
Yoleen Van Camp) ter bevordering van een grotere onafhankelijkheid voor de adviserend 
geneesheer, nr. 54K1882/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Anne Dedry. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) over de uitwerking van een alomvattende aanpak 
van obesitas, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, nr. 54K936/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Yoleen Van Camp. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Jan 
Vercammen) betreffende epilepsie, nr. 54K2131/1 
 
- Rapporteur : de heer Daniel Senesael. 
- In bespreking. 
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 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

 

Actuele vragen aan de regering 

Volgende vergadering : dinsdag 31 januari 2017. 

 
 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 24 JANUARI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juni 2007 betreffende diverse arbeidsbepalingen 
en de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag 
betreffende maritieme arbeid 2006, nr. 54K2245/1 
 
- Rapporteur : de heer Wouter Raskin. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Laurent Devin, Laurette Onkelinx, Karine Lalieux, Gwenaëlle 
Grovonius) over de uitbreiding van de regeling voor gratis woon-werkverkeer per trein tot alle 
werknemers, nr. 54K1855/1 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de 
Overheidsbedrijven). 
 
- Rapporteur : mevrouw Karin Temmerman. 
- Bespreking. 
- De commissie heeft met 9 tegen 2 stemmen een negatief advies uitgebracht. 
 
Samengevoegd wetsontwerp, wetsvoorstel en voorstel van resolutie : 
Wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk, nrs. 54K2247/1 
Amendementen van de regering. 
- Wetsvoorstel (Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Chastel, Denis Ducarme, David Clarinval, 
Stéphanie Thoron, Kattrin Jadin, Benoît Friart) teneinde de schenking van verlofdagen aan 
een ouder van een ernstig ziek kind mogelijk te maken, nrs. 54K1501/1 en 2 

Amendementen van de heer Gilkinet en mevrouw Willaert. 
- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) betreffende de modernisering van de organisatie 
van het werk, nr. 54K1909/1 

(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Egbert Lachaert, en de dames Catherine Fonck en 
Sybille de Coster-Bauchau). 
 
- In bespreking. 
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 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 
 
Samengevoegd wetsontwerp, wetsvoorstel en voorstel van resolutie : 

- Wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk, nrs. 54K2247/1 en 2 
Amendementen van de regering. 
 
- Wetsvoorstel (Sybille de Coster-Bauchau, Olivier Chastel, Denis Ducarme, David Clarinval, 
Stéphanie Thoron, Kattrin Jadin, Benoît Friart) teneinde de schenking van verlofdagen aan 
een ouder van een ernstig ziek kind mogelijk te maken, nrs. 54K1501/1 en 2 

Amendementen van de heer Gilkinet en mevrouw Willaert. 
- Voorstel van resolutie (Catherine Fonck) betreffende de modernisering van de organisatie 
van het werk, nr. 54K1909/1 

 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Egbert Lachaert, en de dames Catherine Fonck en 
Sybille de Coster-Bauchau). 
 
- In bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Delizée c.s., mevrouw Fonck en 
mevrouw Willaert c.s. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 31 januari 2017. 
 
 

SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 

 
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 
 
 DINSDAG 24 JANUARI 2017 
 
De toenemende ongerustheid volgend op de recente briefwisseling van het FANC aan 
Electrabel met betrekking tot de veiligheidscultuur (Erkenningsprocedure) 
Hoorzitting met : 
-mevrouw Isabelle Kocher, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Electrabel; 
- de heer Philippe Van Troeye, CEO van Electrabel; 
- de heer Thierry Saegeman, Chief Nuclear Officer; 
- de heer Pierre Mongin, Secretaris-Generaal. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick. 
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 31 januari 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 24 JANUARI 2017 

Vergadering met gesloten deuren 

Regeling van de werkzaamheden. 
 
Voorstel van resolutie (Wouter De Vriendt, Benoit Hellings, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, 
Muriel Gerkens, Evita Willaert, Georges Gilkinet, Anne Dedry) om het buitenlandbeleid ten 
aanzien van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te herzien, nr. 54K2055/1 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw An Capoen). 
 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Véronique Caprasse, Francis Delpérée, 
Wouter De Vriendt, Gwenaëlle Grovonius, Olivier Maingain, Dirk Van der Maelen) over de 
steun van België aan Tunesië, nrs. 54K1427/1 en 2 
 
Amendement van de heer Dallemagne. 
 
- Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière. 
- In bespreking. 
 
Voorstel van resolutie (Annemie Turtelboom, Tim Vandenput, Peter Luykx, Rita Bellens, 
Peter De Roover) over het bevriezen van de toetredingsprocedure van Turkije tot de 
Europese Unie, nr. 54K2080/1 
(Voortzetting) (Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière). 
 
- Bespreking. 
- Het gehele voorstel van resolutie werd eenparig aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Aldo Carcaci) waarbij de federale regering wordt gevraagd de 
Europese Unie te verzoeken de sancties tegen Rusland op te heffen, nr. 54K1970/1 
 
- Rapporteur : de heer Vincent Van Peteghem. 
- Bespreking. 
- Het gehele voorstel van resolutie werd eenparig verworpen. 
 
Voorstel van resolutie (Anne Dedry, Ine Somers, Els Van Hoof, Rita Bellens, Kattrin Jadin, 
Muriel Gerkens, Georges Dallemagne) betreffende het Belgisch Fonds voor de 
Voedselzekerheid, nr. 54K2171/1 
 
- Rapporteur : mevrouw An Capoen. 
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 31 januari 2017. 
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

 
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

Vergadering met gesloten deuren 

Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 

- Bespreking. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE 

OMSTANDIGHEDEN DIE HEBBEN GELEID TOT DE AANNEMING EN DE TOEPASSING VAN DE WET 
VAN 14 APRIL 2011 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN, VOOR WAT DE MINNELIJKE SCHIKKING 

IN STRAFZAKEN BETREFT 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

 
Luik 1 “Naturalisaties en Nationaliteitsverwerving” 
 
Hoorzitting met  
- de heer Guy Rapaille, voorzitter van het Vast Comité I. 
- de heer Damien Vandermeersch, voormalig onderzoeksrechter. 

Vergadering met gesloten deuren 

Werkvergadering met de deskundigen. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic574.pdf
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Hoorzitting met :  
- de heer Michel Vandewalle, korpschef van de politie van Waterloo. 
- mevrouw Marguerite Zeltman. 
- mevrouw Françoise Roggen, voormalig onderzoeksrechter. 
- de heer Frédéric Lugentz, voormalig onderzoeksrechter. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : woensdag 1 februari 2017. 
 
 
 

ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

 
Voorzitter : de heer Gilles Foret 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

 
Big Data en Data mining in de gezondheidssector. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Jacques de Toeuf (Administrateur-generaal “E-Health”); 
- de heer Franck Robben (Voorzitter van het Beheerscomité van “E-Health”). 
 
Volgende vergadering : woensdag 22 februari 2017. 
 
 
COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 
 
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. 54K2246/1 
 
- Rapporteur : de heer Marcel Cheron. 
- Bespreking. 
- Het gehele ontwerp van bijzondere wet, zoals verbeterd, werd aangenomen met 11 
stemmen en 1 onthouding. 

 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2246
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 25 JANUARI 2017 

 

Actuele vragen aan de regering 

Volgende vergadering : woensdag 1 februari 2017. 

 
 

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK OVER DE OORZAKEN 
VAN HET FAILLISSEMENT VAN OPTIMA BANK EN DE EVENTUELE BELANGENVERMENGING 

TUSSEN DE OPTIMA GROEP EN HAAR COMPONENTEN ENERZIJDS 
EN OPENBARE BESTUREN ANDERZIJDS 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 VRIJDAG 27 JANUARI 2017 

Vergadering met gesloten deuren 

Hoorzitting met de heer Jean-François Hubin, mevrouw Christel Weymeersch en de heer 
Joeri Klaykens, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. 

Vergadering met gesloten deuren 

Hoorzitting met de heer André Clybouw, interne auditor. 
 
(Rapporteurs : de heren Johan Klaps, Frédéric Daerden, Gautier Calomne en Peter 
Vanvelthoven). 
 
Volgende vergadering : vrijdag 3 februari 2017. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic576.pdf

