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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 

 
 MAANDAG 03 JULI 2017 
 
Werkvergadering met de experts over de vaststellingen en aanbevelingen over het luik 
“Radicalisme”. 
 
- De commissie heeft een werkmethode afgesproken. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Peter De Roover, Denis Ducarme en 
Servais Verherstraeten). 
 
Volgende vergadering : maandag 10 juli 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 DINSDAG 04 JULI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 
teneinde de griffierechten te hervormen, nr. 54K2569/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej en Benoît Piedboeuf. 
- In bespreking 
 
 VRIJDAG 07 JULI 2017 
 
Wetsontwerp tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst 
van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, nr. 54K2576/1. 
Toegevoegde wetsvoorstel : 
-  Wetsvoorstel (Benoît Dispa, Christian Brotcorne, Benoît Lutgen) tot wijziging van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de instelling van een regeling 
met automatische voorschotten op de opbrengst uit de gemeentelijke aanvullende 
personenbelasting, nr. 54K1166/1. 

 
- Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej. 
- Het gehele wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen, nr. 54K2532/1. 
 
Wetsontwerp houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte 
automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, nr. 54K2563/1. 
 
- Rapporteur : de heer Robert Van de Velde. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 13 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik van contanten (in te dienen door de regering). 
 
Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures 
bij de Raad van State betreft (in te dienen door de regering). 
 
Volgende vergadering : vrijdag 14 juli 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2569
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2576
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1166
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2532
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2563
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ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 

 
 DINSDAG 04 JULI 2017 
 
Tewerkstelling en gender 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Stijn Baert, Ugent; 
- de heer Ides Nicaise, HIVA -Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KULeuven. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Els Van Hoof en de heer Jean-Jacques Flahaux.) 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 september 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 

 
 DINSDAG 04 JULI 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 en van de wet 
van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere 
categorieën van vreemdelingen, nr. 54K2548/1. (Rapporteur : mevrouw Monica De Coninck). 
 
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, nr. 54K2549/1. 
(Rapporteur : mevrouw Monica De Coninck). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS); 
- een vertegenwoordiger van CIRÉ (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers); 
- een vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
 
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van twee koninklijke besluiten met toepassing van 
artikel 71 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, nr. 54K2530/1. 
 
-  De artikelen en het geheel van het wetsontwerp, zoals verbeterd, werden achtereenvolgens 

eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2548
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2549
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2530


De Kamer online - 54 / 113 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 DINSDAG 04 JULI 2017 

 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
-  Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Anne Dedry) tot wijziging van de programmawet (I) van 27 

december 2006, wat het Asbestfonds betreft, nrs. 1666/1 tot 3. 
Advies van de Raad van State. 

-  Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp) houdende wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat de 
schadeloosstelling voor asbestslachtoffers betreft, nrs. 2002/1 tot 3. 
Advies van de Raad van State. 

-  Wetsvoorstel (Catherine Fonck) ertoe strekkende de werking van het Asbestfonds te 
verbeteren en beter rekening te houden met de asbestslachtoffers, nr. 54K2453/1. 

 
(Rapporteurs : de heer David Clarinval en mevrouw Catherine Fonck.) 
 
Hoorzitting met : 
-  de heer Patrick Strauss (adviseur-generaal bij het Federaal agentschap voor 

beroepsrisico’s, bevoegd voor het Asbestfonds); 
-  de heer Jan Uytterhoeven (voormalig administrateur-generaal van het Fonds voor de 

beroepsziekten); 
-  de heer Paul De Vuyst (arts gespecialiseerd in asbestgerelateerde ziekten); 
-  de heren Alain Bobbio en Serge Moulinneuf (vertegenwoordigers van Andeva, de Franse 

vereniging van asbestslachtoffers). 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1666
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2002
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2453
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 04 JULI 2017 
 
Voorstel van resolutie (Gwenaëlle Grovonius, Georges Dallemagne, Anne Dedry, Muriel 
Gerkens, Fatma Pehlivan, Benoît Piedboeuf, Els Van Hoof) ter promotie van fair trade en 
van de campagne “Maak van België het Land van de Fair Trade”, nr. 54K2496/1. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Richard Miller en mevrouw An Capoen). 
 
- Bespreking. 
- Het geheel van de tekst, geamendeerd en verbeterd, wordt eenparig aangenomen. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- zending van de commissie in Duitsland; 
- hoorzittingen journalisten (DOC 54 1934). 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
Gedachtewisseling met een delegatie parlementsleden uit Argentinië. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 DONDERDAG 06 JULI 2017 
 
Wetsontwerp houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van schade 
veroorzaakt door buitengewone risico's in het buitenland, nrs. 2498/1 tot 4. (Rapporteur : de 
heer Stéphane Crusnière). 
Amendement teruggezonden naar commissie door de plenaire vergadering van 6 juli 2017. 
 
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius. 
-  Het geheel van de tekst teruggezonden naar commissie, zoals geamendeerd en verbeterd, 

werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2496
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic702.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic705.pdf
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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 04 JULI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, nr. 54K2583/1. 
 
- Rapporteur : de heer Bert Wollants. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en 
fiscale beroepen, nr. 54K2418/1. 
 
- Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre. 
- Bespreking. 
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie 
inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen, nr. 54K2564/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Griet Smaers. 
- Bespreking. 
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2583
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic701.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2418
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2564
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic706.pdf
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 04 JULI 2017 
 
Wetsontwerp inzake maritieme veiligheid, nr. 54K2511/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals gewijzigd, werd eenparig aangenomen. 
 
Gedachtewisseling met de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale 
Maatschappij der Belgische spoorwegen, over de PRS-audit voor de periode 2-10 oktober 
2016 (preferentieel baangebruik). 
 
- Rapporteur : de heer Georges Dallemagne. 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, 
nr. 54K2558/1. 
 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 10 stemmen en 
1 onthouding. 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2511
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2558
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU  
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 04 JULI 2017 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic700.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic704.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 

 
 DINSDAG 04 JULI 2017 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Philippe Goffin, Sarah Smeyers) tot wijziging 
van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse 
andere bepalingen ter zake, nr. 54K2282/6 en 7. (Tweede lezing, art. 83 Rgt). 
 
- Rapporteur : de heer Gautier Calomne. 
- Bespreking. 
- Het gehele wetsvoorstel werd aangenomen door 10 tegen 3 stemmen. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
-  Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Vincent Van Quickenborne, Sophie De 

Wit, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Strafwetboek wat 
betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerend 
goed, nrs. 54K1008/1 tot 5. 
Advies van de Raad van State. 

 Amendementen van de heer Lachaert cs. 
-  Wetsvoorstel (Veli Yüksel, Stefaan Vercamer, Leen Dierick, Raf Terwingen) tot 

strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling 
van woonstschennis, nr. 54K1016/1. 

-  Wetsvoorstel (Barbara Pas, Jan Penris, Filip Dewinter) tot invoeging van het misdrijf van 
kraken van gebouwen in het Strafwetboek, nr. 54K1045/1. 

-  Wetsvoorstel (Annick Lambrecht) tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de 
strafbaarstelling van het bezetten, vertoeven en in gebruik nemen van een woning die door 
een andere persoon rechtmatig wordt bewoond, nr. 54K2446/1. 

 
(Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
Hoorzitting met : 
-  de heer Pieter Decelle, vertegenwoordiger van CIB Vlaanderen. 
-  de heer Jean-Hwan Tasset, vertegenwoordiger van het “Koninklijk Verbond van de Vrede- 

en Politierechters”; 
- de heer Geert Inslegers, vertegenwoordiger van het “Vlaams Huurdersplatform”; 
-  mevrouw Anne Bauwelinckx en de heer Olivier Monnart, vertegenwoordigers van de 

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen; 
-  de heer Damien Delaunois, vertegenwoordiger van de “Brusselse Federatie 

Huurdersverenigingen”; 
- de heer David Praile, vertegenwoordiger van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2282
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1008
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1016
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2446
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic708.pdf
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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 05 JULI 2017 
 
Werkvergadering met de experts. 
 
Hoorzitting met  
-  de heer Jean-Claude Fontinoy, kabinetsmedewerker van voormalig vice-eerste minister en 

minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, de heer Didier Reynders. 
- de heer Marc de le Court, gewezen procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Brussel. 
- de heer Dirk Libotte, advocaat. 
-  de heer Johan Delmulle, gewezen federaal procureur, en de heer Lucien Nouwynck, 

gewezen procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Brussel. 
-  de heer Jacques Delentdecker, gewezen eerste advocaat-generaal bij het Hof van Beroep 

van Brussel. 
- de heer Stéphane Boonen, advocaat en stafhouder. 
- de heer Charles Ghislain, gewezen ambassadeur bij de Heilige Stoel. 
-  de heer François de Kerchove, medewerker van het kabinet van gewezen vice-eerste 

minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, de heer Didier 
Reynders. 

- de heer Jonathan Biermann, advocaat. 
 
 VRIJDAG 07 JULI 2017 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Jean-Claude Van Espen, gewezen onderzoeksrechter. (te bevestigen). 
- de heer Jean-Marc Meilleur, Procureur des Konings (te bevestigen). 
- de heer Jean-Pierre Mazery. 
- de heer Armand De Decker. 
 
(Rapporteurs : de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : maandag 10 juli 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic703.pdf
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WERKGROEP POLITIEKE PARTIJEN 

 
Voorzitter : mevrouw Inez De Coninck 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
Opvolging van de aanbevelingen van de GRECO (vierde evaluatiecyclus : regelgeving 
inzake geschenken en giften, opheffing van de parlementaire onschendbaarheid, opleidingen 
over integriteit). 
 
- Rapporteur : de heer Luc Van Biesen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juli 2017 
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE 

BETREKKINGEN EN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitters : de heer Dirk Van der Maelen en mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 05 JULI 2017 
 
De evaluatie van de Belgische deelname aan de internationale coalitie tegen Daesh. 
 
-  Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 

Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, en de minister 
van Landsverdediging, belast met Ambtenarenzaken. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic709.pdf

