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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 05 DECEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 06 DECEMBER 2017 
 
Jaarverslag 2016 van de federale ombudsmannen (partim : Binnenlandse Zaken). 
- Hoorzitting met de heer Guido Herman en mevrouw Catherine De Bruecker, federale 
ombudsmannen. 

 
- Rapporteur : de heer Philippe Pivin. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic774.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic777.pdf
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COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE 

EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW 

 
Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée 
 
 DINSDAG 05 DECEMBER 2017 
 
Begroting en algemene beleidsnota van de CREG voor 2018. 
 
- Rapporteur : de heer Michel de Lamotte. 
- De begroting en de algemene beleidsnota werden eenparig goedgekeurd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 05 DECEMBER 2017 
 
Bespreking van de beleidsnota (partim : Privacy) van de staatssecretaris voor Bestrijding van 
de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, nr. 54K2708/4 
 
- Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter. 
 
 DONDERDAG 07 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, nrs. 54K2695/5 en 6 
(Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : mevrouw Özlem Özen. 
- Er werden amendementen ingediend door de dames Özen en Özen c.s. 
- De amendementen nrs. 16 en 17, alsook de artikelen, werden aangenomen. 
-Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd en wetgevingstechnisch verbeterd, 
werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2695
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 05 DECEMBER 2017 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 (met inbegrip van de 
verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg (partim : Werk), nrs. 54K2690/1, 54K2691/13 en 54K2708/15 
(Voortzetting, sluiting en stemming). (Rapporteurs : de heer Wouter Raskin en de dames 
Catherine Fonck en Stephanie Thoron). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 2689/3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- De commissie heeft met 8 tegen 3 stemmen en 1 onthouding een gunstig advies uitgebracht. 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk, nr. 54K2768/1 
 
- Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri. 
- Algemene bespreking en artikelsgewijze bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Fonck, mevrouw Willaert c.s., de heer 
Vercamer c.s., mevrouw Kitir c.s. en mevrouw Lanjri c.s. 

- De amendementen nrs. 2, 31, 32 en 33 werden aangenomen.  
- De amendementen nrs. 1 en 3 tot 30 werden verworpen.  
- De artikelen, zoals geamendeerd, werden aangenomen 
- Tweede lezing. 
 
Ontwerp van programmawet (art. 32 tot 55 en 66 tot 67), nr. 54K2746/1 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Frédéric Daerden en Jan Spooren). 
 
- Algemene en artikelsgewijze bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Daerden c.s. en mevrouw Kitir. 
- Alle amendementen werden verworpen.  
- De artikelen werden aangenomen. 
 
 WOENSDAG 06 DECEMBER 2017 
 
Ontwerp van programmawet (art. 11 tot 31), nrs. 54K2746/9 en 10 
(Tweede lezing, Rgt., art. 83). 
 
- Rapporteurs : de heren Frédéric Daerden en Jan Spooren. 
- Algemene bespreking en artikelsgewijze bespreking. 
- Het amendement, ingediend door mevrouw Fonck, werd verworpen. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het geheel van de naar de commissie verwezen artikelen werd aangenomen met 11 tegen 3 
stemmen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 

 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2691
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2708
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2768
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 05 DECEMBER 2017 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 06 DECEMBER 2017 
 
Het dodelijk treinongeval van 27 november 2017 te Morlanwelz. 
 
Hoorzitting met: 
- de heer Luc Piens, verantwoordelijke van ACV-Transcom; 
- de heer Michel Abdissi, verantwoordelijke ACOD-spoor. 
 
Regeling der werkaamheden. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 

 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic775.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic776.pdf
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 05 DECEMBER 2017 
 
Ontwerp van programmawet (art. 1 tot 10), nrs. 54K2746/5 en 6 
 (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : de heer Dirk Janssens. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Fonck en mevrouw Somers c.s. 
- Bespreking. 
- Amendement nr. 47 werd aangenomen. 
- Het geheel van de naar commissie verwezen artikelen, zoals geamendeerd en met inbegrip 
van de wetgevingstechnische verbeteringen, werd aangenomen. 

 
Regeling van de werkzaamheden (december 2017 - januari 2018). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 

 

  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 05 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs. 54K2689/1 
en 2 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs. 54K2690/1, 2, 3 
en 8 
Algemene toelichting, nr. 54K2688/1 
Verantwoordingen bij de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, 
nrs. 54K2691/1 tot 21 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor 
het begrotingsjaar 2018, nr. 54K2689/3 
 (Rapporteurs: de heren Rob Van de Velde en Ahmed Laaouej). 
Amendementen van de heer Van Biesen c.s. en van de heer Vuye en mevrouw Wouters. 
- Advies van de andere vaste commissies; 
- Artikelsgewijze bespreking en stemmingen. 
 
- Alle artikelen van het wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 
2018 werden aangenomen.  

- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 
- Alle artikelen van het wetsontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 
2018 werden aangenomen, evenals de amendementen nrs. 1 en 6.  

- De overige amendementen werden verworpen.  
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 
 
Ontwerp van programmawet (art. 56 tot 65 en 68 tot 143), nr. 54K2746/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw 
Karin Temmerman). 
Amendementen van de regering. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Dirk Van der Maelen, Kristof Calvo, Benoît Dispa, 
Georges Gilkinet, Ahmed Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 teneinde het toepassingsgebied van de kaaimantaks uit te 
breiden, nr. 54K2000/1 

- Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Servais Verherstraeten) tot versterking van de doorkijkbelasting, 
nr. 54K2419/1 

- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Ahmed Laaouej) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 teneinde uitkeringen van trusts belastbaar te stellen in het kader 
van de kaaimantaks, nr. 54K2432/1 

- Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 voor wat het vrijgestelde bedrag aan roerende voorheffing betreft 
voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen, nr. 54K2525/1 

- Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen) tot uitbreiding van de doorkijkbelasting 
tot inkomsten van feitelijke verenigingen, nr. 54K2535/1 

 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de regering, de heer Klaps c.s. en de heer 
Vanvelthoven.  

- Alle naar de commissie verwezen artikelen werden aangenomen, evenals de amendementen 
van de regering en de heer Klaps c.s.  

- Het amendement van de heer Vanvelthoven werd verworpen. 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2690
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2688
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2691
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2689
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2746
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2000
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2419
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2432
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2525
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2535
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- Het geheel van de naar de commissie verwezen artikelen, zoals geamendeerd, werd 
aangenomen met 10 tegen 4 stemmen. 

- Bijgevolg vervallen de wetsvoorstellen nrs. 2000, 2419, 2432, 2525 en 2535. 
 
 WOENSDAG 06 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen III, nr. 54K2791/1 
Toegevoegd wetsvoorstel: 
Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Franky Demon, Stefaan Vercamer, Servais Verherstraeten) tot 
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de toekenning van 
de verhoging van de belastingvrije som wegens personen ten laste, nr. 54K2506/1 
 
- Rapporteur : de heer Benoit Piedboeuf. 
- Op vraag van mevrouw Wouters werd wetsvoorstel nr. 22 toegevoegd. 
- Alle artikelen werden eenparig aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp werd, met inbegrip van enkele wetgevingstechnische correcties, 
eenparig aangenomen. 

- Bijgevolg vervallen de toegevoegde wetsvoorstellen nrs. 2506 en 22. 
 
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen IV, nr. 54K2792/1 
 
- Rapporteur : de heer Benoit Piedboeuf. 
- Bespreking. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Klaps c.s.  
- Alle artikelen, evenals de amendementen van de heer Klaps c.s. werden aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp, aldus geamendeerd, werd met inbegrip van de 
wetgevingstechnische correcties, aangenomen met 11 tegen 3 stemmen. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 12 december 2017. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2791
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2506
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2792
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 06 DECEMBER 2017 
 
Voorstel van resolutie (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) betreffende een verbod op het 
onderzoek naar, de vervaardiging van, de handel in en het gebruik van volledig autonome 
wapens, nrs. 54K2219/1 en 2 
(Rapporteur : de heer Tim Vandenput). 
Amendementen van de heren De Vriendt en Hellings. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Nicolas Lange, vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie; 
- de heer Georges Heeren (AGORIA/BSDI); 
- de heer Denis Jacqmin (GRIP); 
- prof. Filippo Santoni de Sio (Technische Universiteit Delft). 
 
Voorstel van resolutie (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Stefaan Van 
Hecke, Georges Gilkinet, Anne Dedry, Gilles Vanden Burre) betreffende een verbod op het 
onderzoek naar, de vervaardiging van, de handel in en het gebruik van volledig autonome 
wapens, nrs. 54K2219/1 en 2 
(Rapporteur : de heer Tim Vandenput). 
Amendement van de heer De Vriendt en Hellings. 
 
Hoorzitting met : 
- prof. Danny De Schreye (KU Leuven); 
- prof. Marc Coeckelbergh (Universiteit van Wenen); 
- prof. Bram Vanderborght (VUB); 
- de heer Daniel Kayser (PAX). 
 
 DONDERDAG 07 DECEMBER 2017 
 
Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2018, nr. 54K2820/1 
 
- De artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig aangenomen. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2219
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2219
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2820


 
De Kamer online - 54 / 127 

 

 
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 06 DECEMBER 2017 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Werkvergadering met de deskundigen. 
 
Luik I. Naturalisatie en nationaliteitsverwerving : bespreking van de vaststellingen, 
beoordelingen en aanbevelingen. 
 
(Rapporteurs: de heren Eric Massin en David Clarinval, mevrouw Sonja Becq en de heer 
Vincent Van Quickenborne). 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 december 2017. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 06 DECEMBER 2017 
 
Debriefing over de missie begin november in Saoedi Arabië van hoge ambtenaren, 
voorgezeten door de heer Dirk Achten, voorzitter van het beheerscomité van de FOD 
Buitenlandse Zaken. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk 
België en de regering van het Groothertogdom Luxemburg betreffende de wederzijdsbijstand 
inzake civiele veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015, nr. 54K2759/1 
 
- Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van het protocol van 1993 bij het Internationaal Verdrag 
van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977, gedaan te Kaapstad op 
11 oktober 2014, nr. 54K2760/1 
 
- Zaak zonder verslag. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal verdrag van 1995 betreffende de 
normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen, 
gedaan te Londen op 7 juli 1995, nr. 54K2761/1 
 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de overeenkomst inzake een strategisch 
partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, 
gedaan te Brussel op 30 oktober 2016, nr. 54K2793/1 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux. 
- Bespreking. 
- De artikelen, alsook het gehele wetsontwerp, werden aangenomen met 14 stemmen en 1 
onthouding. 

 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 13 december 2017. 
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