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Commissies 
 
 

BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

  
Voorzitter : de heer Bert Wollants 
 
 MAANDAG 25 JUNI 2018 
 
Interparlementair klimaatoverleg : 
- Bespreking van de sneuveltekst voor het uitwerken van een resolutie met het oog op de 
COP 24. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 10 juli 2018. 
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COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 

  
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin 
 

 MAANDAG 25 JUNI 2018 
 

Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, nr. 54K3119/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Karin Temmerman, 
Olivier Henry) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot instelling van een 
normen- en waardenkader voor coöperatieve vennootschappen, nr. 54K125/1. 

- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc 
Nollet, Gilles Vanden Burre) betreffende de oprichting van een eigen rechtsvorm voor de 
vennootschappen met coöperatief en participatief beheer, nr. 54K1068/1. 

- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, 
Marcel Cheron, Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, 
teneinde de aandeelhouders van de nv’s en de bvba’s dubbel stemrecht toe te kennen, 
nr. 54K2431/1. 

 (Voortzetting). (Rapporteurs: de heer Olivier Henry en mevrouw Leen Dierick). 
Hoorzitting met : 
- de heer Mehdi Koocheki (ABVV), mevrouw Marie-Paule Vandormael (ACV) en de heren 
Frank Cosaert (ACV) en Marc Schepens (ACLVB), vertegenwoordigers van het 
gemeenschappelijk vakbondsfront; 

- de heer Jacques Debry, afgevaardigd bestuurder van Febecoop; 
- de heer Pieter Verhelst, voorzitter van de Nationale Raad voor de Coöperatie; 
- de heer Eric Van Laer, directeur-generaal van UNISOC; 
- mevrouw Marleen Denef, advocaat (Curia). 
 

- Uiteenzettingen en gedachtewisseling. 
 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 

Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
houdende diverse bepalingen, nr. 54K3119/1. 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Karin Temmerman, 
Olivier Henry) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot instelling van een 
normen- en waardenkader voor coöperatieve vennootschappen, nr. 54K125/1. 

- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Kristof Calvo, Jean-Marc 
Nollet, Gilles Vanden Burre) betreffende de oprichting van een eigen rechtsvorm voor de 
vennootschappen met coöperatief en participatief beheer, nr. 54K1068/1. 

- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet, 
Marcel Cheron, Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, 
teneinde de aandeelhouders van de nv’s en de bvba’s dubbel stemrecht toe te kennen, 
nr. 54K2431/1. 

(Voortzetting). (Rapporteurs: de heer Olivier Henry en mevrouw Leen Dierick). 
Hoorzitting met : 
-mevrouw Anne-Sophie Rondelez, juridisch adviseur bij het Neutraal Syndicaat voor 

zelfstandigen; 
- de heer Philippe Lambrecht, secretaris-generaal van het VBO; 
- de heer Tom Boedts, General Counsel/Director Risk Related Affairs van FEBELFIN. 
 

- Uiteenzettingen en gedachtewisseling. 
 

Volgende vergadering : dinsdag 3 juli 2018. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3119
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=125
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1068
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2431
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3119
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2125
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1068
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2431
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN 
DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 26 JUNI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Wetsontwerp betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg, 
nr. 54K3189/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Anne Dedry. 
- Inleidende uiteenzetting en algemene bespreking. 
- Het wetsontwerp werd aangenomen met 10 stemmen tegen 1 en 2 onthoudingen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 juli 2018. 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic934.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3189
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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 26 JUNI 2018 

 
Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen, nr. 54K3154/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux) 
Hoorzitting met : 
- de heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van 

Beroepsjournalisten in België (AVBB) en van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ); 
- de heer Mehmet Koksal, gewezen vice-voorzitter van de “Association des journalistes 

professionnelles” (AJP), huidig opdrachthouder bij de Europese Federatie van journalisten 
(EFJ); 

- de heer Fernand de Visscher, professor aan de UCL en voorzitter van de Raad voor de 
Intellectuele Eigendom. 

 
- Uiteenzettingen. 
 
Wetsvoorstel (Egbert Lachaert, Werner Janssen, Johan Klaps) betreffende de opmaak van 
een gedragscode voor de behandeling van letselschade en de opmaak van “Letselschade 
Richtlijnen”, nrs. 54K2943/1 en 2.( Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Griet Smaers) 
Hoorzitting met : 
- de heer Christian Vandenbogaerde, bestuurder van de Orde van de Vlaamse Balies; 
- de heren Simon November en Geert Coene, van Testaankoop; 
- de heer Jo Berghs, van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen 

(FVF); 
- de heer Paul Duré, algemeen coördinator van vzw Rondpunt (onder voorbehoud). 
 
- Uiteenzettingen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 juli 2018.  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3154
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2943
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 26 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, nr. 54K3126/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Peter 
Dedecker). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter en mevrouw Valérie Verbruggen 

vertegenwoordiger van de Gegevensbeschermingsautoriteit; 
- mevrouw Johanna Erard, voorzitster van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten; 
- de heer Guy Rapaille, voorzitzteren de heer Koen Strobbe, vertegenwoordiger van het Vast 

Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 
- de heer Philippe Arnould, voorzitter, en de heren Frank Schuermans en Koen Gorissen, 

vertegenwoordigers van het Controleorgaan op de politionele informatie. 
- de heer Jean-Marc Van Gyseghem, vertegenwoordiger van de “Research Centre 

Information, Law and Society” (CRIDS); 
- de heer Bruno Schröder, Technology officer, Microsoft; 
- de heer Erik Van Hove, professor emeritus aan de UAntwerpen; 
- mevrouw Catherine Rutten, CEO van Pharma.be; 
- mevrouw Kati Verstrepen, voorzitster van de Liga voor de Mensenrechten. 
 
- Uiteenzettingen en gedachtewisseling. 
 
Regeling van de werkzaamheden : bezoek aan China van een delegatie van de commissie 
voor de Justitie. 
 
- Het werkbezoek zou doorgaan tussen 15 oktober en 30 november 2018. 
 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Wetsvoorstel (Nele Lijnen, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Wetboek van 
Strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft, nr. 54K2721/1. (Voortzetting). 
(Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
Hoorzitting met : 
- de heer François Koning, vertegenwoordiger van AVOCATS.be; 
- de heer Jean-Louis Doyen, covoorzitter van de Vereniging van onderzoeksrechters; 
- de heer Gregorio Cornelis, vertegenwoordiger van de Dienst gedragswetenschappen 

(GWSC) van de federale politie; 
- de heer Marc Bockstaele, gewezen expert politionele verhoortechnieken; 
- de heer Yves Liégeois, vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal. 
 
- Uiteenzettingen en gedachtewisseling. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 juli 2018. 
 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3126
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2721
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic937.pdf
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 26 JUNI 2018 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Voorstel van resolutie (Rita Bellens, An Capoen) betreffende een ethische gedragscode voor 
actoren van de internationale samenwerking, nr. 54K3038/1. (Voortzetting). (Rapporteur : 
mevrouw Els Van Hoof). 
 
- Gedachtewisseling over de ethische gedragscode met de heer Alexander De Croo, vice-

eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en 
Post. 

 
- Hoorzitting met : 
- de heer Bogdan Vandenberghe, Algemeen directeur 11.11.11 en de heer Arnaud Zacharie, 

secretaris-generaal, CNCD-11.11.11; 
- de heer Arnout Justaert, Directeur, Vlaamse federatie van ngo’s voor 

ontwikkelingssamenwerking (Ngo-federatie) en de heer Koen Frederix, Coördinator 
Federatie van Institutionele Actoren, (Fiabel). 

 
Volgende vergadering : woensdag 4 juli 2018. 
  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic935.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3038
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

  
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 

 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
 
Volgende vergadering : woensdag 18 juli 2018. 
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Wetvoorstel (Christoph D’Haese, Brecht Vermeulen, Katja Gabriëls, Egbert Lachaert) tot 
wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van 
de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met 
betrekking tot de politiediensten, nrs. 54K3084/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer 
Eric Thiébaut). 
 
- Bespreking. 
- Een amendement werd ingediend door de heer Thiébaut. 
- De artikelen en amendement nr.1 werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd en verbeterd op legistiek vlak, werd 

aangenomen met 10 stemmen tegen 2 en één onthouding. 
 
Wetsvoorstel (Julie Fernandez Fernandez, Stéphane Crusnière, Emir Kir, Gwenaëlle 
Grovonius, 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, en tot invoering van een verbod op opsluiting van al dan niet begeleide 
minderjarigen, nr. 54K3045/1. (Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri). 
- Regeling van de werkzaamheden : organisatie van de hoorzittingen. 
 
- De commissie heeft de lijsten met de uit te nodigen personen en organisaties vastgelegd. 
- De commissie heeft besloten schriftelijke adviezen te vragen en heeft de lijsten met de 
geïnteresseerde personen en organisaties vastgelegd. 

 
Wetvoorstel (Gautier Calomne, David Clarinval, Gilles Foret, Kattrin Jadin, Françoise 
Schepmans, Sybille de Coster-Bauchau, Philippe Pivin) tot invoering van een systeem voor 
de kwalitatieve beoordeling van de federale overheidsdiensten, nr. 54K3080/1. 
 
Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
 
Wetsvoorstel (Veli Yüksel) tot invoering van de vereiste van ouderlijke toestemming voor 
alleenreizende minderjarigen die zich buiten het Schengengebied begeven, nrs. 54K1234/1 
en 2. 
Amendementen van de heer Yüksel. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
- Bespreking 
- De artikelen en amendementen 1 tot 6 werden achtereenvolgens eenparig aangenomen.  
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals geamendeerd en verbeterd op legistiek vlak, werd 
aangenomen met 11 stemmen en één onthouding. 

 
Wetsvoorstel (Hans Bonte) tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad, nrs. 54K710/1 
en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Koenraad Degroote. 
- In bespreking 
 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3084
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3045
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3080
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1234
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=1234
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=710
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=710
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Wetsvoorstel (Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van 
de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot 
wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft, nr. 54K2396/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nawal Ben Hamou. 
- Bespreking. 
- Een amendement werd ingevoerd door de heer D’Haese c.s. 
- De artikelen en amendement nr. 1 werden achtereenvolgens aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Nawal Ben Hamou, Emir Kir, 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, tot bescherming van de vreemdelingen zonder eigen 
verblijfsvergunning die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld, nr. 54K548/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri). 
 
- Bespreking. 
- Artikel 1 werd aangenomen. De andere artikelen werden verworpen 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd eveneens verworpen door 8 stemmen tegen één en 3 

onthoudingen. 
 
Voorstel van resolutie (Vincent Scourneau, Benoît Friart, Caroline Cassart-Mailleux, Sybille de 
Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Gilles Foret, Isabelle Galant, Stéphanie Thoron, David 
Clarinval, Olivier Chastel) over het “BE-Alert”-systeem voor massameldingen aan de 
bevolking, teneinde ook de verdwijning van minderjarigen te melden, nr. 54K3174/1. 
 
- Rapporteur : de heer Christoph D’Haese. 
 
Volgende vergadering : woensdag 4 juli 2018. 
  
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2396
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=548
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3174
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire 
loopbaan van beperkte duur, nr. 54K3124/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Julie Fernandez Fernandez. 
- Bespreking. 
- het gehele wetsontwerp, m.i.v. enkele wetgevingstechnische verbeteringen, werd 
aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 

 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van 
het reservekader van de Krijgsmacht, nr. 54K3125/1. 
 
- Rapporteur : de heer Peter Buysrogge. 
- Inleidende uiteenzetting. 
- het gehele wetsontwerp, m.i.v. enkele wetgevingstechnische verbeteringen, werd eenparig 

aangenomen 
 
Actuele vragen aan de regering.  
 
Volgende vergadering : woensdag 4 juli 2018. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3124
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3125
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic936.pdf


De Kamer online - 54 / 151 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
Voorzitzter : mevrouw Karine Lalieux 

 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame 
gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten 
langs elektronische weg, nr. 54K3153/1. 
 
- Rapporteur : de heerJean-Jacques Flahaux 
- Inleidende uiteenzetting. 
- Bespreking. 
- Er werden taalkundige en wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht. 
- Het wetsontwerp werd ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
De toestand van bpost. 
- Hoorzitting met de heer Koen Van Gerven, ceo van bpost. 
 
- Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre. 
 
Volgende vergadering : woensdag 4 juli 2018. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3153
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de 
overheidssector, nr. 54K3180/1. 
 
- Rapporteur : de heer Georges Gilkinet. 
- Bespreking. 
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 juli 2018. 
  

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3180
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic938.pdf
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ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

  
Voorzitter : de heer Gilles Foret 
 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Opstellen van een voorstel van resolutie met betrekking tot “Big Data en Data Mining in de 
sector van de gezondheidszorg”. (Rapporteur : juffrouw Yoleen Van Camp). 
 
- Bespreking. 
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 WOENSDAG 27 JUNI 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 
teneinde de griffierechten te hervormen, nr. 54K2569/11 en 12. (Rapporteurs : de heren 
Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf ) 
Amendement van de heer Deseyn c.s.Teruggezonden naar commissie door de plenaire 
vergadering van woensdag 27 juni 2018. 
 
- Rapporteur : mevrouw Griet Smars. 
- Het amendement nr.31 werd aangenommen met 10 tegen 2 stemmen en 3 onthoudingen. 
- Artikel 29, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 tegen 5 stemmen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 juli 2018. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=2569

