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Commissies 

 

 
COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

  
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 

 
 MAANDAG 17 SEPTEMBER 2018, DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018, WOENSDAG 19 SEPTEMBER 

2018, DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 EN VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
Volgende vergadering : maandag 24 september 2018. 
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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 18 SEPTEMBER 2018 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 25 september 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic959.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

  
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft, nr. 54K3258/1. 
- Inleidende uiteenzetting 
- Regeling van de werkzaamheden 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van 
terrorisme, nr. 54K3259/1. 
- Inleidende uiteenzetting 
- Regeling van de werkzaamheden 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’ betreft, 
nr. 54K3260/1. 
- Inleidende uiteenzetting 
- Regeling van de werkzaamheden 
 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de 
slachtoffers van zogenaamde ‘cold cases’ en tot nadere bepaling van haar 
onderzoeksbevoegdheid, nr. 54K3261/1. 
- Inleidende uiteenzetting 
- Regeling van de werkzaamheden 
 
- Rapporteur van de vier wetsontwerpen : mevrouw  Laurette Onkelinx. 
- De vier wetsontwerpen zullen samen behandeld worden door de commissie. 
- De minister heeft een inleidende uiteenzetting gegeven. 
- In toepassing van art. 28 Rgt, beslist de commissie hoorzittingen te organiseren (dinsdag 2 
oktober 2018). 
 
Wetsontwerp houdende oprichting van het Brussels International Business Court, 
nr. 54K3072/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Kristien Van 
Vaerenbergh en de heer Christian Brotcorne). 
 
- Mevrouw Sonja Becq c.s. hebben de amendementen nrs. 1 tot 14 ingediend. 
- In toepassing van art. 98 Rgt., vraagt de commissie aan de Voorzitter de Raad van State een 
advies uit te brengen over deze amendementen (binnen 30 dagen).  
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 
 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3258
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3259
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3260
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3261
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3072
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Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Véronique Caprasse, Muriel Gerkens, Karin Jiroflée, Marco Van 
Hees) ertoe strekkende de vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het Strafwetboek te lichten, 
nr. 54K3215/1. (Stemmingen). 
 
- Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx. Het wetsvoorstel werd verworpen. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Carina Van Cauter, Valerie Van Peel, Els Van Hoof) betreffende 
de vrijwillige zwangerschapsafbreking, nrs. 54K3216/3 en 4. (Tweede lezing, art. 83 Rgt). 
 
- Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx. 
- De artikelen werden overeenkomstig artikel 83 Rgt. aan een tweede lezing onderworpen en 
de wetgevingstechnische nota van de Juridische dienst werd besproken. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Clarinval c.s., mevrouw Lalieux c.s. en 
mevrouw Fonck. 
- De amendementen nrs. 38 tot 58 en de artikelen, aldus gewijzigd, werden achtereenvolgens 
aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, aldus gewijzigd, werd aangenomen met 12 tegen 4 
stemmen. Bijgevolg vervallen de aan de bespreking toegevoegde wetsvoorstellen 54 1823; 
1867; 2271; 2518; 2571; 3059 en 3123. 
 
Regeling van de werkzaamheden (hoorzittingen), voor de volgende wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de hulp aan de slachtoffers van terrorisme betreft nr. 54K3258/1. 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de slachtoffers van 
terrorisme nr. 54K3259/1. 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de occasionele redders en de slachtoffers van zogenaamde “cold cases” betreft, 
nr. 54K3260/1. 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen wat de bevoegdheden van de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders betreft inzake de hulp aan de 
slachtoffers van zogenaamde “cold cases” en tot nadere bepaling van haar 
onderzoeksbevoegdheid, nr. 54K3261/1. 
(Rapporteur : mevrouw Laurette Onkelinx). 
 
- De lijst van de te horen personen werd vastgesteld. De hoorzittingen vinden plaats op 2 oktober. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 26 september 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3215
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3216
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3258
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3259
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3260
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3261
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic963.pdf
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BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 

  
Voorzitter : de heer Bert Wollants 

 
 DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 
 
Voorbereiding van de COP 24 
- Bespreking van de in het parlementair klimaatoverleg overeengekomen tekst van voorstel van 
resolutie betreffende het klimaatbeleid in België (bespreking en stemming). 

 
- Rapporteur : de heer Dirk Janssens.  
- De bespreking werd afgerond.  
- De tekst van het in het interparlementair klimaatoverleg overeengekomen voorstel van 
resolutie werd ongewijzigd eenparig aangenomen. 
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

  
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische 
Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, nr. 54K3212/1. 
(Inleidende uiteenzetting van de vice-eersteminister en minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post). 
 
- Rapporteur : mevrouw An Capoen. 
- Na de inleidende uiteenzetting van de minister werd de bespreking aangevat. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Vandenput c.s. 
 
Volgende vergadering dinsdag 25 september 2018. 
 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3212
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WERKGROEP “ROBOT- EN DIGITALE AGENDA” 

  
Voorzitter : de heer Gilles Vanden Burre 
 
 DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 
 
Thema nr. 4 : de impact van robotisering en digitalisering op het milieu. 
- Hoorzitting met de heer Guillaume Pitron, journalist en auteur van het boek “La guerre des 
métaux rares”. 

 
- De genodigde heeft een uiteenzetting gegeven en heeft de vragen van de leden beantwoord. 
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU 

EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

  
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 

 
 DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, nr. 54K3226/1. 
 
- Rapporteur : de heer Damien Thiéry. 
- De bespreking werd aangevat. 
- Drie amendementen werden ingediend door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. 

- Acht amendementen werden ingediend door de dames Van Camp, Somers, en Muylle, en 
door de heren Janssens et Thiéry. 

 
Volgende vergadering : dinsdag 25 september 2018. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3226
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BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES 

  
Voorzitter : de heer Francis Delpérée 

 
 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 
 
Overzicht van de Belgische militaire missies in het buitenland. 
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COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

  
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 24 oktober 2018. 
 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic960.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

  
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 

 
 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 
 
Wetsvoorstel (Vincent Van Quickenborne, David Clarinval, Wim Van der Donckt, Stefaan 
Vercamer) tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de 
versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
nrs. 54K3223/3 en 4. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd aangenomen met 10 stemmen tegen 1. 
 
Wetsvoorstel (Nele Lijnen, Vincent Van Quickenborne, Egbert Lachaert, David Clarinval, 
Stéphanie Thoron) tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk 
betreft, nrs. 54K0584/9 en 10. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : de heer Wim Van der Donckt. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. Het geheel van het wetsvoorstel werd 
aangenomen met 10 stemmen tegen 1. 
 
Wetsvoorstel (Egbert Lachaert, David Clarinval, Stéphanie Thoron) tot wijziging van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het 
scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, 
nrs. 54K3167/4 en 5. (Tweede lezing, art. 83, Rgt.). 
 
- Rapporteur : de heer Wim Van der Donckt. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. Het geheel van het wetsvoorstel werd 
aangenomen met 10 stemmen tegen 1. 
 
  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3223
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=584
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3167
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

  
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 05 SEPTEMBER 2018 

 
Gedachtewisseling met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 
Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over de uitwijzing 
van Safet Rustemi naar Albanië. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
- Een gedachtewisseling heeft plaats gehad.  

 
 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 
 
Actualiteitsdebat over de opsluiting van gezinnen met kinderen in gesloten centra (art. 128 Rgt). 
 
Actualiteitsdebat over de rekrutering van het politiepersoneel (art. 128 Rgt). 
 
Actualiteitsdebatten 
 
Volgende vergadering : dinsdag 25 september 2018. 
 
 
 
 
  

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic957.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic961.pdf
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

  
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 WOENSDAG 25 JULI 2018 

 
Gedachtewisseling met de regering over het bereikte begrotingsakkoord. 
 
Actuele vragen aan de regering  

 
 WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 

 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde wat 
de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft en 
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 het verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende 
goederen betreft, nr. 54K3254/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Benoît Piedboeuf.  
- Inleidende uiteenzetting van de minister van Financiën. 
- De bespreking werd aangevat. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd met inbegrip van enkele legistieke correcties aangenomen met 
12 stemmen en 3 onthoudingen. 

 
Ontwerp van domaniale wet, nr. 54K3257/1. 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Klaps c.s. Er werd vastgesteld dat deze 
amendementen geen rechtstreeks verband houden met de precieze inhoud van het 
wetsontwerp (cfr. Artikel 90, 1, eerste lid van het Kamerreglement). Vervolgens hebben de 
auteurs beslist deze amendementen in te trekken. De amendementen zullen het voorwerp 
uitmaken van een apart wetsvoorstel of wetsontwerp. 

- Zaak zonder verslag, cfr. artikel 78,7 van het Kamerreglement. 
- De artikelen van het wetsontwerp werden aangenomen. Het gehele wetsontwerp werd 
aangenomen met 12 stemmen en 3 onthoudingen. 

 
Actuele vragen aan de regering. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic956.pdf
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3254
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=54&dossierID=3257
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic962.pdf

