Commissies
COMMISSIE VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Voorzitter : mevrouw Kattrin Jadin
 MAANDAG 22 OKTOBER 2018
Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, nrs. 54K3119/1 tot 8.
Amendementen van de heer Terwingen c.s., de heer de Lamotte c.s., de heer Van der Donckt
c.s., mevrouw Jadin c.s., de heer Henry c.s, de heer Verherstraeten c.s. en de heer de Lamotte.
Advies van de Raad van State.
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, nrs. 54K0125/1 tot 3.
- Wetsvoorstel (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, nrs. 54K1068/1 tot 3.
- 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,
nrs. 54K2431/1 en 2.
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: de heer Olivier Henry en mevrouw Leen
Dierick).
- De artikelsgewijze bespreking werd voortgezet. De heer de Lamotte, de heer Terwingen c.s,
de heer Vandenburre en de heer Van der Donckt hebben amendementen ingediend.
De amendementen nrs. 356 tot 378 werden ingetrokken.
 DINSDAG 23 OKTOBER 2018
Voortzetting van de vergadering van maandag 22 oktober 2018.
- De artikelsgewijze bespreking werd beëindigd.
- De volgende amendementen werden aangenomen: 1 tot 5, 7 tot 35, 37 tot 62, 167 tot 323,
331 tot 343, 345 tot 352 en 354
- De artikelen, aldus geamendeerd werden achtereenvolgens aangenomen. Er worden
wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht.
- Op vraag van de heer Henry, zal de commissie overgaan tot een tweede lezing
overeenkomstig artikel 83 van het Reglement.
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SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven
 MAANDAG 22 OKTOBER 2018
Gedachtewisseling met mevrouw Barbara Pompili, rapporteur van het verslag van de
Onderzoekscommissie betreffende de veiligheid van de nucleaire installaties van de Assemblée
nationale van de Franse Republiek.
- Na zijn inleidende uiteenzetting heeft de genodigde vragen van de leden beantwoord.
Volgende vergadering : vrijdag 7 december 2018.
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COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen
 DINSDAG 23 OKTOBER 2018
Actuele vragen aan de regering
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Actuele vragen aan de regering
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de
bevolkingsregisters, nr. 54K3256/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de
heer Koenraad Degroote)
- De algemene bespreking werd verdergezet..
- De vraag van de heer Vanden Burre om, ten gevolge van de antwoorden van de minister,
over een nieuw advies te beschikken van de APD, werd verworpen met 8 tegen 5 stemmen.
- De bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden.
- Amendementen werden ingediend door de heer Thiébaut c.s. et door de heer Pivin c.s.
- De artikelen en de amendementen nrs. 2 tot 6 werden achtereenvolgens aangenomen.
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd en legistiek verbeterd, werd
aangenomen met 10 tegen 3 stemmen en 1 onthouding.
Volgende vergadering : dinsdag 6 november 2018
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE
Voorzitter : de heer Philippe Goffin
 DINSDAG 23 OKTOBER 2018
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de
menselijke waardigheid, nr. 54K3303/1. (Rapporteur : mevrouw Sonja Becq).
Toegevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet, Evita Willaert) tot
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te
kennen ter verdediging van collectieve belangen, nr. 54K0466/1.
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de
bekwaamheid van de beschermde persoon betreft, nr. 54K2372/1.
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Philippe Goffin, Philippe Pivin,
Sybille de Coster-Bauchau) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de
onderhoudsbijdragen betreft, nrs. 54K2904/1 en2.
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Goedele Uyttersprot, Philippe
Goffin, Stéphanie Thoron, Isabelle Galant) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de
onderhoudskosten van kinderen betreft, nrs. 54K29051 tot 3.
- Regeling van de werkzaamheden : hoorzittingen.
- De commissie besliste om hoorzittingen te organiseren.
Samengevoegde 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).
- Regeling van de werkzaamheden.
- De minister van Justitie heeft meegedeeld dat de vice-eersteminister en minister van Werk,
Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, de volgende vergadering zal
deelnemen aan de bespreking.
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Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen
inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen
van geschillenoplossing, betreffende de akte van een levenloos kind, nrs. 54K3271/1 en 2.
Amendementen van de dames Fonck en Onkelinx.
Toegevoegde wetsvoorstellen en voorstel van resolutie :
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) tot wijziging
van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen, nrs. 54K0243/1 tot 5.
Amendementen van mevrouw Becq c.s.
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne)
betreffende de levenloos geboren kinderen, nrs. 54K0506/1 tot 3.
Amendementen van de heer Brotcorne en mevrouw Fonck.
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) houdende wijziging van het
Burgerlijk Wetboek wat levenloos geboren kinderen betreft, nr. 54K0801/1.
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek wat de aangifte van het doodgeboren kind betreft, nr. 54K0957/1.
- Voorstel van resolutie (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Daniel Senesael, Alain Mathot,
Nawal Ben Hamou) over een betere begeleiding bij perinatale rouw, nr. 54K1674/1.
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen en de heer Gilles
Foret).
- De dames Becq c.s. en Fonck c.s. hebben amendementen ingediend.
- De bespreking werd voortgezet.
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Samengevoegde 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).
Hoorzitting met mevrouw Joëlle Milquet, speciaal adviseur van de voorzitter van de Europese
Commissie.
- Na de uiteenzetting van mevrouw Milquet heeft een gedachtewisseling met de leden
plaatsgevonden.
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Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2, 3, 3bis, 10, 11, 15 tot en met 15/4, 39, 43/4, 43/5,
43/8, 54, 58, 61 en 62 van, en tot invoeging van artikel 3ter in de wet van 7 mei 1999 op de
kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers,
en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking
en het beheer van de Nationale Loterij, nr. 54K3327/1.
- Rapporteur : mevrouw Özlem Özen.
- De minister heeft het wetsontwerp toegelicht.
- De wetsvoorstellen nrs. 54 3106/001, 54 3229/001 en 54 2562/001 werden aan de
bespreking toegevoegd.
- Met toepassing van artikel 28 van het Reglement heeft de commissie beslist om over het
wetsontwerp schriftelijke adviezen in te winnen.
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen
inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen
van geschillenoplossing, betreffende de akte van een levenloos kind, nrs. 54K3271/1 en 2.
Amendementen van de dames Fonck en Onkelinx.
Toegevoegde wetsvoorstellen en voorstel van resolutie :
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Leen Dierick, Servais Verherstraeten) tot wijziging
van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen, nrs. 54K0243/1 tot 5.
Amendementen van mevrouw Becq c.s.
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Francis Delpérée, Vanessa Matz, Christian Brotcorne)
betreffende de levenloos geboren kinderen, nrs. 54K0506/1 tot 3.
Amendementen van de heer Brotcorne en mevrouw Fonck.
- Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, Karin Jiroflée, Maya Detiège) houdende wijziging van het
Burgerlijk Wetboek wat levenloos geboren kinderen betreft, nr. 54K0801/1.
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek wat de aangifte van het doodgeboren kind betreft, nr. 54K0957/1.
- Voorstel van resolutie (Laurette Onkelinx, André Frédéric, Daniel Senesael, Alain Mathot,
Nawal Ben Hamou) over een betere begeleiding bij perinatale rouw, nr. 54K1674/1.
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen en de heer Gilles
Foret).
- Mevrouw Onkelinx wenst haar voorstel van resolutie nr. 54 1674/001 van de bespreking los
te koppelen.
- Mevrouw Becq c.s. heeft een amendement ingediend.
- De bespreking heeft plaatsgevonden.
- De amendementen nrs. 11, 17, 14, 15, 3, 16 en 4 alsook de artikelen werden aangenomen.
- Op verzoek van mevrouw Onkelinx (PS) zal de commissie met toepassing van artikel 83.1
van het Reglement overgaan tot een tweede lezing. De commissie wenst daartoe over een
nota van de Juridische Dienst te beschikken.
Wetsontwerp tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de
Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige
Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de
implementatie van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid,
het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied
van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van
Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de
bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en
inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000,
nr. 54K3305/1.
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- De artikelen 1 en 2 alsook het geheel van het wetsontwerp werden achtereenvolgens en
eenparig aangenomen.
- Zaak zonder verslag (toepassing van artikel 78.7 Rgt.)
Wetsvoorstel (Philippe Goffin, Gautier Calomne, Carina Van Cauter, Egbert Lachaert, Sonja
Becq, Raf Terwingen, Sarah Smeyers) tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat, nr. 54K3044/1.
- De artikelen 1 tot 3 alsook het geheel van het wetsvoorstel, zoals wetgevingstechnisch
verbeterd, werden achtereenvolgens en eenparig aangenomen.
- Zaak zonder verslag (toepassing van artikel 78.7 Rgt.)
Volgende vergadering : dinsdag 6 november 2018.
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COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy
 DINSDAG 23 OKTOBER 2018
Regeling van de werkzaamheden:
- de opvolging van petitie nr. 5/2016/2017 tegen de vervanging van nieuwe
jachtbommenwerpers;
- gedachtewisseling met de minister van Financiën en de minister van Volksgezondheid over de
fiscale en parafiscale behandeling van profvoetballers;
- hoorzitting met de vertegenwoordigers van Pro League over het makelaarsstatuut en de
wetgevende initiatieven in verband met een grotere transparantie bij het realiseren van
voetbaltransfers;
- hoorzitting met de Europese Rekenkamer over het jaarverslag 2017.
De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden.
Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Rita Gantois, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf, Luk Van Biesen, Nathalie Muylle,
Carina Van Cauter, Jef Van den Bergh, David Clarinval, Leen Dierick, Sarah Smeyers) 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, nrs. 54K2261/1 tot 4.
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
- 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. 54K0608/1 en 2.
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel Deseyn).
- De bespreking werd uitgesteld.
Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Frank Wilrycx, Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht
betreft, nrs. 54K0696/1 tot 4.
- Rapporteur : de heer Rob Van de Velde.
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Smeyers.
- De bespreking werd aangevat.
- De commissie besliste advies te vragen aan het Rekenhof, de Raad van State, de minister
van Financiën en de minister van Justitie.
Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Frédéric Daerden) tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, in verband met de toepassingsvoorwaarden betreffende het
fiscaal gunsttarief voor de kmo’s, nrs. 54K2910/1 en 2.
Amendement van de heer Laaouej.
- Wetsvoorstel (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet) tot
wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, nr. 54K2923/1.
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Roel Deseyn).
- De bespreking werd uitgesteld.
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Wetsvoorstel (Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne, David Clarinval, Sybille
de Coster-Bauchau, Emmanuel Burton, Caroline Cassart-Mailleux, Philippe Goffin, Kattrin Jadin,
Olivier Chastel) tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten
behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele
bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen, nr. 54K3287/1.
- Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej.
- Toelichting door de heer Piedboeuf.
- De bespreking werd aangevat.
- De commissie besliste advies te vragen aan het Rekenhof.
Wetsvoorstel (Sonja Becq, Daphné Dumery, Vincent Van Quickenborne, Nahima Lanjri,
Stéphanie Thoron) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de
notie wettelijke pensioenleeftijd betreft, nrs. 54K2857/1 tot 5.
- Rapporteurs : de heren Benoît Piedboeuf en Luk Van Biesen.
- Toelichting door mevrouw Becq.
- De bespreking werd aangevat.
- De commissie besliste advies te vragen aan het Rekenhof en de minister van Financiën.
Samengevoegde wetsvoorstellen :
- Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Vincent Van Quickenborne) tot uitbreiding
van de taxshelter naar de gaming-industrie, nr. 54K3078/1.
- Wetsvoorstel (Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Vincent Van Peteghem) tot wijziging van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de tax shelter uit te breiden tot de
gamingindustrie, nr. 54K3128/1.
- Rapporteurs : de heren Gautier Calomne en Georges Gilkinet.
- Toelichting door de heer Van Biesen..
- De bespreking werd aangevat.
- De commissie besliste advies te vragen aan het Rekenhof, de Raad van State, de FLEGA
(Flemish Games Association) en de WALGA (Wallonia Games Association).
Wetsvoorstel (Luk Van Biesen, Dirk Van Mechelen, Carina Van Cauter) tot wijziging van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de activering van DBI-gelden,
nr. 54K3290/1.
- Rapporteurs : de heren Roel Deseyn en Ahmed Laaouej.
- Toelichting door de heer Van Biesen
- De bespreking werd aangevat.
- De commissie besliste advies te vragen aan het Rekenhof, de minister van Financiën en de
minister van Begroting.
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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 5.
Amendement van de heer Vanvelthoven.
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. 54K0212/1 tot 5.
Amendement van de heer Dispa.
Advies van de Raad van State en van het Rekenhof.
(Aanwijzing van een rapporteur). (Voortzetting).
- Rapporteur : de heer Michel Corthouts.
- De bespreking werd verdergezet.
- De commissie besliste advies te vragen aan de FOD Sociale Zekerheid.
Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Meryame Kitir, Karin Temmerman) tot
opheffing van diverse bepalingen betreffende de sociale bijdragen en inkomstenbelastingen van
betaalde sportbeoefenaars, nr. 54K3250/1.
- Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Georges Gilkinet.
- De commissie besliste om de gedachtewisseling met de minister van Financiën en de
minister van Volksgezondheid over de fiscale en parafiscale behandeling van profvoetballers
die zal plaatsvinden op woensdag 14 november 2018, te kaderen in dit wetsvoorstel.
Voorstel van resolutie (Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Georges Gilkinet, Jean-Marc Nollet)
betreffende de oprichting van een nationale stimuleringsbank, nr. 54K2509/1.
- Rapporteur : de heer Benoît Dispa.
- Toelichting door de heer Gilkinet .
- De bespreking werd aangevat.
Samengevoegde voorstellen van resolutie :
- Voorstel van resolutie (Benoît Dispa) over Belfius en het goed beheer van
overheidsparticipaties, nr. 54K3058/1.
- Voorstel van resolutie (Ahmed Laaouej, Jean-Marc Delizée, Frédéric Daerden, Fabienne
Winckel, Paul-Olivier Delannois) over het behoud van de Belgische Staat als enige
aandeelhouder van de staatsbank Belfius, nr. 54K2487/1.
- Rapporteurs : de heren Rob Van de Velde en Benoît Piedboeuf.
- De heren Dispa en Laaouej hebben respectievelijk de voorstellen van resolutie nrs. 3058 en
2487 toegelicht.
- De bespreking werd aangevat.
Wetsvoorstel (Benoît Dispa, Benoît Lutgen) tot afschaffing van de korting van 1 procent die de
federale Staat inhoudt op de gemeentelijke opcentiemen, nrs. 54K1475/1 en 2.
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf.
- Inleidende uiteenzetting door de heer Dispa.
- De bespreking werd aangevat.
- De commissie besliste advies te vragen aan de minister van Begroting.
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Wetsvoorstel (Veerle Wouters) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
wat de afzonderlijke aanslag betreft, nr. 54K0023/1.
- Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Benoît Piedboeuf.
- Toelichting door mevrouw Wouters.
- De bespreking werd aangevat.
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs. 54K3293/1.
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nr. 54K3294/1.
Algemene toelichting, nr. 3292/1.
Verantwoordingen bij de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019, nrs.
54K3295/1 tot 21.
- Inleidende uiteenzettingen van de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de
fiscale fraude, en de minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij.
- Rapporteurs : de heren Michel Corthouts en Benoît Piedboeuf.
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Begroting en de minister van Financiën.
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat
de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde
betreft, nr. 54K3277/1.
- Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf.
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Financiën
- De bespreking werd aangevat
- Alle artikelen werden eenparig aangenomen.
- Het gehele wetsontwerp werd, met inbegrip van enkele wetgevingstechnische correcties,
eenparig aangenomen.
Actuele vragen aan de regering
Volgende vergadering : dinsdag 6 november 2018
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COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET W ETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS,
DE NATIONALE W ETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN,
DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW
Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée
 DINSDAG 23 OKTOBER 2018
Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, nr. 54K3297/1.
- Rapporteur : de heer Johan Klaps
- Na zijn inleidende uiteenzetting heeft de minister van Economie en Consumenten
geantwoord op vragen en opmerkingen van de leden.
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden en
gesloten.
- Amendement nr. 4 van mevrouw Griet Smaers c.s. werd aangenomen.
- De amendementen nrs. 1 tot 3 en de amendements nrs. 5 tot 7 werden verworpen.
- Het wetsontwerp zoals geamendeerd werd aangenomen met 10 stemmen tegen 2 en 1
onthouding.
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de
kilometerstand van voertuigen, nr. 54K3263/1.
- Rapporteur : Mme Leen Dierick.
- Na zijn inleidende uiteenzetting heeft de minister van Economie en Consumenten
geantwoord op vragen en opmerkingen van de leden.
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden en
gesloten.
- De amendementen nrs. 1 et 2 van mevrouw Griet Smaers c.s. werden aangenomen.
- Het wetsontwerp zoals geamendeerd werd met eenparigheid aangenomen.
Wetsontwerp houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit,
nr. 54K3279/1.
- Rapporteur : Mme Karine Lalieux.
- Na zijn inleidende uiteenzetting heeft de minister van Economie en Consumenten
geantwoord op vragen en opmerkingen van de leden.
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden en
gesloten.
- Er werden geen amendementen ingediend.
- Het wetsontwerp zoals geamendeerd werd met e10 stemmen tegen 5 aangenomen.
Wetsontwerp tot wijziging van Boek I “Definities” en Boek XI “Intellectuele Eigendom” van het
Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector, nr. 54K3300/1.
- Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre.
- Na zijn inleidende uiteenzetting heeft de minister van Economie en Consumenten
geantwoord op vragen en opmerkingen van de leden.
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden en
gesloten.
- Er werden geen amendementen ingediend.
- Het wetsontwerp zoals geamendeerd werd met eenparigheid aangenomen.
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Wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2017/1564/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik
van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten
beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een
leeshandicap hebben, en tot wijziging van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van
bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij,
nr. 54K3328/1.
- Zaak zonder verslag : toepassing van artikel 78.7. van het Reglement.
- Het verbeterde wetsontwerp werd met eenparigheid aangenomen.
Volgende vergadering : dinsdag 6 november 2018.
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COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU
EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
Voorzitter : mevrouw Anne Dedry
 DINSDAG 23 OKTOBER 2018
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en
andere verzorgingsinrichtingen, wat de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft,
nr. 54K3275/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck).
- De algemene bespreking werd aangevat maar zal slechts worden gesloten na de
hoorzittingen van 6 november.
- De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft reeds geantwoord op een eerste
reeks vragen.
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Actuele vragen aan de regering
Volgende vergadering : dinsdag 6 november 2018.
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COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Ondernemingen en Mensenrechten.
Hoorzitting met:
- Prof. Olivier De Schutter, Professor UCL en Lid van het VN-Comité inzake Economische,
Sociale en Culturele Rechten;
- Dr. Huib Huyse, Hoofd Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling, HIVA (Onderzoeksinstituut
voor Arbeid en Samenleving KU Leuven);
- mevrouw Veronique Joosten, Director Human Rights and Democracy, FOD Buitenlandse
Zaken;
- de heer Olivier Joris, Executive Manager Competence Centre Europa & International, VBOFEB;
- mevrouw Hanne Flachet, vertegenwoordiger ngo-Platform Handel en Duurzame Ontwikkeling.
- Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle Grovonius.
- De hoorzittingen hebben plaatsgevonden.
Volgende vergadering : dinsdag 6 november 2018.
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
1. Actuele vragen aan de regering
2. Actuele vragen aan de regering
Volgende vergadering : woensdag 7 november 2018
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COMMISSIE LEGERAANKOPEN EN -VERKOPEN
Voorzitter : de heer Peter Buysrogge
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Vergadering met gesloten deuren
Dossiers betreffende de aankoop van een veldhospitaal en commando- en liaisonvoertuigen.
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Actuele vragen aan de regering
Volgende vergadering : woensdag 7 november 2018
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GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN,
HET W ETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE W ETENSCHAPPELIJKE
EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW
EN DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING
Voorzitters : de heer Jean-Marc Delizée en mevrouw Karolien Grosemans
 WOENSDAG 24 OKTOBER 2018
Toelichting en gedachtewisseling over de militaire en economische aspecten van een aantal
geplande legeraankopen.
- Na een inleidende uiteenzetting van de minister van Defensie hebben de
genodigden/experten een uiteenzetting gehouden en vervolgens hebben de minister en de
genodigden/experten geantwoord op vragen van leden.
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PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE
Voorzitters : de heer Siegfried Bracke en mevrouw Christine Defraigne (S)
 DONDERDAG 25 OKTOBER 2018
Vergadering met gesloten deuren
Schorsing van de termijnen (toepassing van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april
1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie).
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