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Opvolging financiële en bankcrisis 

BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE EN 

BANKCRISIS 
 
Voorzitter : de heer Joseph George 
 

VRIJDAG 5 MAART 2010 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Georges Hübner, ULg 
- de heer Michel Massart, ULB 
- de heer Ludo Swolfs, erebedrijfsrevisor 
- de heer Jean-Paul Servais, voorzitter CBFA. 
 
- De heren Hübner, Massart en Swolfs hebben een uiteenzetting gehouden en vervolgens 
geantwoord op vragen van de heren Daras (S), George, De Croo en mevrouw Matz (S). 
- De heer Servais heeft een uiteenzetting gehouden en vervolgens geantwoord op vragen van de 
heren Crombez (S) en Van de Velde. 
 
MAANDAG 8 MAART 2010 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Pierre Mariani, CEO Dexia. 

 
- Na een inleidende uiteenzetting hebben de heren Pierre Mariani, Afgevaardigd Bestuurder en 
Voorzitter van het Directiecomité van Dexia NV, en Stefaan Decraene, Voorzitter van het 
Directiecomité van Dexia Bank België, geantwoord op vragen van mevrouw Crombé-Berton (S), de 
heren Gilkinet en Van de Velde, mevrouw Vienne (S), de heren Vandenberghe (S), Crombez (S), 
Beke (S) en George. 
 
 
 

Spoorwegveiligheid 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE VEILIGHEID VAN HET 

SPOORWEGENNET IN BELGIË NAAR AANLEIDING VAN HET DRAMATISCH TREINONGEVAL IN BUIZINGEN 
 
Voorzitter : de heer François Bellot 
 
MAANDAG 8 MAART 2010 
 
1. Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaats gehad. 
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2. Uiteenzetting over de technische aspecten van treinsignalisatie door 
opleidingsverantwoordelijken van de NMBS en Infrabel. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de heren Paul Boydens, Noel Dalla Bella en Piet Crutelle. 
 
- Een gedachtewisseling heeft plaats gehad. 
- Hebben het woord gevoerd : de heer David Geerts, mevrouw Valérie De Bue, de heren Jan 
Mortelmans en Stefaan Van Hecke, mevrouw Camille Dieu, de heer Ludo Van Campenhout, 
mevrouw Linda Musin, de heren Jef Van den Bergh, David Lavaux, Patrick De Groote, Ronny 
Balcaen, Paul Vanhie, Gerolf Annemans en François Bellot. 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van ACOD-Spoor, ACV-Transcom en VSOA-Spoor. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de heren Gérard Gelmini en Jos Digneffe (ACOD-Spoor); Dominique 
Dalne en Luc Piens (ACV-Transcom) en Roland Vermeulen en Filoteao Africano (VSOA-Spoor). 
- Een gedachtewisseling heeft plaatsgevonden 
- Hebben het woord gevoerd : de heer Ludo Van Campenhout, mevrouw Camille Dieu, de heren 
David Lavaux, Jef Van den Bergh, Ronny Balcaen, David Geerts, Jan Mortelmans, Patrick De 
Groote, Stefaan Van Hecke, Roel Deseyn, de dames Valérie De Bue en Linda Musin en de heer 
François Bellot. 
 
Volgende vergadering : maandag 15 maart 2010. 
 
 
 

Landsverdediging 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
 
Voorzitter : de heer Ludwig Vandenhove 
 
MAANDAG 8 MAART 2010 
 
Gedachtewisseling met de heren Perpiñá-Robert Peyra en Rotfeld, leden van de NAVO-
expertengroep, in het kader van het nieuw strategisch concept voor de NAVO. 
 
- Rapporteurs : Mevrouw Juliette Boulet en de heer Philippe Mahoux. 
- Inleidende uiteenzetting door de heren Perpiñá-Robert Peyra en Rotfeld. 
- Hebben het woord genomen: de heren Flahaut, de Donnea, Van der Maelen, Mahoux (S), Wille 
(S), Denis Ducarme en Sevenhans, en mevrouw Boulet. 
- De heren Perpiñá-Robert Peyra en Rotfeld hebben geantwoord. 
 
DINSDAG 9 MAART 2010 
 
Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel, 
nr. 2432/1. 
 
- Rapporteur: mevrouw Brigitte Wiaux. 
- De minister van Landsverdediging heeft, met instemming van de commissie, voor de inleiding 
verwezen naar de memorie van toelichting.  
- De algemene bespreking heeft plaats gehad. 
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- Heeft het woord genomen : mevrouw Juliette Boulet. 
- Vertegenwoordigers van het kabinet van de minister hebben de vragen beantwoord. 
- De artikelen 1 tot 33 en het gehele wetsontwerp werden achtereenvolgens eenparig aangenomen.  
- De commissie stemt in met wetgevingstechnische correcties die op het aangenomen wetsontwerp 
zullen worden aangebracht.  
 
Volgende vergadering : woensdag 17 maart 2010. 
 
 
 

Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
DINSDAG  9 MAART 2010 
 
1. Activering van het zoekgedrag naar werk van de werklozen. 
- Toelichting van de administrateur-generaal en de adjunct administrateur-generaal van de RVA. 
 

- Gedachtewisseling. 
 

 

- Uiteenzetting door de administrateur-generaal en de adjunct administrateur-generaal van de 
RVA. 
- Een gedachtewisseling heeft plaats gehad. 
 
2. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 108 tot 117), nr. 2423/1. (Voortzetting, sluiting 
en stemmingen). (Rapporteurs: de dames Maggie De Block en Ingrid Claes). 
 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, 
belast met het Migratie- en Asielbeleid. 
- De algemene bespreking heeft plaats gehad. 
- De bespreking van de artikelen heeft plaats gehad. 
- De artikelen 108 tot 111, 114 tot 117, evenals de amendementen nrs. 1 en 3 werden met 
eenparigheid aangenomen. 
- De artikelen 112 en 113 werden aangenomen met 13 stemmen en 1 onthouding. 
- Amendement nr. 4 werd aangenomen met 12 stemmen tegen 2. 
- Amendement nr. 2 werd aangenomen met 12 stemmen en 2 onthoudingen. 
- Het geheel van de bepalingen teruggezonden naar de commissie, werd aangenomen met 12 
stemmen en 2 onthoudingen. 
 
3. Vraag van mevrouw Camille Dieu aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de aan de werknemers opgelegde 
gedragscodes” (nr. 18768). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
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4. Vraag van mevrouw Lieve Van Daele aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de werktijd van artsen in opleiding” 
(nr. 19011). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
5. Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het tijdskrediet voor oudere werknemers” 
(nr. 19174). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
6. Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de overlast en de illegale 
tewerkstelling in de Brusselse gemeenten” (nr. 19180). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
7. Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de kostprijs van het 
dienstencheque-stelsel” (nr. 19329). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
8. Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de gemeenschappelijke 
eisenbundel voor een nieuw sociaal akkoord in de federale non-profit-sector” (nr. 19330). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
9. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 

Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het aangekondigde volwaardige 
statuut voor de onthaalouders en de aangekondigde staking” (nr. 19454). 

 

- Vraag van de heer Koen Bultinck aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het nieuw statuut voor onthaalouders”  
(nr. 19475). 

 

- Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het overleg van 10 februari tussen 
de federale overheid en de deelstaten over het statuut van de onthaalouders” (nr. 19558). 

 

- Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het statuut van de onthaalouders 
vanaf 1 januari 2011” (nr. 19618). 

 

- Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het volwaardig statuut inzake arbeidsrecht 
en sociale zekerheid voor onthaalouders per 1 januari 2011” (nr. 19761). 
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- Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het aangekondigde statuut voor 
onthaalouders” (nr. 19957). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
10. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 

Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het „win-winaanwervingsplan‟”  
(nr. 19534). 

 

- Vraag van de heer Hans Bonte aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het aantal uitgereikte en gebruikte activa-
kaarten in het kader van het „win-winplan‟” (nr. 19527). 

 

- Vraag van de heer Hans Bonte aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het aantal uitgereikte en gebruikte activa-
kaarten in het kader van het „win-winplan‟” (nr. 19843). 

 

- Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de rol van de PWA‟s in het kader 
van het win-winaanwervingsplan” (nr. 19922). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
11. Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de dienstenchequebedrijven in de 
openbare sector” (nr. 19535). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
12. Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de reglementering van 
arbeidsovereenkomsten dienstencheques” (nr. 19537). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
13. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de hervorming van de 
banenplannen” (nr. 19588). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
14. Vraag van de heer Hans Bonte aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de gezondheidsrisico‟s van de 
bagageafhandelaars op de luchthavens van Zaventem, Charleroi en Oostende” (nr. 19608). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
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15. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 

Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de toekomst van de dienstencheques”  
(nr. 19613). 

 

- Vraag van de heer David Clarinval aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de alarmkreet van negen Naamse 
verenigingen met betrekking tot de toekomst van de dienstencheques die in het gedrang komt 
door sociale fraude die weer de kop opsteekt” (nr. 19889). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 maart 2010. 
 
 

 
Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Sonja Becq 
 
DINSDAG  9 MAART 2010 
 
1. Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Clotilde Nyssens, Stefaan Van Hecke, Fouad Lahssaini) tot instelling van een 

procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 
259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen 
als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie, nrs. 634/1 tot 3. 

 

 Amendementen van de dames Nyssens en Déom c.s.. 
 

- Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem) tot invoering van een eenvormige procedure voor de 
behandeling van klachten betreffende de rechterlijke organisatie, nr. 267/1. 

 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur: de heer Renaat Landuyt). 
 
- Rapporteurs : de heer Renaat Landuyt en mevrouw Marie-Christine Marghem. 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat en beëindigd.  
- Mevrouw De Schamphelaere en de heer Terwingen hebben een amendement ingediend.  
- De amendementen nrs. 15, 10, 12, 13, 1, 14, 6, 11, 7, 2, 3, 8 en 9 werden aangenomen. 
- Het geheel van het aldus gewijzigde wetsvoorstel werd aangenomen met 10 stemmen en 1 
onthouding. 
 
2. Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaats gehad. 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in 
familiezaken, nrs. 2380/1 tot 5. ((Voortzetting, sluiting en stemmingen). Rapporteur : mevrouw Els 
De Rammelaere). 
Amendementen van mevrouw Lahaye-Battheu en van de heer Terwingen c.s. 
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- Amendementen werden ingediend door de heer Terwingen, mevrouw Lahaye-Battheu en de 
heer Libert. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De amendementen nrs. 11, 12, 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22 en 24 werden ingetrokken. 
- De artikelen en amendementen nrs. 23, 25, 26, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 en 13 werden met 
eenparigheid aangenomen. 
 
2. Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Servais Verherstraeten) tot wijziging van het Gerechtelijk 

Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft, nrs. 1517/1 tot 5. 
 

 Amendementen van de heer Terwingen, de dames Déom, Lahaye-Battheu en Nyssens. 
 

- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft, nrs. 1706/1 en 2. 

 

 Verslag namens de subcommissie “Familierecht” uitgebracht door mevrouw Marie-Christine 
Marghem. 
 

 

- Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu. 
- Mevrouw Marie-Christine Marghem heeft haar verslag toegelicht. 
- De bespreking werd aangevat. 
 
3. Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over “de geldboetes die 
opgelegd werden in het kader van het sociaal strafrecht” (nr. 19811). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste 
minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
4. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over “de opvolging inzake 
de afvaltrafiek naar Ghana” (nr. 19442). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
5. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over “de minimale 

dienstverlening in de gevangenissen” (nr. 19641). 
- Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over “de stakingen van 

het veiligheidskorps” (nr. 20101). 
 

- Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Justitie over “het veiligheidskorps van 
het Justitiepaleis van Brussel” (nr. 20127). 

 

- Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over “de staking in de 
gevangenis van Sint-Gillis” (nr. 20232). 

 

- Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over “de staking in de 
gevangenis van Sint-Gillis” (nr. 20252). 

 

- Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over “de opgelopen vertraging in 
een terrorismeproces” (nr. 20290). 

 

- Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over “de staking van het personeel 
in de gevangenis van Sint-Gillis” (nr. 20291). 

 

- Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over “de staking van het 
veiligheidskorps in Brussel” (nr. 20292). 

 

- Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over “het verloop van het Brusselse 
terrorismeproces” (nr. 20293). 

 

- Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over “de minimale 
dienstverlening van de penitentiair beambten” (nr. 20295). 
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- Vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Justitie over “stakingen in de 
gevangenissen” (nr. 20301). 

 

- Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Justitie over “het beheer van conflicten 
binnen de gevangenissen” (nr. 20308). 

 

- Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over “het niet overbrengen 
van verdachten in het terrorismeproces” (nr. 20311). 

 

- Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Justitie over “de door drie 
burgemeesters van de politiezone Brussel Zuid ingediende motie” (nr. 20340). 

- Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over “de vrijlating van 
criminelen wegens het personeelstekort van het veiligheidskorps” (nr. 20395). 

- Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Justitie over “de vrijlating van 
mensensmokkelaars wegens het gebrek aan personeel van het veiligheidskorps” (nr. 20396). 

- Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over “het ziekteverlet in de 
gevangenis van Sint-Gillis” (nr. 20398). 

- Vraag van mevrouw Carina Van Cauter aan de minister van Jusittie over “het ziekteverlet in de 
gevangenis van Sint-Gillis” (nr. 20400). 

 

 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
6. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over “de elektronische 
procesvoering” (nr. 19645). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
7. Vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Justitie over “de pensionering van 
een 42-jarige postbode” (nr. 19660). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
8. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over “de 
drugsbehandelingskamer in de rechtbank van Gent” (nr. 19664). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
9. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van 

het Migratie- en asielbeleid, over “SWIFT” (nr. 19776). 
 

- Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid, over “Swift” (nr. 19918). 

 

- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
10. Vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over “de wapenhandel”  
(nr. 19789). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
11. Vraag van mevrouw Hilâl Yalçin aan de minister van Justitie over “de toewijzing van de 
betrekkingen van bedienaars van de islamitische eredienst” (nr. 19812). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
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12. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over “de magistratenexamens 

van de Hoge Raad voor Justitie” (nr. 19905). 
 

- Vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over “het examen voor 
magistraten” (nr. 20001). 
 

 

- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
13. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer Eric Libert aan de minister van Justitie over “de overdracht van 

rechtscolleges naar gebouwen buiten het Brusselse Justitiepaleis” (nr. 19930). 
 

- Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over “de functie van het 
Justitiepaleis in Brussel” (nr. 19982). 

 

 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
14. Vraag van de heer Eric Jadot aan de minister van Justitie over “de opsluitingsvoorwaarden in 
de streng beveiligde afdelingen (AIBV) van de gevangenissen” (nr. 19937). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
15. Vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Justitie over “de administratieve 
taken van de onderzoekrechter” (nr. 19953). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
16. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over “het optreden van de 
parketten tegen de woekerpraktijken van reclameronselaars” (nr. 19992). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
17. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over “de blunder van de 

assisenjury in de zaak Galleterie” (nr. 19993). 
 

- Vraag van mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over “de flater door het hof 
van assisen te Namen” (nr. 20017). 

 

 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 maart 2010. 
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Landsverdediging en Europese Aangelegenheden 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING EN HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR DE EUROPESE 

AANGELEGENHEDEN 
 
Voorzitters : de heer Ludwig Vandenhove en de heer Herman De Croo en mevrouw Vanessa 
Matz (S) en mevrouw Marleen Temmerman (S) 
 
DINSDAG  9 MAART 2010 
 
De prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie. 
Stand van zaken wat betreft de omzetting van de Europese Richtlijnen. 
 - Inleidende uiteenzetting van de minister van Landsverdediging; 
- Gedachtewisseling. 

 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Landsverdediging en vervolgens geantwoord op 
vragen van mevrouw Hilde Vautmans en de heren Jean-Paul Procureur (S), David Geerts, 
Philippe Monfils (S), Paul Wille (S) en Denis Ducarme. 
 
 
 

Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers 
 
DINSDAG  9 MAART 2010 
 
1. Wetsvoorstel (Maggie De Block, Katia della Faille de Leverghem) tot reglementering van laser- 
of lichttherapie in functie van het epileren omwille van louter esthetische redenen, nr. 2024/1. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 

- Regeling van de werkzaamheden. 
 

 

- Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck. 
- Inleidende uiteenzetting door de hoofdindiener. 
 
2. Wetsvoorstel (Thierry Giet, Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Yvan Mayeur) tot 
reglementering van de praktijkvoering inzake cosmetische chirurgie en geneeskunde, nr. 2145/1. 
- Inleidende uiteenzetting. 
 

- Regeling van de werkzaamheden. 
 

 

- Rapporteur : mevrouw Katia della Faille de Leverghem. 
- Inleidende uiteenzetting door de hoofdindiener. 
 
3. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “het verbod op 
de commercialisering van rode tonijn” (nr. 19569). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
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4. Vraag van mevrouw Lieve Van Daele aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de terugbetaling van 
astronautenvoeding voor patiënten met de ziekte van Crohn” (nr. 19574). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
5. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “het klankvolume 
van een walkman” (nr. 19742). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
6. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “het gebruik van 
„off-label‟-geneesmiddelen” (nr. 19744). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
7. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de niet-
terugbetaling van het weesgeneesmiddel „Firazyr‟ tegen erfelijk angio-oedeem” (nr. 19746). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
8. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de toepassing 
van de wet betreffende het rookverbod op terrassen” (nr. 19879). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
9. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “het aansporen tot gevaarlijke 
spelen bij jongeren” (nr. 19894). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
10. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de organisatie van de neonatale 
zorg” (nr. 19951). 

 



 
De Kamer online - 52 / 90 

 

 

- Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de uitbouw van de neonatale 
zorg” (nr. 19952). 
 

 

- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
11. Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “het stijgend aantal rokers”  
(nr. 20028). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
12. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de hulpverleningscapaciteit 
binnen de regio Aalst” (nr. 20029). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
13. Vraag van mevrouw Ilse Uyttersprot aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de huidige regelgeving in 
verband met de geluidsmeting” (nr. 20030). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
14. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Yolande Avontroodt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de opvang van 
jongdementerenden in de rust- en verzorgingstehuizen” (nr. 20031). 

 

- Vraag van mevrouw Martine De Maght aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de opname in 
rusthuizen van jong dementerenden” (nr. 20099). 

 

- Vraag van mevrouw Christine Van Broeckhoven aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “zorg voor jong 
dementerenden door aangepaste dag en residentiële opvang” (nr. 20241). 
 

 

- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
15. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de 
verwaarlozing van huisdieren” (nr. 20072). 

 



 
De Kamer online - 52 / 90 

 

 

- Vraag van mevrouw Magda Raemaekers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de aanpak van 
dierenmishandeling en dierenverwaarlozing” (nr. 20081). 

 

- Vraag van mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “bijtincidenten 
met honden” (nr. 20132). 
 

 

- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
16. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “dierproeven 
met apen” (nr. 20073). 

 

- Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “dierproeven op primaten”  
(nr. 20213). 
 

 

- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
17. Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de 
samenwerking inzake dringende medische hulpverlening in de grensstreek” (nr. 20074). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
18. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de erkenning van 
psychiatrische deskundigen” (nr. 20084). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
19. Vraag van mevrouw Hilde Vautmans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de RIZIV-terugbetaling 
van borstreconstructies met vrije flappen” (nr. 20157). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
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20. Vraag van mevrouw Magda Raemaekers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “het gebruik van 
stroppen” (nr. 20170). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
21. Vraag van de heer Luc Goutry aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het niet registreren van 
zorgkundigen” (nr. 20185). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
22. Vraag van mevrouw Yolande Avontroodt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het beleid inzake soft 
drugs en cannabis” (nr. 20214). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
23. Vraag van mevrouw Yolande Avontroodt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over “de toepassing van de 
patiëntenrechten” (nr. 20257). 
 
- De staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie 
heeft geantwoord. 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan : stand van zaken. 
- Hoorzitting met de dames Laurence Doughan en Isabelle Laquière, promotoren. 
 

- Gedachtewisseling. 
 

 

- Rapporteur : mevrouw Katia della Faille de Leverghem. 
- De hoorzitting heeft plaats gehad. 
- De gedachtewisseling heeft plaats gehad. 
 
2. Samengevoegde voorstellen : 
- Wetsvoorstel (Jean Cornil) tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 

betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de 
CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto‟s, nr. 1909/1 en 2. 

 

- Wetsvoorstel (Jean Cornil) houdende instelling van een verbod op reclame voor de meest 
vervuilende auto‟s, nr. 1910/1. 

 

Amendement van de heer Cornil c.s. 
(Voortzetting) (Rapporteur : mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers). 
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- De hoofdindiener van de wetsvoorstellen heeft hun ontkoppeling gevraagd. 
- De commissie beslist met 10 stemmen tegen 1 het advies in te winnen van de commissie voor 
het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en 
culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw. 
 
3. Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Maya Detiège, Jean Cornil, Philippe Blanchart, 
Christian Brotcorne, Nathalie Muylle, Marie-Martine Schyns) betreffende de opstelling van een 
gids met de CO2-uitstoot van motorfietsen en de instelling van een belastingvermindering voor de 
aankoop van een motorfiets met lage CO2-uitstoot, nr. 2428/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Katia della Faille de Leverghem. 
- Inleidende uiteenzetting door de hoofdindiener. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De hoofdindiener vraag de terugzending naar de commissie van het wetsvoorstel nr. 2427/1, 
teruggezonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, 
de Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw. 
 
Volgende vergadering : 16 maart 2010. 
 
 
 

Werkgroep “Klinische beroepen” 

WERKGROEP MET HET OOG OP DE REGLEMENTERING VAN DE UITOEFENING VAN DE KLINISCHE 

PSYCHOLOGIE, KLINISCHE SEKSUOLOGIE EN KLINISCHE ORTHOPEDAGOGIEK EN TER 

REGLEMENTERING VAN DE BIJZONDERE BEROEPSTITEL VAN PSYCHOTHERAPEUT 
 
Voorzitter : de heer Luc Goutry 
 
DINSDAG  9 MAART 2010 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Yvan Mayeur, Colette Burgeon, Marie-Claire Lambert, Jean Cornil) tot wijziging, 

wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, 
van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen, nr. 1126/1. 

- Wetsvoorstel (Luc Goutry, Nathalie Muylle, Lieve Van Daele, Marie-Martine Schyns, Georges 
Dallemagne, Sonja Becq) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering 
van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de 
klinische orthopedagogiek, nr. 1357/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Yolande Avontroodt, Katia della Faille de Leverghem, Hilde Vautmans) tot 
wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen wat de uitoefening van de psychotherapie betreft, nr. 1604/1. 

(Voortzetting) (Rapporteur : mevrouw Marie-Claire Lambert). 
Definitie van de klinische orthopedagogie. 
Bespreking van de klinische seksuologie. 
 
- De bespreking over de klinische orthopedagogie werd voortgezet en afgesloten. 
- De bespreking over de klinische seksuologie werd aangevat. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 23 maart 2010. 
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Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
DINSDAG  9 MAART 2010 
 
Hoorzitting over de notionele intrestaftrek : 
- de heer Bruno Colmant, Deputy CEO Fortis Holding en gastdocent bij de Vlerick Management 

School, UCL, ICHEC, FUCaM, Université de Luxembourg en Université de Genève; 
- de heer Frank Philipsen, Administrateur Fraudebestrijding (Bijzondere Belastinginspectie); 
- de heer Luc Batselier, Voorzitter van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken; 
- de heer Christian Valenduc, Studie- en documentatiedienst van de FOD Financiën; 
- de heer Bart Adams, Cel Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen van de FOD Financiën; 
- de heer Kris Van Cauter, Departement Studiën van de Nationale Bank van België; 
- de heer Christophe Quintard, fiscalist (FGTB/ABVV); 
- mevrouw Muriel Ruol, adviseur bij de studiedienst van de CSC; 
- de heer Michel Alloo, Voorzitter van de fiscale commissie van het Verbond van Belgische 

Ondernemingen (VBO); 
- de heer Christophe Wambersie wordt vervangen door de heer Arnaud Deplae en mevrouw 

Clarisse Ramakers, adviseurs bij de studiedienst van de Fédération Nationale des Unions des 
Classes moyennes (FNUCM); 

- de heer Christophe Wambersie, secretaris-generaal van de Union des Classes moyennes 
(UCM); 

- de heer Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO; 
- de heer Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essencia; 
- de heer André Marsden, General Manager van de Agence Wallonne à l‟Exportation et aux 

Investissements étrangers (AWEX); 
 

- Met uitzondering van mevrouw Ruol hebben de bovenvermelde sprekers een inleidende 
uiteenzetting gegeven. 
- De sprekers hebben geantwoord op vragen van de heren Van Biesen, Van de Velde, Van der 
Maelen, Gilkinet, Jambon et De Potter, mevrouw Arena en de heren Waterschoot en de Donnea. 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Regeling van de werkzaamheden. 
 
2. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van 
Financiën en Institutionele Hervormingen over “de verkoop van het douanekantoor op de site 
Callicannes” (nr. 19586). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
3. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en 

Institutionele Hervormingen over “de financiering van de ontwikkelingssamenwerking”  
(nr. 19828). 
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- Vraag van de heer Jenne De Potter aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en 
Institutionele Hervormingen over “de financiering van de ontwikkelingssamenwerking”  
(nr. 19972). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
4. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en 

Institutionele Hervormingen over “een sanctieprocedure van de Nationale Loterij” (nr. 19917). 
 

- Vraag van mevrouw Magda Raemaekers aan de vice-eersteminister en minister van 
Financiën en Institutionele Hervormingen over “een mogelijke sanctieprocedure door de 
Nationale Loterij” (nr. 19989). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
5. Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en 
Institutionele Hervormingen over “een verplichte brandverzekering” (nr. 20037). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
6. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de vice-eersteminister en minister van Financiën 
en Institutionele Hervormingen over “de betaling in natura van successierechten door afgifte van 
kunstwerken” (nr. 20085). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
7. Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en 
Institutionele Hervormingen over “de cijfers van het Kredietobservatorium van de Nationale Bank 
van België en Febelfin” (nr. 20120). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
8. Vraag van mevrouw Katia della Faille de Leverghem aan de vice-eersteminister en minister van 
Financiën en Institutionele Hervormingen over “de familiale verzekering” (nr. 20131). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
9. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en 

Institutionele Hervormingen over “de misbruiken inzake de notionele interestaftrek” (nr. 20146). 
 

- Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en 
Institutionele Hervormingen over “de misbruiken van de notionele intrestaftrek” (nr. 20156). 

 



 
De Kamer online - 52 / 90 

 

 

 
- Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën 

en Institutionele Hervormingen over “de onderzoeken van de BBI naar misbruiken met de 
notionele intrestaftrek” (nr. 20248). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
10. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 

asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de toepassing 
van de „gender budgeting‟” (nr. 19925). 

 

- Vraag van mevrouw Magda Raemaekers aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 
en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de „gender 
budgeting‟” (nr. 19944). 
 

 

- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
11. Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de financiering van 
de hervorming van de civiele veiligheid in het kader van de lopende begrotingscontrole” (nr. 
20141). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
12. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de doorstorting 
naar de Gewesten van de aanvullende belasting LPG” (nr. 20147). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
13. Vraag van de heer Ben Weyts aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “een 
klokkenluidersregeling” (nr. 20218). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
14. Vraag van de heer André Frédéric aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de financiële 
middelen die werden vrijgemaakt voor de burgerlijke veiligheid en de politie naar aanleiding van 
de volgende begrotingsaanpassing” (nr. 20346). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
15. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 
financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van 
het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen, 
nr. 2408/1 en 2. 
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Amendementen van de heer Gilkinet, mevrouw Almaci en de heer De Potter c.s. 
 
- Rapporteurs : de heren Hendrik Daems en Yvan Mayeur. 
- Amendementen werden ingediend door de heer Van der Maelen. 
- De bespreking heeft plaats gehad. 
- Amendement nr. 2 werd aangenomen, alle andere amendementen werden verworpen. 
- De artikelen, zoals geamendeerd, werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd en met inbegrip van de wetgevingstechnische 
verbeteringen werd aangenomen met 10 tegen 4 stemmen en 1 onthouding. 
 
16. Wetsontwerp tot invoering van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen ten voordele van de ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau 
van bescherming aanbieden, nr. 2450/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jenne De Potter. 
- Amendementen werden ingediend door de heer de Donnea c.s. en de heer Gilkinet en mevrouw 
Almaci. 
- Amendement nr. 1 werd aangenomen en amendement nr. 2 werd verworpen. 
- De artikelen 1 tot 3, zoals geamendeerd werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp zoals geamendeerd en met inbegrip van de wetgevingstechnische 
verbeteringen werd aangenomen met 11 tegen 1 stem en 2 onthoudingen.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 16 maart 2010. 
 
 
 

Bedrijfsleven 

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE 

WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW 
 
Voorzitter : de heer Bart Laeremans 
 
DINSDAG  9 MAART 2010 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de CREG en de NBB over de componenten van de 
elektriciteits- en aardgasprijzen. 
 
- Rapporteur : mevrouw Partyka. 
- Uiteenzetting door de heren  Aucremanne (NBB ) en Camps (CREG). 
 
- De heren Aucremanne en Camps hebben vragen beantwoord van de heer Logghe, mevrouw 
Partyka, mevrouw Lalieux, de heer George, mevrouw Plasman, de heer Schiltz, de heer 
Laeremans, de heer Clarinval , mevrouw Van der Straeten en mevrouw Gerkens. 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 40 tot 45), nr. 2423/1. 
 
- Rapporteur : de heer David Clarinval. 
- Toelichting door de minister. 
- De bespreking werd beëindigd. 
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- Het amendement van mevrouw Van der Straeten werd verworpen. 
- De artikelen 40 tot 45 werden eenparig aangenomen. 
 
2. Wetsvoorstel (Ludo Van Campenhout, Maya Detiège) tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de 
parkeertarieven betreft, nrs. 1315/1 tot 4. 
 
- Rapporteur : mevrouw Cathy Plasman. 
- De bespreking werd aangevat. 
 
3. Wetsvoorstel (Corinne De Permentier c.s.) tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het 
hypothecair krediet, betreffende de termijnaflossing in een crisissituatie, nr. 1926/1. 
 
4. Wetsvoorstel (Joseph George, Josy Arens, Marie-Martine Schyns) tot wijziging van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 4 augustus 1992 op het 
hypothecair krediet, nr. 1524/1. 
 
5. Wetsvoorstel (Joseph George c.s.) tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het 
hypothecair krediet, ter verlaging van de vergoeding in geval van een gehele of gedeeltelijke 
vervroegde terugbetaling, nrs. 1226/1 en 2. (Voortzetting). 
 
6. Wetsvoorstel (Karine Lalieux c.s.) tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het 
hypothecair krediet teneinde de kredietgever en de kredietbemiddelaar een informatie- en 
adviesplicht op te leggen, en houdende diverse maatregelen, nr. 1860/1. 
 
- De wetsvoorstellen nrs. 1926/1, 1524/1, 1226/1 en 1860/1 werden samen behandeld. 
- De commissie besliste over de werkwijze. 
 
7. Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem c.s.) betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers 
van technologische rampen, nrs. 71/1 tot 4. 
 
- Rapporteurs : mevrouw Sofie Staelraeve en de heer Gerald Kindermans. 
- Toelichting door mevrouw Marghem. 
- Amendementen werden voorgesteld. 
- Zijn tussengekomen : de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, de vertegenwoordiger 
van de de Vice-eerste Minister en Minister van Financiën, mevrouw Van Cauter, mevrouw 
Lalieux, de heer George, de heer Balcaen, mevrouw  Plasman, de Voorzitter, de heer 
Kindermans en de heer Verherstraeten. 
- Er werd een debat gevoerd over de te volgen procedure. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 maart 2010. 
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Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer André Frédéric 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Goedkeuring van het verslag van mevrouw Tinne Van der Straeten en de heer Eric Thiébaut 
uitgebracht namens de subcommissie “nucleaire veiligheid” over de actualisering van de 
aanbevelingen over de werking van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle. 
 
- Rapporteurs : mevrouw Tinne Van der Straeten en de heer Eric Thiébaut. 
- De bespreking heeft plaats gehad. Zijn tussengekomen : mevrouw Tinne Van der Straeten, de 
heer Eric Thiébaut, de dames Katrien Partyka, Cathy Plasman, de heren Josy Arens, Hagen 
Goyvaerts en Peetermans. 
- De aanbevelingen onder punt 1 werden aangenomen met 8 stemmen en 1 onthouding. 
- De aanbevelingen onder punt 2 werden aangenomen met 8 stemmen en 1 onthouding. 
- De aanbevelingen onder punt 3 werden aangenomen met 7 stemmen en 2 onthoudingen. 
- De aanbevelingen onder punt 4 werden aangenomen met 8 stemmen en 1 onthouding. 
- Het geheel van de aanbevelingen werd aangenomen met 7 stemmen en 2 onthoudingen 
. 
2. Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het 
incident op het Vakantiesalon van Brussel” (nr. 19822). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
3. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de 
onveiligheid in ziekenhuizen" (nr. 19853). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
4. Vraag van de heer Philippe Collard aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
aanbevelingen van het verslag van de federale Politieraad 2009 over het leiderschap bij de politie” 
(nr. 19942). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
5. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over “België als 
draaischijf voor heroïne” (nr. 20000). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
6. Vraag van de heer François Bellot aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de geplande 
ministeriële omzendbrief voor het beheer van de wegversperringen” (nr. 20016). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
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7. Vraag van mevrouw Corinne De Permentier aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
mogelijkheid voor bepaalde gemeentebesturen om toegang te krijgen tot de gegevens van het 
rijksregister” (nr. 20038). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
8. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
dienst slachtofferhulp” (nr. 20112). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
9. Vraag van de heer Eric Thiébaut aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
gasontploffing in de industriezone te Warcoing” (nr. 20167). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
10. Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
aanpassing van de wetgeving inzake privé-detectives” (nr. 20188). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
11. Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het 
Europees noodnummer” (nr. 20189). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
12. Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
brandweer en politie in de begrotingscontrole” (nr. 20190). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
13. Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het 
interventiekorps in gemeenten met een asielcentrum” (nr. 20191). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
14. Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
bescherming van Congolese hoogwaardigheidsbekleders door stadsbendes” (nr. 20192). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
15. Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
mogelijkheid van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van een 
beroepsbrandweerkorps” (nr. 20224). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
16. Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
beveiliging van het rijksregister” (nr. 20225). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
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17. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het 
elektronisch stemmen” (nr. 20229). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
18. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Corinne De Permentier aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 

inbraak en de carjacking te Ukkel” (nr. 20233). 
 

- Vraag van mevrouw Leen Dierick aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
gewelddadige carjacking in Brussel” (nr. 20287). 

 

- Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
carjacking op 5 maart in Ukkel en de uitrusting van onze politie” (nr. 20309). 

 

- Vraag van de heer François-Xavier de Donnea aan de minister van Binnenlandse Zaken over 
“de wervingvoorwaarden voor de preventieambtenaren van de openbare 
vervoermaatschappijen” (nr. 20322). 
 

 

- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
19. Vraag van de heer Fouad Lahssaini aan de minister van Binnenlandse Zaken over “incidenten 
bij de aanhoudingen op de militaire basis van Kleine Brogel” (nr. 20281). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
20. Vraag van de heer Hans Bonte aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid, over “het overleg van 3 februari tussen de Vlaamse en Federale regering 
in verband met het samenwerkingsfederalisme” (nr. 19229). 
 
- De eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid heeft geantwoord. 
 
21. Vraag van de heer Jenne De Potter aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid, over “de wenselijkheid van een aansprakelijkheidsbeperking in de 
overheidsopdrachtenwetgeving” (nr. 19430). 
 
- De eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid heeft geantwoord. 
 
22. Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid, over “de financiële stimulansen voor het sociaal overleg” (nr. 19760). 
 
- De eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid heeft geantwoord. 
 
23. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Koen Bultinck aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 

Migratie- en asielbeleid, over “nieuwe anonieme klachten aan het adres van federaal minister 
van Pensioenen Daerden” (nr. 20050). 

 

- Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid, over “de positie van minister Daerden” (nr. 20077). 
 

 

- De eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid heeft geantwoord. 
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24. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid, over “de ontmoeting met de conferentie van burgemeesters” (nr. 20175). 
 
- De eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : woensdag 17 maart 2010. 
 
 
 

Familierecht 

SUBCOMMISSIE “FAMILIERECHT” 
 
Voorzitter : mevrouw Clotilde Nyssens 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Marie-Christine Marghem, Carina Van Cauter, Josy 

Arens) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning en de poging 
tot verzoening bij echtscheiding betreft, nrs. 1511/1 tot 6. 

 

 Amendementen van de dames Nyssens, Lahaye-Battheu en Marghem en van de heer 
Terwingen. 

 

- Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Mia De Schamphelaere) tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning bij echtscheiding betreft, nr. 1716/1. 

 

 (Voortzetting en sluiting). (Rapporteur: mevrouw Valérie Déom). 
 

 
- Amendementen werden ingediend door mevrouw Nyssens. 
- De bespreking werd voortgezet. 
 
2. Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Raf Terwingen) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de 
huwelijksbeletselen bij adoptie betreft, nr. 1338/1. (Voortzetting en sluiting). (Rapporteur : 
mevrouw Valérie Déom) 
 
- Een amendement werd ingediend door de heer Terwingen. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De commissie beslist de tekst over te zenden naar de commissie voor de Justitie. 
 
3. Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 17 maart 2010. 
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Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : de heer François Bellot 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (art. 1 tot 24), nr. 2423/1. (Stemming over het 
geheel van de aan de commissie overgezonden artikelen). (Rapporteur : Valérie De Bue) 
 
- De commissie besliste om een aantal wetgevingstechnische en taalkundige verbeteringen aan 
te brengen. 
- Het wetsontwerp, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 8 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
2. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de taal waarin een proces-verbaal door een spoorwegbeambte wordt 
opgesteld” (nr. 18259). 
 
 
3. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan 

de eerste minister, over “de vele vertragingen bij het spoor” (nr. 18293). 
 

- Vraag van mevrouw Ine Somers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de problemen op de lijn Lokeren-Brussel” (nr. 18426). 

 

 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
4. Vraag van de heer Kristof Waterschoot aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de verlenging van Europese spoorcorridors C en F” (nr. 18378). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
5. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Ambtenarenzaken en 

Overheidsbedrijven over “de prijs van de NMBS-parkings” (nr. 18410). 
 

- Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de parkeertarieven voor de NMBS-parkings” (nr. 19015). 

 

- Vraag van de heer Jacques Otlet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de tariefverhoging voor de parkings van de NMBS” (nr. 19406). 

 

- Vraag van de heer Jacques Otlet aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “het uiteenlopend beleid inzake de parkings van de NMBS-stations” (nr. 20014). 
 

 

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
6. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van mevrouw Ine Somers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 

over “de telefonische bereikbaarheid van de postkantoren” (nr. 18421). 
 

- Vraag van de heer David Lavaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de callcenters van De Post” (nr. 19521). 

 

 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
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7. Vraag van de heer Eric Jadot aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de reisomstandigheden op de lijnen 36 en LGV 36” (nr. 18425). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
8. Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de problematiek van de wachttijden aan de loketten van de 
postkantoren” (nr. 18503). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
9. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer Patrick De Groote aan de minister van Ambtenarenzaken en 

Overheidsbedrijven over “een mogelijke beursgang van De Post” (nr. 18506). 
 

- Vraag van mevrouw Ine Somers aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de moeilijkheden rond de beursgang van De Post” (nr. 18638). 
 

 

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
10. Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de heropening van postkantoren” (nr. 18659). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
11. Vraag van de heer François Bellot aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de door overheidsbedrijven gesloten contracten en de keuze van de 
bedrijfsrevisoren” (nr. 18722). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
12. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de rekening per activiteitssector” (nr. 18854). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
13. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de vernieuwing van de Break-motorstellen” (nr. 18855). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
14. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer Peter Luykx aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 

over “de reactivering van het IJzeren Rijn-tracé” (nr. 18883). 
 

- Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de IJzeren Rijn” (nr. 19006). 

 

- Vraag van de heer Jan Mortelmans aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de IJzeren Rijn” (nr. 19250). 

 

- Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “het dossier IJzeren Rijn” (nr. 19656). 
 

 

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
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15. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer David Lavaux aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 

over “een tekort aan loketbedienden in verscheidene stations van het land” (nr. 18963). 
 

- Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de werkonderbreking van de loketbedienden van de stations van 
Charleroi, Nijvel en Eigenbrakel op 27 januari 2010” (nr. 18994). 

 

- Vraag van de heer Eric Thiébaut aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de sluiting van het loket in het station van Quiévrain” (nr. 19380). 

 

- Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de sluiting van de loketten in de kleine stations tijdens het weekend en 
in de namiddag tijdens de week” (nr. 20195). 

 

- Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de geplande sluiting van het station van Ecaussinnes tijdens het 
weekend” (nr. 20274). 
 

 

- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
16. Vraag van de heer Patrick De Groote aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen in De Post”  
(nr. 18981). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
17. Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “het gebouwenpatrimonium van de NMBS en het station van Bovesse” 
(nr. 19148). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
18. Vraag van de heer Patrick De Groote aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “het postbeleid met betrekking tot onvoldoende gefrankeerde 
poststukken” (nr. 19194). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
19. Vraag van de heer David Lavaux aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de compensaties die de NMBS reizigers aanbiedt bij vertragingen”  
(nr. 19216). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
20. Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “het ongeval dat zich op 4 februari in de voormiddag heeft voorgedaan in 
Bergen” (nr. 19233). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
21. Samengevoegde vragen: 
- Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 

over “het filiaal YPTO” (nr. 19240). 
 

- Vraag van de heer Paul Vanhie aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “het ERP/SAP-project van de NMBS-groep” (nr. 19271). 
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- Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “het ERP Project bij de NMBS” (nr. 19809). 

 

 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
22. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de NMBS-Holding en het vaderschapsverlof” (nr. 19249). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
23. Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “de opvolging van het beheerscontract met de NMBS” (nr. 19256). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
24. Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de vooruitgang geboekt voor het seniorenbiljet” (nr. 20230). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
25. Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “het gratis treinvervoer bij vervuilingpieken of wanneer het sneeuwt of 
ijzelt” (nr. 19538). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
26. Vraag van de heer Eric Libert aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 
over “de toekomst van het postkantoor van Sint-Genesius-Rode” (nr. 19931). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
27. Vraag van de heer Jean-Jacques Flahaux aan de minister van Ambtenarenzaken en 
Overheidsbedrijven over “het op elkaar afstemmen van de veiligheidssystemen van de sporen en 
het rollend materieel in de risicozones” (nr. 19939). 
 
- De minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : woensdag 17 maart 2010. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer Geert Versnick 
 
WOENSDAG  10 MAART 2010 
 
1. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “de speciaal gezant voor ons land in de 
OVSE” (nr. 18429). 
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- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
2. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “de mensenrechten in Vietnam”  
(nr. 18652). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
3. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “de Belgische betrokkenheid bij de 
vorming van de Somalische veiligheidsdiensten” (nr. 19609). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
4. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken 
en Institutionele Hervormingen over “de maatregelen om de toegang tot ons grondgebied voor 
bepaalde Haïtianen te vergemakkelijken” (nr. 19058). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
5. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “een uitspraak van het hof van beroep 
van Londen inzake Grieks-Cypriotische eigendommen in het bezet gedeelte van het eiland”  
(nr. 19088). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
6. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de eerste minister, belast met de Coördinatie 

van het Migratie- en asielbeleid, over vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 
Institutionele Hervormingen over “de uitspraken van vice-eersteminister Laurette Onkelinx met 
betrekking tot de deelname van de Koning aan de viering van de 50e verjaardag van de 
onafhankelijkheid van Congo” (nr. 19334). 

 

- Vraag van de heer Dirk Van der Maelen aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “het koningsbezoek ter gelegenheid 
van de Congolese onafhankelijkheidsfeesten” (nr. 20139). 

 

- Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de eerste minister, belast met de Coördinatie 
van het Migratie- en asielbeleid en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 
Zaken en Institutionele Hervormingen over “de permanente pendel van regeringsleden naar 
Congo” (nr. 20153). 

 

- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 
Zaken en Institutionele Hervormingen over “het bezoek van de koning aan Congo” (nr. 20217). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
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7. Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 
Institutionele Hervormingen over “de opvang van ex-gedetineerden van Guantanamo” (nr. 19581). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
8. Vraag van de heer Peter Luykx aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het 
Migratie- en asielbeleid, over “de „macht‟ van mevrouw Onkelinx in de federale regering”  
(nr. 19600). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
9. Vraag van mevrouw Camille Dieu aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 
Zaken en Institutionele Hervormingen over “de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden” (nr. 19695). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
10. Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “de beslissing over de verlenging van de 
Belgische operatie in Afghanistan” (nr. 19808). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
11. Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “het incident op het Vakantiesalon van 
Brussel” (nr. 19823). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
12. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “leden van stadsbendes die als 
lijfwachten worden gerekruteerd door Congolese prominenten die Brussel bezoeken” (nr. 19860). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
13. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 
Zaken en Institutionele Hervormingen over “de kostprijs van de visa voor lang verblijf” (nr. 19885). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
14. Vraag van de heer Francis Van den Eynde aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “het standpunt en de initiatieven van de 
regering met betrekking tot de vervolging van politieke dissidenten in Cuba” (nr. 19935). 
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- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
15. Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Eric Jadot aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 

Institutionele Hervormingen over “de aangekondigde sluiting van de Italiaanse consulaten in 
België” (nr. 19962). 

 

- Vraag van de heer Xavier Baeselen aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd 
aan de minister van Buitenlandse Zaken, over “de sluiting van het Italiaans viceconsulaat in 
2011” (nr. 20108). 
 

 

- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
16. Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over “de terugtrekking van MONUC”  
(nr. 20180). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen heeft 
geantwoord. 
 
 
 


