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CCoommmmiissssiieess  
 

 
 
 

Naturalisaties 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 
 
Voorzitter : mevrouw Jacqueline Galant 
 
 MAANDAG 4, DINSDAG 5, WOENSDAG 6, DONDERDAG 7 EN VRIJDAG 8 APRIL 2011 
 
Individueel onderzoek van naturalisatieaanvragen. 
 
 
 

Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de heer Hans Bonte 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
 
Vraag van de heer Manu Beuselinck aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “geluidshinder 
door een transformatorstation” (nr. 3099). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister voor Ondernemen en 
Vereenvoudigen over “een tweede leven voor telefooncellen als oplaadpalen voor 
elektrische wagens” (nr. 3665) 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2011. 
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Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Maggie De Block 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De commissie heeft beslist om hoorzittingen met vertegenwoordigers van de NMBS te 
organiseren. 
Verslag van het Rekenhof over overheidsopdrachten inzake spoorwegveiligheid. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Ignace Desomer, voorzitter van het Rekenhof; 
 

- de heer Michel de Fays, raadsheer bij het Rekenhof. 
 

 
- Na de uiteenzettingen heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben het 
woord gevoerd : de heren David Geerts, Steven Vandeput, Tanguy Veys, mevrouw 
Valérie De Bue, de heer Ronny Balcaen en de dames Linda Musin en Ine Somers. 
 
Volgende vergadering : woensdag 27 april 2011. 
 
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
 
Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de vice-eerste minister en minister van Begroting 
over “het ESR95” (nr. 3507). 
 
- De vice-eerste minister en minister van Begroting heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de vice-eerste minister en minister van Begroting 
over “de tewerkstellingsprogramma‟s” (nr. 3795). 
 
- De vice-eerste minister en minister van Begroting heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eerste minister en minister van Begroting 
over “de vragen van de Inspectie van Financiën over het MYRRHA-project” (nr. 3841). 
 
- De vice-eerste minister en minister van Begroting heeft geantwoord. 
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 WOENSDAG 6 APRIL 2011 
 
Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Financiën en de Economische 
Zaken van de Senaat 
 
Het meerjarig financieel kader van de Europese Unie. 
- Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2011. 
 
 
 

Bedrijfsleven 

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

WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW 
 
Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
 
Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 
over “de recente hervorming van de Belgische voetbalcompetitie” (nr. 3200). 
 
- De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 
 
 

Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister voor Ondernemen en 
Vereenvoudigen over “marktregulatie” (nr. 3292). 
 
- De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister voor Ondernemen en 

Vereenvoudigen over “het oprichten van een bedrijf in het buitenland” (nr. 3354). 
 

- Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, 
Landbouw en Wetenschapsbeleid over “de legalisatie van documenten door de KBO” 
(nr. 3394). 

 

 
- De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister voor Ondernemen en 
Vereenvoudigen over “het uitblijven van de KB‟s van de wet op de bestraffing van namaak 
en piraterij van intellectuele eigendomsrechten” (nr. 3398). 
 
- De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de minister voor Ondernemen en 
Vereenvoudigen over “Delcredere N.V.” (nr. 3480). 
 
- De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 
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Vraag van de heer Olivier Henry aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen 
over “de dj-licentie van SABAM” (nr. 3846). 
 
- De minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van de wet van 6 april 2010 

betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming met het oog op het bestrijden 
van reclameronselaars, nr. 735/1. 

 

- Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Zuhal Demir, Peter Dedecker, Veerle Wouters, Peter 
Luykx, Flor Van Noppen) tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende 
marktpraktijken en consumentenbescherming wat reclamecontracten voor 
internetbedrijvengidsen betreft, nr. 1157/1. 

 

(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Ann Vanheste). 
 
- De commissie heeft beslist om het wetsvoorstel nr. 735 als basis van de bespreking te 
nemen. 
- Er werden amendementen  ingediend door de heer Uyttersprot en mevrouw Vanheste. 
- De algemene bespreking werd voortgezet. 
- De commissie heeft beslist om het advies van de juridische dienst van de Kamer over 
het wetsvoorstel nr. 735 en de amendementen in te winnen.  
 
Voorstel (Karine Lalieux, Guy Coëme, Philippe Blanchart, Alain Mathot, Linda Musin) van 
kaderwet betreffende de oprichting van een Agentschap ter bescherming van de 
consumenten van gewone financiële producten, nr. 524/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Karine Lalieux. 
 
Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Kattrin Jadin, Denis Ducarme, Herman De Croo) tot 
wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van 
auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, nr. 1199/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Kattrin Jadin. 
 
Wetsvoorstel (Bruno Valkeniers, Filip De Man, Hagen Goyvaerts, Peter Logghe, Barbara 
Pas) tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 
consumentenbescherming wat het taalgebruik inzake reclame betreft, nr. 1039/1. 
 
- Rapporteur : de heer Willem-Frederik Schiltz. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Peter Logghe. 
 
Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over 
“de gevolgen van de stresstest” (nr. 3594). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
overgang naar de zomertijd” (nr. 3718). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister van Klimaat en Energie 
over “het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en 
betalingsachterstanden voor krediet” (nr. 3721). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister van Klimaat en Energie 
over “het bedrog bij het afsluiten van groene contracten” (nr. 3758). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Klimaat en Energie over “de stand 
van zaken inzake nieuwe energiecentrales” (nr. 3789). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
website groupon.be” (nr. 3802). 
 

- Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
problemen in verband met de website groupon.be” (nr. 3848). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
 

Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
inhoud van de stresstests” (nr. 3847). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2011. 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Ben Weyts 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
 
Vraag van de heer Anthony Dufrane aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
debriefing van de politie te Charleroi met betrekking tot de incidenten die de 
voetbalwedstrijd Charleroi-Standard hebben ontsierd” (nr. 3664). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Myriam Delacroix-Rolin aan de minister van Binnenlandse Zaken 
over “de aanbevelingen van de federale Ombudsman met betrekking tot de stemming 
van de Belgen die in het buitenland verblijven” (nr. 3792). 
 

 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
mogelijkheid om in de Belgische kerncentrales robots in te zetten in het kader van een 
verscherpt veiligheidsbeleid ten aanzien van de nucleaire installaties” (nr. 3796). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het 
veiligheidsrapport van de Franse Autorité de sûreté nucléaire, waarin gewezen wordt op 
een aantal veiligheidsproblemen in de kerncentrale te Chooz, die het milieu kunnen 
bedreigen” (nr. 3824). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
veiligheidsmaatregelen tijdens de play-offs en het koninklijk besluit ter bestraffing van 
amokmakers tijdens voetbalwedstrijden” (nr. 3825). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
bekeuring van politieagenten tijdens het vervullen van hun opdracht” (nr. 3826). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
 WOENSDAG 6 APRIL 2011 
 

Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “de spectaculaire stijging van het aantal jonge vluchtelingen” (nr. 3403). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “het nakend tekort aan opvangplaatsen” (nr. 3608). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de brand 
in het gesloten centrum 127bis” (nr. 3620). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
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Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 

Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “de uitspraken van F. De Block, voorzitter van het OCMW van Oostende, over 
gezinshereniging op 19 maart 2011 op het VRT-journaal” (nr. 3623). 

 

- Vraag van de heer Jean Marie Dedecker aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “de OCMW-steun in het kader van gezinshereniging en de uitspraken van Franky 
De Block, voorzitter van het OCMW van Oostende daaromtrent” (nr. 3883). 

 

 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen” (nr. 3667). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 

en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
regularisatie van vreemdelingen en in het bijzonder de geloofwaardige pogingen” (nr. 
3806). 

 

- Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 
en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
regularisatie van vreemdelingen en in het bijzonder de beoordeling van de 
arbeidsovereenkomst” (nr. 3807). 

 

- Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 
en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
regularisatie van vreemdelingen en in het bijzonder het ononderbroken verblijf van 5 
jaar” (nr. 3808). 

 

- Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 
en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
regularisatie van vreemdelingen en in het bijzonder het begrip „geloofwaardige 
pogingen‟” (nr. 3809). 

 

 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “de ontradingscampagnes in Kosovo” (nr. 3863). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
nieuwe spanningen in het gesloten centrum te Vottem” (nr. 3867). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “de samenwerking van België met Frontex en de deelname aan operatie-Hermes” 
(nr. 3868). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen 
over “de nieuwe maatregelen om de asielcrisis in te dijken” (nr. 3890). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2011. 
 
 

 
“Politieke Partijen” 

WERKGROEP POLITIEKE PARTIJEN 
 
Voorzitter : de heer François  Bellot (S) (oudste lid) 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
 
 

Europese Aangelegenheden, Sociale Zaken en Financiën en Begroting 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE 

AANGELEGENHEDEN, DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN EN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN 

EN DE BEGROTING  
 
Voorzitters : de heren André Flahaut, Philippe Mahoux (S) en Yvan Mayeur en mevrouw Muriel 
Gerkens 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
Gemeenschappelijke vergadering met de homologe commissies van de Senaat 
 
- Uiteenzetting door de Eerste minister over de resultaten van de Europese Raad van 

Staatshoofden en Regeringsleiders van donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2011. 
 
- Na de uiteenzetting door de Eerste minister heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
Hebben het woord gevoerd : mevrouw Marie Arena (S), de heer Frank Vandenbroucke (S), 
mevrouw Gwendolyn Rutten, de heren Yvan Mayeur, Frank Boogaerts (S), mevrouw 
Christiane Vienne, de heren Peter Van Rompuy (S), Alexander De Croo (S), Herman De Croo, 
mevrouw Olga Zrihen (S) en de heer Hagen Goyvaerts. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 mei 2011. 
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Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers 
 
 DINSDAG 5 APRIL 2011 
 
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over “de doorlichting, de 
hervorming en het beheer van de fondsen van het Centraal Orgaan voor de 
Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring” (nr. 3359). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over “het vervolg van het 
proces-de Croÿ” (nr. 3360). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Justitie over “de conclusies en 
de uitvloeisels van zijn bezoek aan de gevangenis van Namen” (nr. 3361). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Linda Musin aan de minister van Justitie over “de toepassing van 
artikel 19, § 2 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken” 
(nr. 3531). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over “de tolerantie met 
betrekking tot de snelheidsovertredingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” (nr. 
3635). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van de heer André Frédéric aan de minister van Justitie over “de staat van de 
gebouwen van de gevangenis van Verviers” (nr. 3644). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
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Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Justitie over “de Cannabis Social 
Club” (nr. 3651). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over “de 
wederzijdse erkenning van strafvonnissen binnen de Europese Unie” (nr. 3663). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Justitie over “de werklast die 
sommige gerechtelijke onderzoeken voor de politiezones meebrengen” (nr. 3732). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van de heer Laurent Devin aan de minister van Justitie over “dubbel betaalde 
verkeersboetes” (nr. 3733). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over “de arrestatie van 
twee Belgen van Rwandese origine” (nr. 3757). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Justitie over “de commissies van 
toezicht bij de strafinrichtingen” (nr. 3803). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie over “de vrijlating van de 
gangster die een politieman neerschoot” (nr. 3842). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over 
“mogelijke frauduleuze handel in het aandeel van de Nationale Bank van België” (nr. 
3850). 
 
- De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de  
Eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, heeft 
geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2011. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 

 
 WOENSDAG 6 APRIL 2011 
 
Voorstel van resolutie (Thérèse Snoy et d‟Oppuers, Kristof Calvo, Eva Brems, Olivier Deleuze) 
over de bescherming van het noordpoolgebied, nrs. 1000/1 en 2. 
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van donderdag 24 maart 
2011). 
 
Hoorzitting met : 
- Z.E. de heer Paul Skytte CHRISTOFFERSEN, Ambassadeur van Denemaken; 
- Z.E. de heer Jostein H. BERNHARDSEN, Ambassadeur van Noorwegen; 
- de heer Thierry TOUCHAIS (The International Polar Foundation); 
- de heer Louis BEYENS (Universiteit Antwerpen); 
- de heer Jean-Louis TISON (ULB). 
 
- Rapporteur : de heer Philippe Blanchart. 
 
Volgende vergadering : woensdag 27 april 2011. 
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Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 WOENSDAG 6 APRIL 2011 
 
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de benoeming 
van een nieuwe administrateur-generaal bij de HZIV” (nr. 3567). 
 
- 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. 
 
Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de erkenning 
van doven als gehandicapten” (nr. 3265). 
 
- 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. 
 
Vraag van de heer Stefaan Vercamer aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast 
met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het uitblijven van een KB 
ter uitvoering van artikel 8 § 1bis van de wet van 27/02/1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap” (nr. 3884). 
 
- 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. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 april 2011. 
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Nucleaire veiligheid 

SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 
 
Voorzitter : de heer Willem-Frederik Schiltz 
 
 WOENSDAG 6 APRIL 2011 
 
Benoeming van de ondervoorzitter. 
 
- De heer Eric Thiébaut werd als ondervoorzitter aangewezen. 
 
Hoorzitting over het lozingsincident van augustus 2008 te Fleurus bij het IRE : 
- de heer Jean-Michel Vanderhofstadt, directeur-generaal van het IRE; 
 

- mevrouw Veerle Van De Steen, productieverantwoordelijke bij het IRE; 
 

- de heer Willy De Roovere, directeur-generaal van het FANC; 
 

- de heer Manfred Schrauben, directeur van het departement Inrichtingen en Afval van 
het FANC. 

 

(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck). 
 
- Na de uiteenzettingen hebben de leden vragen gesteld. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 27 april 2011. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN 

DE COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING  
 
Voorzitters : de heren François-Xavier de Donnea en Filip De Man 
 
 DONDERDAG 7 APRIL 2011 
Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en 
voor de Landsverdediging van de Senaat 
  
De evolutie van de operaties in Libië : 
 
- Uiteenzettingen door de Eerste minister en de minister van Landsverdediging. 
- Gedachtewisseling. 
 
- Hebben het woord gevoerd : mevrouw Marie Arena (S), de heren Karl Vanlouwe (S), 
Dirk Van der Maelen, Rik Daems (S), mevrouw Alexandra Colen, de heren Christophe 
Bastin, Wouter De Vriendt, Patrick Moriau, Filip De Man en de dames Christiane Vienne 
en Juliette Boulet. 
 
 
 


