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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

 
Opvolging van de buitenlandse missies 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT)  
 
Voorzitter : de heer Francis Delpérée (S) 
 
 VRIJDAG 8 APRIL 2011 
 
Overzicht van de militaire operaties in Libië. 
 
- Uiteenzetting door luitenant-generaal Van Caelenberge. 
- De minister van Landsverdediging en luitenant-generaal Van Caelenberge hebben vervolgens 
op de vragen van de heren Wouter De Vriendt, David Geerts, Gerald Kindermans, Patrick 
Moriau, Karl Vanlouwe (S), Hendrik Daems (S) en Jurgen Ceder (S) geantwoord. 
 
Volgende vergadering : donderdag 5 mei 2011. 

 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Ben Weyts 
 
 WOENSDAG 13 APRIL 2011 
 
- Uiteenzetting door de Eerste minister over zijn onderhoud met prins Laurent. 
- Gedachtewisseling. 
 
- Rapporteur : de heer Eric Jadot. 
- Hebben het woord gevoerd : de heren Laurent Devin en Theo Francken, mevrouw Jacqueline 
Galant, de heer Servais Verherstraeten, mevrouw Catherine Fonck, de heren Hans Bonte, Eric 
Jadot, Herman De Croo, Tanguy Veys, Jean-Marie Dedecker, Laurent Louis, Jan Van Esbroeck 
en Ben Weyts. 
 
 DINSDAG 26 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken (partim), nrs 1348/1 en 1349/8.  
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Jacqueline Galant. 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, 
voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de dames Nahima Lanjri 
en Zoé Genot, de heren Theo Francken, Eric Jadot en Rachid Madrane. 
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Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de overbelasting 
van de sociale bijstand door EU-burgers in Gent” (nr. 3922). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
terugkeervlucht naar Kosovo en de coördinatie van het terugkeerbeleid” (nr. 3941). 
 
- 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 
samenwerking tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken” (nr. 3969). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Tanguy Veys aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
ondersteuning van een infonamiddag omtrent regularisatie” (nr. 4035). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “eventuele 
maatregelen tegen de nieuwe asielpiek” (nr. 4067). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de effectiviteit 
van het bevel om het grondgebied te verlaten” (nr. 4078). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de geplande 
grote terugkeervlucht naar Nigeria en Congo” (nr. 4079). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
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Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de beslissing 
van de regering met betrekking tot het terugkeerbeleid van 8 april” (nr. 4080). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor 
de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “het gesloten 
asielcentrum 127bis te Steenokkerzeel” (nr. 4081). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor 
de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 

en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
maatregel van Italië om tijdelijke verblijfsvergunningen uit te reiken” (nr. 4103). 

 

- Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 
en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
geldigheid van het Schengenverdrag voor Tunesiërs met een Italiaans humanitair visum” (nr. 
4114). 

 

- Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- 
en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
verscherpte grenscontroles in ons land als gevolg van de Italiaanse beslissing om aan 25.000 
in Lampedusa gestrande Tunesiërs een Schengenvisum uit te reiken” (nr. 4128). 

 

 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor 
de Federale Culturele Instellingen heeft geantwoord. 
 
 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 02 - Kanselarij van de Eerste minister (partim), nrs 1348/1 en 1349/3.  
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Jacqueline Galant. 
- Inleidende uiteenzetting door de eerste minister. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. De heer Servais Verherstraeten heeft het woord 
gevoerd. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 04 - FOD Personeel en Organisatie, nrs 1348/1 en 1349/5. (Advies uit 
te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Jacqueline Galant. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren Servais 
Verherstraeten en Ben Weyts. 
- De commissie heeft eenparig een gunstig advies over sectie 04 - FOD Personeel en 
Organisatie uitgebracht. 
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Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 02 - Kanselarij van de Eerste minister (partim) en Sectie 05 - FOD 
Informatie- en Communicatietechnologie, nrs 1348/1 en 1349/3 en 6.  
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Jacqueline Galant. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heer Peter Dedecker en 
mevrouw Leen Dierick. 
- De commissie heeft met 10 stemmen en 1 onthouding een gunstig advies over sectie 02  
- Kanselarij van de Eerste minister – uitgebracht. 
- De commissie heeft met 10 stemmen en 1 onthouding een gunstig advies over sectie 05 - 
FOD Informatie- en Communicatietechnologie – uitgebracht. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken (partim) en Sectie 17 - Federale politie 
en Geïntegreerde Werking, nrs 1348/1 en 1349/8 en 11.  
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Jacqueline Galant. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Binnenlandse Zaken. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren Eric Thiébaut, 
Koenraad Degroote, Eric Jadot, Ben Weyts, Theo Francken en Laurent Devin. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Francken en Degroote. 
- De commissie heeft met 7 tegen 4 stemmen en 2 onthoudingen een ongunstig advies over 
deze amendementen uitgebracht. 
- De commissie heeft met 7 stemmen en 6 onthoudingen een gunstig advies over sectie 13 - 
FOD Binnenlandse Zaken – uitgebracht. 
- De commissie heeft met 7 stemmen en 6 onthoudingen een gunstig advies over sectie 17 - 
Federale politie en Geïntegreerde Werking – uitgebracht. 
 
Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de minister van Binnenlandse Zaken over 
“stalbranden” (nr. 3641). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Maya Detiège aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de aangifte 
van fietsdiefstallen” (nr. 3769). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het 
bezoek aan ons land van aan terreurgroepen gelinkte Pakistani” (nr. 3930). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
manifestatie van Voorpost in Edingen op 27 maart 2011” (nr. 3978). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
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Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
vrijspraak van een chauffeur door slordig politiewerk” (nr. 4054). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Justitie over “de uitspraak van Daniël 

Termont in De Standaard over de domiciliecontrole” (nr. 4066). 
 

- Vraag van de heer Siegfried Bracke aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
uitspraak van Daniël Termont in De Standaard over de domiciliecontrole” (nr. 4109). 

 

 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Eric Jadot aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de bekendmaking 
van het project Very Irritating Police (VIP) van de politiezone Westkust” (nr. 4119). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 

ontsnappingen van illegalen uit de luchthaven van Zaventem” (nr. 4124). 
 

- Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
achtervolging van twee illegalen op het tarmac van de luchthaven van Zaventem” (nr. 4218). 

 

 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Eric Thiébaut aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
samensmelting van de kleine politiezones” (nr. 4137). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
mogelijke maatregelen in het licht van de spectaculaire stijging van het aantal metaaldiefstallen” 
(nr. 4129). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het arrest 
van de Raad van State met betrekking tot één brandweerzone voor de provincie Namen” (nr. 
4194). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
regeringscommissaris bij het FANC” (nr. 4159). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het transport 
van nucleair materiaal” (nr. 4160). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
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Vraag van de heer Jan Van Esbroeck aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het 
functioneren van de korpschef van de politiezone Buggenhout-Lebbeke” (nr. 4183). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
verwijderingsvergoeding voor personeelsleden van de politiediensten op internationale missie” 
(nr. 4201). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
procedure voor de aanwerving van de zonechefs” (nr. 4206). 
 
- De minister van Binnenlandse Zaken heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : woensdag 4 mei 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 
 
 VRIJDAG 15 APRIL 2011 
(Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en 
voor de Landsverdediging van de Senaat). 
 
Opvolging van de toestand in Libië en in Ivoorkust. 
- Uiteenzettingen door de Eerste minister en de minister van Landsverdediging. 
- Gedachtewisseling. 
 
- De heer Theo Francken, mevrouw Marie Arena (S), de heren Stefaan Vercamer, Richard Miller 
(S), Dirk Van der Maelen, Patrick Dewael, Anthony Dufrane, Wouter De Vriendt, Peter Logghe, 
Piet De Bruyn (S), Hendrik Daems (S), Daniel Ducarme, David Geerts, Filip De Man en Karl 
Vanlouwe (S) hebben vragen gesteld. 
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Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de heer Hans Bonte 
 
 DINSDAG 26 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 44 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie (partim : Grootstedenbeleid), nrs. 1348/1 (partim) en 1349/20.  
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Marie-Claire Lambert. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Pensioenen en Grote Steden 

over “het Grootstedenfonds” (nr. 3158). 
 

- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over 
“het grootstedenbeleid” (nr. 3938). 

 

 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (partim : Veiligheid van de Voedselketen), nrs. 1348/1 (partim) en 1349/17. (Advies 
uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Marie-Claire Lambert. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
 
Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid over “het gecertificeerd autocontrolesysteem” (nr. 3787). 
 
- De minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (partim : Leefmilieu), nrs. 1348/1 (partim) en 1349/17.  
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Marie-Claire Lambert. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
 
Vraag van de heer Daniel Bacquelaine aan de minister van Klimaat en Energie over “de in geval 
van smog opgelegde snelheidsbeperkingen” (nr. 3503). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de minister van Klimaat en Energie over 
“het gebruik van de ecoscore als referentie” (nr. 3982). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
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 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
- Oproep tot projectvoorstellen door het Kenniscentrum voor de gezondheidszorg; 
 

- E-health (stand van zaken, hoorzittingen). 
 

 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (partim : Volksgezondheid), nrs. 1348/1 (partim) en 1349/17.  
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting).  
 
- Rapporteur : mevrouw Marie-Claire Lambert. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De commissie heeft met 8 tegen 1 stem en 5 onthoudingen een gunstig advies over Sectie 25 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (partim : 
Volksgezondheid) uitgebracht. 
- De commissie heeft met 1 stem en 5 onthoudingen een gunstig advies over sectie 44 – PD 
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (partim : 
Grootstedenbeleid) uitgebracht. 
- De commissie heeft met 11 stemmen en 3 onthoudingen een gunstig advies over sectie 25 – 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (partim : Veiligheid van 
de Voedselketen) uitgebracht. 
- De commissie heeft met 11 stemmen en 3 onthoudingen een gunstig advies over sectie 25 – 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (partim : Leefmilieu) 
uitgebracht. 
 
Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het aantal controles in de 
horeca vanaf de invoering van het algemeen rookverbod op 1 juli 2011” (nr. 3526). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het verbod op 
pelsdierkwekerijen” (nr. 3745). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de vice-eersteminister en minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “een geval 
van belangenvermenging inzake de chloorproblematiek in zwembaden” (nr. 3772). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Reinilde Van Moer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de psychiatrische 
MUG” (nr. 3785). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Reinilde Van Moer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de uitbetaling van het 
„sociaal statuut‟ aan artsen” (nr. 3786). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
Samengevoegde vragen : 
- 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 het koninklijk besluit van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de 
minimumnormen voor de bescherming van legkippen” (nr. 3788). 

 

- Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, 
Landbouw en Wetenschapsbeleid over “de toepassing van het koninklijk besluit van 17 
oktober 2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen” (nr. 
3797). 

 

 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Maya Detiège aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het Fonds voor medische 
ongevallen” (nr. 3794). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het toenemend aantal 
overtredingen van de wet betreffende het dierenwelzijn” (nr. 3810). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d‟Oppuers aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, 
Landbouw en Wetenschapsbeleid over “het debat in de EU over het gedeeltelijke of algemene 
verbod op vlees van gekloonde dieren” (nr. 3813). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het toenemend aantal dieren 
die omkomen bij stalbranden” (nr. 3840). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 mei 2011. 
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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 26 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) 
- Sectie 32 - FOD Economie, KMO‟s, Middenstand en Energie (partim : KMO‟s en 

Middenstand), nrs. 1348/1 en 2 en 1349/18. 
 

- Sectie 46 - POD Wetenschapsbeleid, nrs. 1348/1 en 2 en 1349/21. 
 

 (Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 

 
- Rapporteur : de heer Peter Dedecker. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid. 
- De heren Peter Dedecker en Karel Uyttersprot hebben vragen gesteld.  
- De commissie heeft met 9 stemmen en 2 onthoudingen een gunstig advies over sectie 46 en 
over deze partims van sectie 32 uitgebracht. 
 
Vraag van mevrouw Annick Van Den Ende aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, 
Landbouw en Wetenschapsbeleid over “de toegang tot het beroep van bakker-banketbakker” 
(nr. 3949). 
 
- De minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, 
Landbouw en Wetenschapsbeleid over “het statuut van meewerkende echtgenote” (nr. 3961). 
 
- De minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid over “het vertrek van O&O-vestigingen uit België” (nr. 4009). 
 
- De minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid over “de vertraging in de realisatie van het Europese Galileosysteem” 
(nr. 4043). 
 
- De minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid heeft geantwoord. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 32 - FOD Economie, KMO‟s, Middenstand en Energie (partim : 
Energie en Bescherming van de Consument), nrs. 1348/1 en 2 en 1349/18. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Klimaat en Energie. 
- De heer Kristof Calvo heeft vragen gesteld. 
- De commissie heeft met 11 tegen 1 stem en 1 onthouding een gunstig advies over deze 
partims van sectie 32 uitgebracht. 
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Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Klimaat en Energie over “de evaluatie van 
het akkoord en de gedragscode voor energieleveranciers” (nr. 3856). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Klimaat en Energie over “de invoer van 

kernafval” (nr. 3885). 
 

- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
invoer van nucleair afval in België” (nr. 3933). 

 

- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Binnenlandse Zaken over “de 
invoer van nucleair afval in België” (nr. 3934). 

 

 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de minister van Klimaat en Energie over “de 

voordelen verbonden aan dieselvoertuigen” (nr. 3886). 
 

- Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Klimaat en Energie over “het rapport 
over de negatieve effecten van dieselmotoren” (nr. 3921). 

 

- Vraag van de heer Joseph George aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
bevindingen van het rapport van de milieuministers met betrekking tot diesel” (nr. 3924). 

 

- Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over “het 
regeringsbeleid inzake dieselmotoren” (nr. 3972). 

 

- Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
ministeriële overeenkomst over de aanpak van de verdieselijking” (nr. 4027). 

 

 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over “slimme 
netten” (nr. 3946). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Bert Wollants aan de minister van Klimaat en Energie over “de 
aanbevelingen rond verwarming en isolatie” (nr. 3980). 
 
- De minister van Klimaat en Energie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over  
“de sterke reductie van interconnectiecapaciteit op 4 en 5 februari 2011” (nr. 3981). 
 
- De minister van Klimaat en Energie 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, nrs. 735/1 en 2. 

 

 Amendementen van de heer Uyttersprot , mevrouw Vanheste en mevrouw Van der Auwera. 
 

- 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). 
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- Naar aanleiding van de opmerkingen van de juridische dienst werden alle amendementen 
ingetrokken. 
- De tekst van het wetsvoorstel nr. 735/1 werd als basis voor de bespreking genomen. 
- De door de juridische dienst voorgestelde legistieke verbeteringen aan de drie artikelen 
werden aangenomen. 
- De drie artikelen werden ongewijzigd, de voorgestelde legistieke verbeteringen, eenparig 
aangenomen. 
- Het gehele wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Peter Luykx, Jan Jambon, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, Flor Van Noppen) 

houdende de hervorming van de Orde van Architecten, nr. 864/1. 
 

- Wetsvoorstel (Hendrik Bogaert, Liesbeth Van der Auwera) houdende de hervorming van de 
Orde van Architecten, nr. 86/1. 

 

- Wetsvoorstel (Peter Logghe, Bruno Valkeniers, Barbara Pas, Hagen Goyvaerts) tot wijziging 
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten wat de oprichting van 
een Orde van Vlaamse en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten betreft, 
nr. 892/1. 

 

- Wetsvoorstel (Kattrin Jadin, Damien Thiéry, Karine Lalieux) op de instellingen belast met het 
toezicht op het beroep van architect, nr. 1275/1. 

 

(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Ann Vanheste). 
 
- Mevrouw Kattrin Jadin heeft haar toegevoegd wetsvoorstel nr. 1275/1 toegelicht. 
- De tekst van het wetsvoorstel nr. 86/1 werd als basis voor de bespreking genomen. 
- De commissie heeft beslist om het advies van de Nationale Raad van Architecten in te winnen. 
 
 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 32 - FOD Economie, KMO en Middenstand en Energie (partim : 
Economie), nrs. 1348/1 en 2 en 1349/18. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Peter Dedecker. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. 
- De heren Peter Dedecker, Karel Uyttersprot en Peter Logghe hebben vragen gesteld. 
- De commissie heeft met 9 stemmen en 2 onthoudingen een gunstig advies over deze partim 
van sectie 32 uitgebracht. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 mei 2011. 
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Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers 
 
 DINSDAG 26 APRIL 2011 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 12 - FOD Justitie, nrs. 1348/1 (partim) en 1349/7. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Valérie Déom. 
- De minister heeft de krachtlijnen van de begroting inzake de FOD Justitie toegelicht. 
- De bespreking werd aangevat. 
- De commissie heeft beslist om het advies van het Rekenhof in te winnen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering 
en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek - 
Overgezonden door de Senaat, nr 1344/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu. 
- De minister heeft het wetsontwerp toegelicht. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Van Vaerenbergh c.s. en de heer Van 
Hecke c.s.   
- Alle amendementen werden verworpen. 
- Het gehele wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 10 tegen 7 stemmen. 
 

 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “twee 
recente arresten van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de afstammingswet van 2006” 
(nr. 2884). 
 
- 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 beperkte 
behandeling van adoptiedossiers uit Ethiopië” (nr. 3601). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over “de neutrale bezoekruimtes” 
(nr. 3832). 
 
- 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 Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over “de 
verschillende toepassing van de wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het 
Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake 
familierecht betreft” (nr. 4000). 
 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 

Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over 
“het grote aantal inbreuken op de co-ouderschapsregel” (nr. 4216). 

 

- Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de staatssecretaris voor Begroting, voor 
Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over 
“inbreuken op de co-ouderschapsregel en persoonlijk contact” (nr. 4228). 

 

 
- De staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de 
Federale Culturele Instellingen, heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Sonja Becq, Nahima Lanjri, Marie-Christine Marghem, Stefaan 

Vercamer, Sarah Smeyers, Sabien Lahaye-Battheu, Valérie Déom, Catherine Fonck, Muriel 
Gerkens) tot invoering van een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige 
wilsonbekwame personen, nr. 1009/1. 

 

- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Zoé Genot, Eva Brems, 
Wouter De Vriendt) tot instelling van een algemene regeling van voorlopig bewind over 
goederen en personen, nr. 55/1. 

 

(Rapporteurs : de heren Christian Brotcorne en Stefaan Van Hecke). 
Hoorzitting met de heer Frederik Swennen, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen; 
 
- Na de uiteenzetting heeft er een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
 
Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Justitie over “de aanstelling van een 
persoon aan het hoofd van de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid” (nr. 3844). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Rachid Madrane aan de minister van Justitie over “de ondertekening van een 
verklaring met het oog op een betere onderlinge afstemming van de initiatieven en inspanningen 
inzake de strijd tegen cybercriminaliteit door uzelf en uw Luxemburgse en Nederlandse 
ambtgenoten in Maastricht” (nr. 3853). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Justitie over “de verschillen in 
doorlooptijden van de parketten in ons land” (nr. 3954). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Justitie over “de 

informatisering van politierechtbanken en parketten” (nr. 3955). 
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- Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over “het 
overtypen van pv‟s” (nr. 4028). 

 

 
- 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. 3958). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over “het voornemen van de 
Europese Commissie om het gebruik van het Europese aanhoudingsbevel te beperken” (nr. 
4020). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Franco Seminara aan de minister van Justitie over “de door de federale 
overheid in het vooruitzicht gestelde werken in de gevangenis van Namen” (nr. 4045). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Justitie over “het deskundigenverslag met 
betrekking tot de hervorming van de wetgeving van de erediensten en van de niet-confessionele 
levensbeschouwelijke organisaties” (nr. 4053). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Justitie over “het drugstoerisme naar 
Nederland” (nr. 4085). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van Justitie over “de problematiek van de 
autostradedierenartsen” (nr. 4086). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Franco Seminara aan de minister van Justitie over “het aantal gedetineerden 
dat niet terugkeert na het penitentiair verlof” (nr. 4115). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over “het verloop van het 
onderzoek naar de Bende van Nijvel” (nr. 4139). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Theo Francken aan de minister van Justitie over “de ratificering van het 

terugkeerbeleid van gevangenen met Marokko” (nr. 4153). 
 

- Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Justitie over “het akkoord met 
Marokko inzake de gedetineerden met de Marokkaanse nationaliteit” (nr. 4217). 

 

 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
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Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over “de wetgeving met betrekking tot 
tippelprostitutie en de mogelijkheden inzake de invoering van tippelzones” (nr. 4164). 
 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over “de 

personeelsorganisatie bij de griffiers” (nr. 4169). 
 

- Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over “de 
personeelsorganisatie bij de griffiers” (nr. 4170). 

 

 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Justitie over “het onwettig inzamelen van 

gegevens van wifinetwerken door Google in het kader van Google Street View” (nr. 4173). 
 

- Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Binnenlandse Zaken over “het onwettig 
inzamelen van gegevens van wifinetwerken door Google in het kader van Google Street View” 
(nr. 4190). 

 

 
- De minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 mei 2011. 
 

 
 

Landsverdediging 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
 
Voorzitter : de heer Filip De Man 
 
 DINSDAG 26 APRIL 2011 
 
Vraag van mevrouw Annick Ponthier aan de minister van Landsverdediging over “de 
bedreigingen die aan zijn persoon werden geuit door Sharia4Belgium” (nr. 3661). 
 
- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Theo Francken aan de minister van Landsverdediging over “de Belgische 
aanwezigheid in Ivoorkust” (nr. 3860). 
 
- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Theo Francken aan de minister van Landsverdediging over “de mogelijke 
aanwezigheid van CBRNE wapens in Libië” (nr. 3862). 
 
- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Filip De Man aan de minister van Landsverdediging over “het aanbod van 

Nederland inzake meer militaire samenwerking” (nr. 4023). 
 

- Vraag van de heer Theo Francken aan de minister van Landsverdediging over “de Benelux-
samenwerking” (nr. 4101). 
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- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Landsverdediging over “de decompressie 

van militairen” (nr. 4037). 
 

- Vraag van mevrouw Annick Ponthier aan de minister van Landsverdediging over “de 
decompressie van militairen” (nr. 4135). 

 

- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Landsverdediging over “het nut van 
decompressie van militairen” (nr. 4146). 

 

- Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de minister van Landsverdediging over “de 
decompressie bij de terugkeer van militairen bij buitenlandse missies” (nr. 4150). 

 

 
- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Landsverdediging over “de 
omvorming van leegstaande en overtollige militaire infrastructuur tot gevangenissen” (nr. 4003). 
 
- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer David Geerts aan de minister van Landsverdediging over “de organisatie van 
bevorderingscomités in een periode van lopende zaken” (nr. 4038). 
 
- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Filip De Man aan de minister van Landsverdediging over “de 

luchtaanvallen op Libië” (nr. 4090). 
 

- Vraag van de heer Filip De Man aan de minister van Landsverdediging over “het tekort aan 
precisiebommen” (nr. 4091). 

 

 
- De minister van Landsverdediging heeft geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 mei 2011. 
 
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN BEGROTING 
 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 26 APRIL 2011 
 
- Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, nr. 1347/1. 
- Wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, nrs 

1348/1 en 2. 
- Verantwoordingen van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011, (01. 

Dotaties, 03. FOD Budget en Beheerscontrole, 18. FOD Financiën, 19. Regie der Gebouwen, 
51. Rijksschuld, 52. FOD Financiën – Financiering van de Europese Unie ) nrs 1349/1, 2, 4, 
12, 13, 22, 23. 

- Begrotingen van Ontvangsten en Uitgaven voor het begrotingsjaar 2011, Algemene 
toelichting, nr. 1346/1. 
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- Rapporteurs : de heer Guy Coëme en mevrouw Veerle Wouters. 
- Inleidende uiteenzettingen van de vice-eersteminister en minister van Begroting en de 
staatssecretaris voor de Begroting. 
- De heer Steven Vandeput en mevrouw Meyrem Almaci hebben vragen gesteld. 
 
 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Meerjarig financieel kader van de Europese Unie (2013-2020) - Eigen middelen. 
- Gedachtewisseling. 
Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Financiën en de Economische 
Aangelegenheden van de Senaat. 
 
- Rapporteurs : mevrouw Muriel Gerkens en de heer Frank Vandenbroucke (S). 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren Steven 
Vandeput en Dirk Van der Maelen, mevrouw Marie Arena (S), de heer Georges Gilkinet, 
mevrouw Gwendolyn Rutten, de heren Frank Vandenbroucke (S), Hendrik Bogaert en de dames 
Veerle Wouters en Muriel Gerkens. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (François-Xavier de Donnea, Philippe Goffin, Damien Thiéry, Marie-Christine 
Marghem) tot oprichting van een Comité van toezicht op de diensten die specifiek zijn belast 
met de strijd tegen de fiscale, sociale en economische fraude, alsook tegen de witwaspraktijken 
(Comité F), nrs 442/1 en 2. 

 

- Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Alain Mathot, Bruno Tobback, Peter Vanvelthoven) tot 
invoering van de una via-regel in fiscale strafzaken, de oprichting van een fiscaal auditoraat en 
de oprichting van een comité F, nr. 630/1. 

 

- Wetsvoorstel (Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert) tot regeling van het toezicht op de 
Federale Overheidsdienst Financiën, nr. 939/1. 

 

(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Georges Gilkinet). 
 
Hoorzitting met : 
- vertegenwoordigers van het Rekenhof; 
 

- de heer Michel De Samblanx, voorzitter van het Auditcomité van de Federale Overheid. 
 

 
- Na een inleidende uiteenzetting hebben de heren Claisse en Beckers, raadgevers bij het 
Rekenhof, en de heer De Samblanx op de vragen van de dames Veerle Wouters en Muriel 
Gerkens geantwoord. 
 
Wetsvoorstel (Alain Mathot, Dirk Van der Maelen, Christiane Vienne, Olivier Henry, Guy Coëme) 
tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de antimisbruikbepaling 
betreft, nrs 1111/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Veerle Wouters). 
Hoorzitting met Prof. Marc Bourgeois (ULg). 
 
- Na een inleidende uiteenzetting heeft Prof. Marc Bourgeois op de vragen van de heren Alain 
Mathot en Dirk Van der Maelen geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 mei 2011. 
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Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 26 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 23 - FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg, nrs 1348/2 
(partim) en 1349/15. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- Inleidende uiteenzetting van de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, 
belast met het Migratie- en asielbeleid. 
 
Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het kwaliteitscharter voor 
dienstenchequebedrijven” (nr. 2471). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de strijkateliers en het 
dienstenchequestelsel” (nr. 2501). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Valérie Déom aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de niet-bekendmaking van de sociale 
balans” (nr. 2606). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het rapport 2010 over de loonkloof tussen 
vrouwen en mannen in België” (nr. 2641). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Thierry Giet aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de problematiek van de in de 
werkloosheidsreglementering bepaalde sancties met of zonder de mogelijkheid tot verwittiging 
of uitstel” (nr. 2856). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de sanctie voor de ondernemingen in 
sectoren met ontoereikende vormingsinspanningen” (nr. 2869). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “payrolling” (nr. 3011). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Philippe Blanchart aan de minister van KMO‟s, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid over “de btw-verlaging in de horeca” (nr. 3045). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Karolien Grosemans aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de besprekingen 
tussen de RJV en de FOD Financiën over de beslaglegging op het vakantiegeld via een 
elektronische flux” (nr. 3129). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het vertrekvakantiegeld” (nr. 
3174). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “publiciteit bij maaltijdcheques” (nr. 3182). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de strijd tegen uitkeringsfraude” 
(nr. 3253). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de alimentatievordering ten 
aanzien van werklozen” (nr. 3254). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 



 
De Kamer online - 53 / 26 

 

Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “stakingsposten en het weigeren van de 
toegang tot de werkplek voor werkwilligen” (nr. 3474). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de tarificatie van de externe 
preventiediensten” (nr. 3614). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de brugpensioenregeling bij 
Bonduelle” (nr. 3616). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
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 verdeling van basisallocaties in sectie 
23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg van de algemene uitgavenbegroting 
voor het begrotingsjaar 2010” (nr. 3711). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “de geplande ontslagen bij het 
bedrijf Geminus nv in Nijvel” (nr. 3805). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, over “het recente geval van pesten op 
het werk” (nr. 3880). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en 
asielbeleid, heeft geantwoord. 
  
 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 24 - Sociale zekerheid (partim : Sociale Zaken), nrs. 1348/2 en 
1349/16. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. 
- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : de dames Christiane 
Vienne, Valérie De Bue, Meryame Kitir en Zoé Genot. 
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Vraag van mevrouw Nadia Sminate aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “samenwonende 
uitkeringsgerechtigden” (nr. 1809). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Nadia Sminate aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “artikel 18 van de 
verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994” (nr. 1872). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de verhoogde 
kinderbijslag voor langdurig werklozen” (nr. 3020). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Nadia Sminate aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “managementfuncties bij de 
dienst voor geneeskundige controle en evaluatie en de dienst voor administratieve controle van 
het RIZIV” (nr. 3189). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Nadia Sminate aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “het vermoeden van voltijdse 
tewerkstelling bij schending van de formaliteiten voorgeschreven bij een deeltijdse 
tewerkstelling” (nr. 3192). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de kinderbijslag voor 
kinderen geplaatst in een instelling of een pleeggezin” (nr. 3227). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Nadia Sminate aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de elektronische flux 
toestemmingen tot werkhervatting tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid” (nr. 3249). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de werkverwijdering van 
zwangere werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven” (nr. 3444). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de RKW als 
uitbetalingsinstelling” (nr. 3580). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met  
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de vice-eersteminister en minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de weigering en de 
intrekking van de machtiging van de kinderbijslagfondsen” (nr. 3836). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met  
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Zuhal Demir aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “de controle op het regelmatig 
volgen van de lessen in het kader van het recht op de kinderbijslag” (nr. 3837). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met  
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Nadia Sminate aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over “uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving” (nr. 
3871). 
 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met  
Maatschappelijke Integratie, heeft geantwoord. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 21 - Pensioenen, nrs. 1348/2 en 1349/14. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer David Clarinval. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Pensioenen en Grote Steden. 
- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : de heren David 
Clarinval, Georges Gilkinet en Yvan Mayeur en de dames Catherine Fonck en Sonja Becq. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over 
“het pensioen bij scheiding van een ambtenaar” (nr. 3999). 

 

- Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de minister van Pensioenen en Grote Steden 
over “het overlevingspensioen na een periode van wettelijke samenwoonst” (nr. 4221). 

 

 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
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Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over “de 
kosten van de pensionering van bedienaren van de eredienst boven de 65 jaar” (nr. 3730). 
 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over “de 
creatie van het statuut van mantelzorger” (nr. 3763). 
 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over “de 
problematiek van cumulatie van een overheidspensioen” (nr. 3830). 
 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
 
Samengevoegde vragen : 
- Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over 

“de pensioenbonus” (nr. 4046). 
 

- Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over “de 
pensioenbonus” (nr. 4092). 

 

- Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de minister van Pensioenen en Grote Steden 
over “de bekendheid van de pensioenbonus” (nr. 4223). 

 

- Vraag van mevrouw Miranda Van Eetvelde aan de minister van Pensioenen en Grote Steden 
over “de verlenging van de pensioenbonus” (nr. 4224). 

 

 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over “de 
overdracht van de rechten opgebouwd binnen de tweede pensioenpijler voor contractueel 
overheidspersoneel in geval van een latere statutarisering” (nr. 4083). 
 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over “de 
samenwerking tussen de OCMW‟s en de pensioendiensten in verband met de IGO” (nr. 4088). 
 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Pensioenen en Grote Steden over 
“het advies van de Nationale Arbeidsraad met betrekking tot de informatieverstrekking over de 
pensioenen” (nr. 4167). 
 
- De minister van Pensioenen en Grote Steden heeft geantwoord. 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 24 - Sociale Zekerheid (partim : personen met een handicap), nrs. 
1348/2 en 1349/16. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : de heer David Clarinval. 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen 
met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast 
met Maatschappelijke Integratie. 
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- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : mevrouw Catherine 
Fonck en de heer David Clarinval. 
 
Vraag van mevrouw Valérie De Bue 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 “de herziening van de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap” (nr. 3801). 
 
- 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 Nadia Sminate 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 oneigenlijke gebruik van 
parkeerkaarten” (nr. 3882). 
 
- 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 Valérie De Bue 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 “zwaar zorgbehoevende 
personen met een handicap” (nr. 3939). 
 
- 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 : woensdag 4 mei 2011. 
 
 

 
Financiën en Begroting en Justitie 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING EN 

DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE  
 
Voorzitters : mevrouw Muriel Gerkens en mevrouw Sarah Smeyers 
 
 DINSDAG 26 APRIL 2011 
 
Gedachtewisseling met de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding en de 
leden van de werkgroep “Una via” over de voortgang van de werkzaamheden terzake. 
(Voortzetting). 
 
 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Johan Denolf, diensthoofd “Economische en Financiële 
Criminaliteit” van de GFP en door de staatssecretaris. 
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Subcomm. « Nucleaire veiligheid » 

SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 
 
Voorzitter : de heer Willem-Frederik Schiltz 
 
 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Hoorzittingen betreffende de export van nucleair materiaal :  
 
- de heer Theo Van Rentergem, adviseur-generaal bij de FOD Economie, KMO, Middenstand 

en Energie en voorzitter van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van 
kernwapens (CANVEK); 

- de heer Kurt Franck, attaché bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en 
secretaris van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens 
(CANVEK); 

- de heer Filip De Clercq, attaché bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. 

 
- Na een inleidende uiteenzetting door de heer Theo Van Rentergem heeft er een 
gedachtewisseling plaatsgevonden. 
- De subcommissie heeft beslist om een hoorzitting met vertegenwoordigers van de 
Staatsveiligheid te organiseren. 
 
Volgende vergadering : woensdag 11 mei 2011. 

 

 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van de 
verantwoording) - Sectie 14 (partim : Ontwikkelingssamenwerking), nrs. 1348/1 et 1349/9. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Ingeborg De Meulemeester. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. 
- Hebben het woord gevoerd : de heer Dirk Van der Maelen, mevrouw Ingeborg De 
Meulemeester, de heer Philippe Blanchart, mevrouw Corinne De Permentier, de heer Wouter 
De Vriendt, de dames Juliette Boulet, Eva Brems, Alexandra Colen en de heer François-Xavier 
de Donnea. 
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Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken, over “het 
samenwerkingsprogramma met Vietnam” (nr. 3579). 
 
- De minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse 
Zaken en Institutionele Hervormingen over “het functioneren van de Europese Unie” (nr. 
3598). 
 
- De minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester aan de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken, over “de toegankelijkheid van 
indicatieve samenwerkingsprogramma‟s” (nr. 3694). 
 
- De minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Daphné Dumery aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast 
met Europese Zaken, over “de opname van Libische vluchtelingen in ons land” (nr. 3724). 
 
- De minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken, heeft geantwoord. 
 
Vraag van mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast 
met Europese Zaken, over “de doelstellingen met betrekking tot het aandeel van het bbp dat 
bestemd is voor ontwikkelingssamenwerking” (nr. 4032). 
 
Verslag 2010 inzake de naleving van de mensenrechten in de landen waarmee België een 
algemeen akkoord van ontwikkelingssamenwerking heeft gesloten. 
- Gedachtewisseling met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, belast met 

Europese Zaken. 
 

 
- Rapporteur : mevrouw Corinne De Permentier. 
- Hebben het woord gevoerd : de dames Ingeborg De Meulemeester, Christiane Vienne, 
Corinne De Permentier, Eva Brems en de heer François-Xavier de Donnea. 
 
Voorstel van resolutie (Corinne De Permentier) over de vrijlating van de Israëlische sergeant 
Gilad Shalit, nr. 1160/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Corinne De Permentier. 
- Hebben het woord gevoerd : de dames Daphné Dumery, Eva Brems en Christiane Vienne en 
de heren François-Xavier de Donnea en Jan Jambon. 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Dumery c.s. en door mevrouw Vienne. 
- Het voorstel van resolutie werd geamendeerd en aangenomen met 9 tegen 1 stem en 1 
onthouding. 
 
Volgende vergadering : woensdag 4 mei 2011. 
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Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Maggie De Block 
 
 WOENSDAG 27 APRIL 2011 
 
Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip van 
de verantwoording) - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim : bevoegdheid van de 
staatssecretaris voor Mobiliteit), nrs. 1348/2 (partim) en 1349/19. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Karin Temmerman. 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Mobiliteit. 
- De heren Ronny Balcaen, Bert Wollants en André Frédéric, mevrouw Karine 
Temmerman, de heer Tanguy Veys en mevrouw Maggie De Block. 
 
De problematiek van de motorrijders. 
- Uiteenzetting van de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste 

minister; 
 

- Gedachtewisseling. 
 

 
- Hebben het woord gevoerd : de heer Tanguy Veys, de dames Karin Temmerman en Linda 
Musin en de heer Bert Wollants. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 3 mei 2011. 
 
 

 
Opvolgingscommissie “Seksueel misbruik” 

OPVOLGINGSCOMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN 

PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK 
 
 DONDERDAG 28 APRIL 2011 
 
Benoeming van het bureau. 
 
- Mevrouw Karine Lalieux werd eenparig tot voorzitster benoemd. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 4 mei 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


