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PPlleennaaiirree  vveerrggaaddeerriinnggeenn  
 
 
 
 
 DINSDAG 19 JULI 2011 VOORMIDDAG (045), NAMIDDAG (046) 

WOENSDAG 20 JULI 2011 NAMIDDAG (047) 
 
 
 

WETSONTWERPEN EN VOORSTELLINGEN 

 
1. Wetsvoorstel (de dames Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera en Nahima Lanjri en dhr. 

Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven, nrs. 1603/1 tot 4. 
 

Variabele verloning en vertrekvergoedingen voor het topmanagement van 
beursgenoteerde ondernemingen en autonome overheidsbedrijven moeten 
opgenomen worden in overeenkomsten met bestuurders en directie. 
Volgens de indieners geldt deze regeling echter nog niet voor de drie 
spoorbedrijven. Met dit wetsvoorstel willen zij deze anomalie verhelpen. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1603 wordt unaniem aangenomen met 136 stemmen 

 
 
2. Wetsvoorstel (de heren Jef Van den Bergh, Ronny Balcaen en Peter Dedecker, de dames 

Valérie Déom, Leen Dierick, Maggie De Block en Valérie De Bue en de heren David Geerts 
en Christophe Bastin) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie wat de bereikbaarheid van de nooddiensten betreft,  
nrs. 1265/1 tot 5. 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de bereikbaarheid van de nooddiensten te vergroten 
voor gebruikers met een handicap. 
 

Het wetsvoorstel nr. 1265 wordt unaniem aangenomen met 135 stemmen 

 
 
3. - Voorstel van resolutie (de heren Peter Vanvelthoven en Patrick Dewael, mevr. Liesbeth 

 Van der Auwera en M. Peter Luyks) betreffende het vastleggen van een concrete 
 timing voor de onderhandelingen met Duitsland en Nederland over de reactivering van 
 de IJzeren Rijn en de aanstelling van de eerste minister om deze onderhandelingen te 
 leiden, nrs. 1476/1 tot 5. 
- Voorstel van resolutie (de heren Peter Luykx, Steven Vandeput, Jan Jambon, Bert 

Schoofs en Bert Wollants en de dames Karolien Grosemans en Veerle Wouters) 
betreffende het vastleggen van een concrete timing voor de onderhandelingen met 
Duitsland en Nederland over de reactivering van de IJzeren Rijn en de aanstelling van 
de eerste minister om deze onderhandelingen te leiden, nrs. 1242/1 tot 4. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 1476 wordt aangenomen met 122 stemmen en 13 onthoudingen 
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4. Wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick, Catherine Fonck en 

Myriam Delacroix-Rolin) tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra, 
nrs. 326/1 tot 8. 

 
Dit wetsvoorstel heeft betrekking op vreemdelingen die deel uitmaken van een 
gezin met minderjarige kinderen. 
Het uitgangspunt van de indiensters is dat noch de gezinnen die in België 
aankomen, noch de gezinnen die hier reeds woonachtig zijn, in een gesloten 
centrum geplaatst mogen worden. Het vasthouden van een gezin met minderjarige 
kinderen aan de grens met het oog op de registratie, het verkrijgen van informatie 
en andere administratieve verrichtingen, wordt behouden, zij het beperkt tot een zo 
kort mogelijke periode. 

 
Het wetsvoorstel nr. 326 wordt aangenomen met 91 stemmen tegen 45 en 1 onthouding 

 
 
5. Voorstel van aanbevelingen over pesten op het werk, nrs. 1671/1 en 2. 
 

Het voorstel van aanbevelingen nr. 1671 wordt unaniem aangenomen met 135 stemmen 

 
 
6. Wetsvoorstel (de heren Servais Verherstraeten, Hendrik Bogaert, Guy Coëme, Christophe 

Bastin en Philippe Goffin en mevr. Gwendolyn Rutten) tot wijziging van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme, nrs. 1618/1 tot 4. 

 
Dit wetsvoorstel voorziet in de toekenning van de kwaliteit van de 
autoriteitscontrole aan de federale overheidsdienst Financiën voor wat betreft de 
financiële diensten van bpost in het kader van de bestrijding van het witwassen van 
geld of de financiering van terrorisme. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1618 wordt aangenomen met 107 stemmen en 37 onthoudingen 

 
 
7. - Wetsvoorstel (de heren Daniel Bacquelaine en Herman De Croo, mevr. Catherine 

 Fonck en de heren Damien Thiéry en Philippe Goffin) tot wijziging van de 
 programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan de landbouw betreft,  
 nrs. 1561/1 tot 4. 
- Wetsvoorstel (dhr. Josy Arens en mevr. Catherine Fonck) tot wijziging van de 

programmawet van 23 december 2009 met het oog op de verlenging van de fiscale 
maatregelen voor de landbouwsector die ingevolge de crisis van 2009 werden 
genomen, nrs.1562/1 en 2. 

 
De landbouwers zijn zwaar getroffen door de beroerde klimatologische 
omstandigheden (droogteperiode, die in sommige regio’s werd gevolgd door 
hagelstormen). Daarom wordt met dit wetsvoorstel de verlenging beoogd van de 
reeds eerder genomen steunmaatregelen ten behoeve van de landbouwsector. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1561 wordt unaniem aangenomen met 138 stemmen 
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8. - Wetsvoorstel (dhr. Raf Terwingen, de dames Sonja Becq en Leen Dierick, de heren Jef 

 Van den Bergh en Thierry Giet, de dames Sarah Smeyers en Sabien Lahaye-Battheu 
 en de heren Renaat Landuyt, Olivier Maingain en Stefaan Van Hecke) tot wijziging van 
 de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de vereisten om tot notaris 
 benoemd te worden betreft, nrs. 1599/1 tot 3. 
- Wetsvoorstel (dhr. Laurent Louis) tot wijziging van artikel 35, § 3, 1°, van de wet van 25 

ventôse jaar XI op het notarisambt en van artikel 95, § 4, derde lid, 4°, van het 
Kieswetboek, nrs. 1617/1 en 2. 

 
Momenteel kunnen enkel Belgen notaris worden in België. Om de wet in 
overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving, stellen de indieners 
van dit wetsvoorstel voor de huidige nationaliteitsvoorwaarde uit te breiden tot 
onderdanen van alle lidstaten van de Europese Unie. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1617 wordt unaniem aangenomen met 137 stemmen 

 
 
9. Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 

22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken,  
nrs. 1504/1 tot 4. 
- Wetsvoorstel (de heren Filip De Man, Gerolf Annemans, Bert Schoofs en Peter 

Logghe) tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde 
groepen van veroordeelden, nrs. 1095/1 en 2. 

 
Het wetsontwerp 1504 wordt aangenomen met 126 stemmen en 12 onthoudingen 

 
 
10. Wetsvoorstel (dhr. Servais Verherstraeten, mevr. Sonja Becq, dhr. Raf Terwingen, mevr. 

Carina Van Cauter en dhr. Thierry Giet) tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek en van 
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, nrs. 1658/1 tot 5. 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de boetes in de RIZIVwetgeving en in het Sociaal 
Strafwetboek beter op elkaar af te stemmen. Aldus wordt een overlapping die 
ontstaan was bij het invoeren van het Sociaal Strafwetboek, weggewerkt. 
 

Het wetsvoorstel nr. 1658 wordt unaniem aangenomen met 138 stemmen 

 
 
11. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 

1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan 
elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een 
advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, nrs. 1279/10 tot 13. 

 
Het wetsontwerp 1279 wordt aangenomen met 79 stemmen tegen 20 en 39 onthoudingen 

 
 
12. - Wetsvoorstel (de dames Karine Lalieux, Sophie De Wit en Marie-Christine Marghem, 

 de heren Raf Terwingen, Renaat Landuyt, Olivier Deleuze en Stefaan Van Hecke, de 
 dames Carina Van Cauter en dhr. Christian Brotcorne) tot wijziging van de wetgeving 
 wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen 
 een gezagsrelatie betreft, nrs. 1639/1 tot 4. 
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- Wetsvoorstel (mevr. Alexandra Colen en de heren Bert Schoofs, Gerolf Annemans en 
Peter Logghe) tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde de verjaringstermijn van sommige 
misdrijven op minderjarigen vast te stellen op vijftig jaar, nrs. 919/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (de heren Bert Schoofs en Gerolf Annemans, de dames Alexandra Colen 
en Annick Ponthier en dhr. Peter Logghe) betreffende een strengere strafrechtelijke 
aanpak van misdrijven van seksueel misbruik op minderjarigen, nrs. 1478/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (de heren Bert Schoofs, Gerolf Annemans en Peter Logghe) tot wijziging 
van het Strafwetboek wat de aanranding van de eerbaarheid via het internet betreft,  
nrs. 1479/1 en 2. 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe verschillende aanbevelingen die de “Bijzondere 
commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van 
pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk”, in haar 
eindrapport van 31 maart 2011 formuleerde om te zetten in een concreet 
wetsvoorstel. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1639 wordt aangenomen met 127 stemmen en 8 onthoudingen 

 
 
13. - Wetsvoorstel (dhr. Christian Brotcorne, mevr. Sonja Becq, de heren Stefaan Van 

 Hecke en Ronny Balcaen en de dames Marie-Christine Marghem en Sabien Lahay-
 Battheu) betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, nrs. 682/1 tot 16. 
- Wetsvoorstel (mevr. Sonja Becq, dhr. Raf Terwingen, mevr. Liesbeth Van der Auwera 

en dhr. Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wetgeving wat betreft het recht van 
minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor 
minderjarigen, nrs. 738/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (mevr. Sonja Becq, dhr. Raf Terwingen, mevr. Liesbeth Van der Auwera 
en dhr. Servais Verherstraeten) tot wijziging van verschillende bepalingen over het 
recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord, nrs. 739/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (de dames Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter en dhr. Patrick 
Dewael) betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot 
instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen, nr. 944/1. 

- Wetsvoorstel (de dames Sabien-Lahay-Battheu en Carina Van Cauter en dhr. Patrick 
Dewael) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze 
van regeling van geschillen, nrs. 1224/1 en 2. 

- Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van 
minderjarigen om door de rechter te worden gehoord, nrs. 1652/1 en 2. 

 
Het wetsvoorstel nr. 682 wordt aangenomen met 118 stemmen en 20 onthoudingen 

 
 
14. - Voorstel van resolutie (de heren Patrick Moriau, André Flahaut, Philippe Blanchart en 

 Guy Coëme) betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in 
 ontwikkelingslanden, nrs. 110/1 tot 5. 
- Voorstel van resolutie (dhr. Denis Ducarme) betreffende een Belgisch internationaal 

beleid inzake de verwerving van landbouwgronden in de derdewereldlanden en inzake 
landbouwgrondbeheer, nrs. 103/1 en 2. 

- Voorstel van resolutie (mevr. Thérèse Snoy et d’Oppuers en de heren Olivier Deleuze 
en Kistof Calvo) over het grootschalig verwerven en pachten van landbouwgronden, 
nrs. 1296/1 en 2. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 110 wordt unaniem aangenomen met 138 stemmen 
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15. Voorstel van resolutie (de dames Thérèse Snoy et d’Oppuers, Eva Brems en Muriel 
Gerkens en de heren Wouter De Vriendt en Patrick Moriau) over de stijging van de 
voedselprijzen, nrs. 1321/1 tot 12. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 1321 wordt aangenomen met 94 stemmen tegen 1 en 93 onthoudingen 

 
 
16. Voorstel van resolutie (de heren Bruno Tuybens en Dirk Van der Maelen) met het oog op 

de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-Verdrag tegen Foltering en Andere 
Wrede, Onmenselijke of Vemederende Behandeling of Bestraffing (OPCAT), nrs. 25/1  
tot 4. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 25 wordt aangenomen met 87 stemmen en 51 onthoudingen 

 
 
17. Voorstel van resolutie (de heren Bruno Tuybens en Dirk Van der Maelen) ter ratificatie, 

door ons land, van het reeds sinds november 2000 ondertekende Protocol nr. 12 bij het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, nrs. 26/1 tot 4. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 26 wordt aangenomen met 86 stemmen en 50 onthoudingen 

 
 
18. Voorstel van resolutie (de heren Bruno Tuybens en Dirk Van der Maelen) met het oog op 

de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten (IVESCR), nrs. 27/1 tot 4. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 27 wordt aangenomen met 86 stemmen en 50 onthoudingen 

 
 
19. Wetsvoorstel (dhr. Jef Van den Bergh, de dames Liesbeth Van der Auwera, Nathalie 

Muylle en Nahima Lanjri, de heren Stefaan Vercamer en Servais Verherstraeten en mevr. 
Leen Dierick) tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven 
betreft, nrs. 438/1 tot 4. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 438 wordt unaniem aangenomen met 138 stemmen  

 
 
20. - Wetsvoorstel (mevr. Karine Lalieux, de heren Olivier Henry, David Clarinval en Willem-

 Frederik Schiltz en mevr. Liesbeth Van der Auwera) tot wijziging van de wet van 22 juli 
 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie,  
 nrs. 1597/1 tot 7. 
- Wetsvoorstel (de dames Liesbeth Van der Auwera, Nahima Lanjri en Leen Dierick, dhr. 

Joseph George en mevr. Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 
betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, nrs. 1448/1 
en 2. 

- Voorstel van resolutie (dhr. Joseph George en de dames Catherine Fonck, Liesbeth 
Van der Auwera en Leen Dierick) betreffende de ratificatie van de Protocollen van 12 
februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake 
wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en van het Aanvullend 
Verdrag van Brussel van 31 januari 1963, nrs. 1437/1 tot 5. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1597 wordt aangenomen met 114 stemmen en 24 onthoudingen 
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21. Voorstel van resolutie (de dames Nathalie Muylle, Nahima Lanjri en Sonja Becq) 
betreffende een rationeel geneesmiddelengebruik in rust- en verzorgingstehuizen,  
nrs. 268/1 tot 7. 

 
Het voorstel van resolutie nr. 268 wordt aangenomen met 137 stemmen en 1 onthouding 

 
 
22. Wetsvoorstel (de heren Anthony Dufrane en André Frédéric en de dames Linda Musin, 

Karine Lalieux en Karin Temmerman) tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde 
de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten te negeren, nrs. 1004/1  
tot 7. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1004 wordt aangenomen met 106 stemmen tegen 3 en 27 onthoudingen 

 
 
23. Wetsvoorstel (dhr. Tanguy Veys, mevr. Annick Ponthier en dhr. Bruno Valkeniers) tot 

afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en telecommunicatie, nrs. 927/1 en 2. 

 
Het wetsvoorstel nr. 927 wordt aangenomen met 128 stemmen tegen 10 

 
 
24. Wetsvoorstel (de heren Tanguy Veys en Bruno Valkeniers en mevr. Annick Ponthier) 

houdende het gebruik van gewesttekens op de blauwe zone van kentekenplaten voor 
motorvoertuigen, nrs. 1391/1 tot 3. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1391 wordt aangenomen met 130 stemmen tegen 8 

 
 
25. Wetsvoorstel (mevr. Karin Temmerman en dhr. Ronny Balcaen) tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, teneinde de fietsstraat te verankeren in de wegcode, nrs. 1403/1 tot 6. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1403 wordt aangenomen met 104 stemmen en 34 onthoudingen 

 
 
26. Wetsvoorstel (dhr. Yvan Mayeur, de dames Maggie De Block, Valérie De Bue en Annick 

Van Den Ende en dhr. Stefan Vercamer) tot wijziging van de wet van 26 april 2010 
houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering, 
nrs. 1508/1 en 2. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1508 wordt unaniem aangenomen met 134 stemmen  

 


