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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

Herziening Grondwet 

COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 
 
Voorzitter : de heer André Flahaut 
 
 VRIJDAG 27 JANUARI 2012 
 
Algemene Beleidsnota (Staatshervorming), nr. 1964/16. 
- Gedachtewisseling. 
 
- Inleidende uiteenzettingen door de Staatssecretarissen voor Staatshervorming, toegevoegd 
aan de eerste minister. 
- De heer Ben Weyts, Mevrouw Barbara Pas, de heren Michel Doomst, Renaat Landuyt, 
Stefaan Van Hecke, mevrouw Özlem Özen en mevrouw Catherine Fonck hebben het woord 
gevoerd tijdens de bespreking. 
 
 
 

Bijzondere commissie Dexia 

BIJZONDERE COMMISSIE DIE ERMEE WORDT BELAST DE OMSTANDIGHEDEN TE ONDERZOEKEN DIE 

HEBBEN GELEID TOT DE ONTMANTELING VAN DE NV DEXIA 
 
Voorzitter : mevrouw Marie-Christine Marghem 
 
 VRIJDAG 27 JANUARI 2012 
 
1. Hoorzitting met de heer Bruno Deletré, gewezen directeur public finance Dexia NV en lid van 
het directiecomité van Dexia NV. 
 
- Mevrouw Christiane Vienne en mevrouw Marie-Christine Marghem en de heren Georges 
Gilkinet, Peter Dedecker, Jean-Marie Dedecker en Hagen Goyvaerts hebben vragen gesteld. 
 
 MAANDAG 30 JANUARI 2012 
 
Hoorzitting met de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. (Voortzetting). 
 
- Mevrouw Marie-Christine Marghem en de heren Peter Dedecker en Dirk Van der Maelen 
hebben vragen gesteld. 
 
 WOENSDAG 1 FEBRUARI 2012 
 
Er vond een gedachtewisseling plaats over de vraag hoe de raadpleging van de documenten 
van de datarooms van de NBB en de FSMA kan worden geregeld. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne, de heer Kristof Waterschoot, mevrouw Gwendolyn 
Rutten en de heer Georges Gilkinet). 
 
Volgende vergadering : maandag 6 februari 2012. 
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Europese Aangelegenheden 

FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 
Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S)  
 
 VRIJDAG 27 JANUARI 2012 
 
Toelichting door de Eerste minister over de agenda van de Europese Raad van Staatshoofden 
en regeringsleiders van maandag 30 januari 2012 te Brussel. 
- Gedachtewisseling. 
 
 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
Toelichting door de Eerste minister over de resultaten van de Europese Raad van 
Staatshoofden en Regeringsleiders van maandag 30 januari 2012 te Brussel. 
- Gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
 
 
 

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 31 JANUARI 2012 
 
1. Actuele vragen aan de regering : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic378.pdf 
 
2. Wetsvoorstel (Peter Luykx, Liesbeth Van der Auwera, Peter Vanvelthoven, Patrick Dewael) 
tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, 
ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft, nr. 1385/4. 
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering donderdag 30 juni 2011). 
 
- Rapporteur : de heer Uyttersprot. 
- Op verzoek van de heer Ronny Balcaen stemt de commissie ermee in om de tekst van diens 
wetsvoorstel nr. 1705  samen te voegen met het voorliggende voorstel nr. 1385. 
- Op verzoek van de voorzitster stemt de commissie ermee in om de oorspronkelijke tekst van 
het wetsvoorstel (Stuk nr. 1385/1) als basis van de verdere bespreking te nemen. 
- Een amendement werd ingediend door de heer Schiltz c.s. 
- Een gedachtewisseling heeft plaatsgehad. De heren Bert Schoofs, Ronny Balcaen, Willem-
Frederik Schiltz, Peter Logghe, Peter Luykx en mevrouw Liesbeth Van der Auwera zijn 
tussengekomen 
- Er werd beslist het schriftelijk advies in te winnen van BuurtSuper, Federauto, NSZ, UCM, 
UNIZO, VFP en VOKA. 
 
3. Actuele vragen aan de regering : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic379.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
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Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers 
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
1. Regeling van de werkzaamheden : verzoek om het college van het Rekenhof te horen naar 
aanleiding van hun onderzoeksverslag “Maatregelen tegen de overbevolking in de 
gevangenissen”. 
 
- De commissie heeft beslist om het college van het Rekenhof uit te nodigen om hun 
onderzoeksverslag voor te stellen. 
 
2. Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Thierry Giet, Valérie Déom) tot wijziging van artikel 587 
van het Gerechtelijk Wetboek ten einde het vermoeden van onschuld te beschermen, 
nrs. 464/1 en 2. (Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
- Regeling van de werkzaamheden. 
- De lijst van de te horen personen werd rondgedeeld. 
 
3. Wetsvoorstel (Hans Bonte, Yvan Mayeur, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Zoé Genot, 
Stefaan Van Hecke, Renaat Landuyt) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de 
collectieve schuldenregeling betreft, nrs. 1410/1 tot 4. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter). 
Amendementen van mevrouw Lambert en van de heer Bonte c.s. 
Advies uitgebracht door de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de 
Maatschappelijke Hernieuwing. 
 
- De commissie heeft beslist het algemeen amendement (nr. 27) als basis voor de bespreking 
te nemen. 
- Subamendementen werden door Mevrouw Van Cauter c.s. ingediend. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- In afwijking van artikel 82.1 Rgt. werd het amendement nr. 27, zoals gesubamendeerd, 
eenparig aangenomen.  
- Derhalve vervallen de amendementen nrs. 1 tot 26. 
 
4. Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming op het stuk van adoptie, nr. 178/1. 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck) tot regularisatie van de adoptieprocedures die in het 
buitenland zijn gevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in België hebben, 
nr. 1730/1. 
 
- Rapporteur :  Mevrouw Carina Van Cauter.  
- Het wetsvoorstel nr. 1730 werd toegelicht. 
- De bespreking werd aangevat. 
 
7. Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Els Demol, Steven Vandeput, Karolien 
Grosemans, Ingeborg De Meulemeester) betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren 
van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de 
federale Overheidsdienst Justitie, nr. 1512/1. 
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- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael, Daniel 
Bacquelaine, Charles Michel) tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het 
gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van 
het personeel van de gevangenissen te garanderen, nrs. 1046/1 tot 3. 
 
- Rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Sarah Smeyers (wetsvoorstel nr. 1512). 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
 
 
 

Handels- en Economisch recht 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 
 

Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
Subsidiariteitsadvies over het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG 
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen - 
COM (2011) 778 en het voorstel voor een Verordening betreffende specifieke eisen voor de 
wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang - COM 
(2011)779. 
(Art. 37bis Reglement). 
- Toelichting door vertegenwoordigers van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en van de 
Beleidscel van de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee. 
- Bespreking en stemming. 
 
- Rapporteur : Mevrouw Zuhal Demir. 
- Vragen werden gesteld door mevrouw Muriel Gerkens en de heren Karel Uyttersprot en 
David Clarinval. 
- Vervolgens heeft de commissie eenparig beslist om een advies uit te brengen (Rgt, art. 
37bis). 
- Amendementen werden ingediend door de heren Clarinval, Coëme en de dames Gerkens, 
Kitir en Dierick. 
- Het advies werd aangenomen met 10 stemmen en 4 onthoudingen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
 
 
 

Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 

Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
1. Regeling van de werkzaamheden. 
 
2. Actuele vragen aan de regering : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic382.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
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Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de heer Hans Bonte 
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic380.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 8 februari 2012. 
 
 DONDERDAG 2 FEBRUARI 2012 
 
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, nr. 2005/8. 
(Amendement van mevrouw Fonck c.s. teruggezonden naar de commissie door de plenaire 
vergadering van donderdag 2 februari 2012). (Art. 93 Rgt). 
 
- Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Het amendement werd aangenomen met 15 tegen 1 stem, het artikel, zoals geamendeerd, 
met 10 stemmen en 6 onthoudingen en het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, 
eveneens met 10 stemmen en 6 onthoudingen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 8 februari 2012. 
 
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 

Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens  
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
1. Aanwijziging van een europromotor (Rgt, art. 37). 
 
- De heer Olivier Henry werd aangewezen als europromotor. 
 
2. Subsidiariteitsadvies over het voorstel van verordening betreffende de versterking van het 
economische en budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of 
dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied - 
COM(2011)819 (Rgt, art. 37bis). 
 
- Rapporteur : de heer Olivier Henry. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Muriel Gerkens. 
- Vervolgens werd een ontwerptekst, ondertekend door de heer Arens c.s., ingediend en door 
mevrouw Christiane Vienne toegelicht. 
- De commissie heeft beslist om de tekst van de heer Arens c.s als basistekst voor de 
discussie te nemen. De tekst van mevrouw Gerkens werd toegevoegd als opinie van een 
minderheid van de commissie.  
- Er werd een amendement ingediend. 
- De heer Steven Vandeput en de dames Muriel Gerkens en Gwendolyn Rutten hebben 
eveneens het woord gevoerd.  
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3. Voorstel van verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor monitoring en 
beoordeling van ontwerpbegrotingsplannen - COM(2011)821. 
- Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. 
 
- Raporteur : de heer Olivier Henry. 
- De heren Steven Vandeput, Philippe Goffin, Josy Arens en mevrouw Christiane Vienne zijn 
tussengekomen. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Muriel Gerkens. 
- Vervolgens werd een ontwerptekst, ondertekend door de heer Goffin c.s., ingediend en door 
de heer Philippe Goffin toegelicht. 
- De commissie heeft beslist om de tekst van de de heer Goffin c.s. als basistekst voor de 
discussie te nemen. De tekst van mevrouw Gerkens werd toegevoegd als standpunt van een 
minderheid van de commissie.  
- Het gehele advies (met inbegrip van de tekst van mevr. Gerkens) wordt aangenomen met 
10 tegen 1 stem. 
 
4. Actuele vragen aan de regering : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic381.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 

Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
Hoorzitting met de heer Didier Bellens, CEO van Belgacom, over de ontslagen aan de top van 
Belgacom sedert de zomer van 2011. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
 
 
 

Landsverdediging 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
 
Voorzitter : de heer Filip De Man 
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
1. Regeling van de werkzaamheden. 
 
2. Actuele vragen aan de regering : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic383.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 februar1 2012. 
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Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 

 DINSDAG 31 JANUARI 2012 
 
Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Thierry Giet, Karin Temmerman, Daniel Bacquelaine, Patrick 
Dewael, Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en 
de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de 
financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de 
politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen, nr. 2019/1. 
 
- Rapporteur : de heer Koenraad Degroote. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Raf Terwingen. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden, met tussenkomsten van de heren Ben Weyts en 
Eric Jadot. 
- Het gehele wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 februari 2012. 
 
 
 

Opvolging buitenlandse missies 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT) 
 

Voorzitter : de heer Francis Delpérée (S) 
 
 DONDERDAG 2 FEBRUARI 2012 
 
De minister van Landsverdediging heeft een uitgebreid overzicht gegeven van de militaire 
operaties in het buitenland. 
 
 
 

Parlementaire overlegcommissie 

PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 
 
Voorzitters : de heer André Flahaut en mevrouw Sabine de Bethune (S) 
 

 DONDERDAG 2 FEBRUARI 2012 
 
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, nr. 2005/1. 
Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en 
van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire 
overlegcommissie). 
 
- De evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de onderzoekstermijn op 15 dagen. 
 
 


