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PPlleennaaiirree  vveerrggaaddeerriinngg  
 
 
 
 
 DONDERDAG 2 FEBRUARI 2012 NAMIDDAG (070) 
 
 
 

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 

 
1. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een 

bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling, nr. 1634/1 tot 4. 
 

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een bijzondere rol op te richten voor de vorderingen 
op verzoekschrift inzake de collectieve schuldenregeling om te komen tot een 
heldere en meer uniforme praktijk op de griffies. 

 
Het wetsontwerp nr. 1634/4 wordt unaniem aangenomen met 138 stemmen 

 
 
2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte vezekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het 
Sociaal Strafwetboek, nrs. 1658/7 en 8. 

 
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 wetsontwerp nr. 1658/7 wordt unaniem aangenomen met 137 stemmen 

 
 
3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van 
bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, nr. 1889/1 tot 3. 

 
Dit ontwerp wijzigt de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut 
van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van 
bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007. 
Het ontwerp beoogt ten eerste artikel 5 van de wet te wijzigen. 
Op basis van het huidig artikel 5 van de wet, moet een onderdaan van een Lidstaat 
van de Europese Unie of van een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte die de hoedanigheid van 
bedrijfsrevisor in België wil verwerven, er onder andere een vestiging hebben, in de 
veronderstelling dat deze onderdaan zijn woonplaats niet in België heeft. Deze 
verplichting wordt door dit ontwerp afgeschaft. 
Vervolgens strekken de andere wijzigingen van de voorgestelde artikelen ertoe de 
nationale en internationale samenwerking te optimaliseren door te preciseren 
welke de organen zijn die, in het kader van de opdrachten die hen zijn toegekend 
door of krachtens deze wet, onderworpen zijn aan het beroepsgeheim en onder 
welke voorwaarden zij hiervan mogen afwijken. 
 

Het wetsontwerp nr. 1889/3 wordt unaniem aangenomen met 137 stemmen 
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4. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen 
van het reservekader van de krijgsmacht, nr. 1892/1. 

 
Het wetsontwerp nr. 1882 wordt unaniem aangenomen met 139 stemmen 

 
 
5. Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid, nrs. 2005/1 tot 

11. 
 

Het wetsontwerp nr. 2005/11 wordt aangenomen met 86 stemmen en 53 onthoudingen 

 
 
6. Wetsvoorstel (de heren Raf Terwingen en Thierry Giet, mevr. Karin Temmerman, de heren 

Daniel Bacquelaine en Patrick Dewael en mevr. 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, nrs. 2019/1 en 2. 

 
Gezien de huidige budgettaire moeilijkheden stellen de indieners voor om de 
dotaties voor de politieke partijen te bevriezen voor de begrotingsjaren 2012 en 
2013. 

 
Het wetsvoorstel nr. 2019/1 wordt aangenomen met 134 stemmen tegen 1 

 
 
7. Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, nrs. 1943/1  

+ 9 
 

Het wetsontwerp nr. 1943/1 + 9 wordt aangenomen met 85 stemmen tegen 53 

 
 
8. Geheel van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, nr. 

1944/1 en 2 en nr. 1943/9. 
 

Het wetsontwerp nr. 1944/1 en 2 en nr. 1943/9 wordt aangenomen met 85 stemmen tegen 53 

 
 
 
 
 

BEGROTINGEN EN REKENINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE 
DOTATIEGERECHTIGDE INSTELLINGEN 

 
1. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Rekenhof, nr. 2015/1. 
 

Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Rekenhof worden aangenomen met 136 stemmen  
en 1 onthouding 

 
 
2. Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2011 van het Rekenhof, nr. 2015/1. 
 

De aanpassing van de begroting wordt aangenomen met 136 stemmen en 1 onthouding 
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3. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van het Rekenhof, nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 110 stemmen en 27 onthoudingen 

 
 
4. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Grondwettelijk Hof, nr. 2015/1. 
 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Grondwettelijk Hof worden aangenomen met  
136 stemmen en 1 onthouding 

 
 
5. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van het Grondwettelijk Hof, nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 109 stemmen en 27 onthoudingen 

 
 
6. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Hoge Raad voor de Justitie, nr. 2015/1. 
 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Hoge Raad voor de Justitie worden aangenomen 
met 136 stemmen tegen 1 

 
 
7. Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2010 van de Hoge Raad voor de 

Justitie, nr. 2015/1. 
 

De aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2010 wordt aangenomen met 136 stemmen 
tegen 1 

 
 
8. Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2011 van de Hoge Raad voor de 

Justitie, nr. 2015/1. 
 

De aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2011 wordt aangenomen met 136 stemmen 
tegen 1 

 
 
9. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van de Hoge Raad voor de Justitie,  

nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 111 stemmen tegen 1 en 26 onthoudingen 

 
 
10. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Vast Comité van toezicht op de 

politiediensten, nr. 2015/1. 
 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten 
worden aangenomen met 137 stemmen tegen 1 

 
 
11. Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2011 van het Vast Comité van 

toezicht op de politiediensten, nr. 2015/1. 
 

De aanpassing van de begroting wordt aangenomen met 137 stemmen tegen 1 
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12. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van het Vast Comité van toezicht op 

de politiediensten, nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 111 stemmen tegen 1 en 26 onthoudingen 

 
 
13. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Vast Comité van toezicht op de 

inlichtingendiensten, nr. 2015/1. 
 
De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten 

worden aangenomen met 136 stemmen tegen 1 

 
 
14. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van het Vast Comité van toezicht op 

de inlichtingendiensten, nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 110 stemmen tegen 1 en 26 onthoudingen 

 
 
15. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het College van de federale 

ombudsmannen, nr. 2015/1. 
 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van het College van de federale ombudsmannen worden 
aangenomen met 136 stemmen tegen 1 

 
 
16. Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2011 van het College van de federale 

ombudsmannen, nr. 2015/1. 
 

De aanpassing van de begroting wordt aangenomen met 137 stemmen tegen 1 

 
 
17. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van het College van de federale 

ombudsmannen, nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 109 stemmen tegen 1 en 26 onthoudingen 

 
 
18. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, nr. 2015/1. 
 
De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer worden aangenomen met 136 stemmen tegen 1 

 
 
19. Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2011 van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nr. 2015/1. 
 

De aanpassing van de begroting wordt aangenomen met 137 stemmen tegen 1 
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20. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 108 stemmen tegen 1 en 28 onthoudingen 

 
 
21. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Benoemingscommissies voor het 

notariaat, nr. 2015/1. 
 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Benoemingscommissies voor het notariaat worden 
aangenomen met 134 stemmen tegen 1 

 
 
22. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van de Benoemingscommissies voor 

het notariaat, nr. 2015/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 111 stemmen tegen 1 en 26 onthoudingen 

 
 
23. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Kamer van volksvertegenwoordigers,  

nr. 2018/1. 
 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden 
aangenomen met 136 stemmen tegen 1 en 1 onthouding 

 
 
24. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers, nr. 2018/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 86 stemmen tegen 37 en 15 onthoudingen 

 
 
25. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Belgische leden van het Europees 

Parlement, nr. 2018/1. 
 
De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de Belgische leden van het Europees Parlement worden 

aangenomen met 136 stemmen tegen 1 

 
 
26. Rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de financiering van de politieke partijen,  

nr. 2018/1. 
 

De rekeningen van het begrotingsjaar 2010 van de financiering van de politieke partijen worden 
aangenomen met 136 stemmen tegen 1 

 
 
27. Begrotingsvoorstellen voor het begrotingsjaar 2012 van de financiering van de politieke 

partijen, nr. 2018/1. 
 

De begrotingsvoorstellen worden aangenomen met 137 stemmen tegen 1 

 


