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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

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 
 
 MAANDAG 6 FEBRUARI 2012 
 
Dexia en de crisis van de staatsschuld: Voorstelling deskundigenverslag en gedachtewisseling. 
 
- Vragen werden gesteld door de dames Christiane Vienne en Marie-Christine Marghem en de 
heren Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet, Peter Dedecker, Bruno Valkeniers en Joseph 
George. 
 
 DONDERDAG 9 FEBRUARI 2012 
 
De commissie heeft een bespreling gevoerd naar aanleiding van lekken in de pers. 
 
(Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne, de heer Kristof Waterschoot, mevrouw Gwendolyn  
Rutten en de heer Georges Gilkinet). 
 
Volgende vergadering : maandag 13 februari 2012. 
 
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
1. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic384.pdf 
 
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). 
 
- De commissie heeft het voorstel van de heer Arens c.s., aangevuld met de standpunten van 
de minderheid, aangenomen met 13 stemmen en 1 onthouding 
 
3. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic390.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 februari 2012. 
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Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
1. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic385.pdf 
 
2. Voorstel van resolutie (Dirk Van der Maelen, David Geerts) met betrekking tot een sterk 
internationaal wapenverdrag, nr. 1794/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Ingeborg De Meulemester. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Moriau, De Croo, Deseyn, 
Waterschoot, Brotcorne, de dames De Permentier, Brems, Boulet en Demol en de heer 
Jambon. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- De amendementen nrs 1, 3 tot 5, 8, 11 tot 14 en 16 werden aangenomen. 
- De amendementen nrs 2, 6, 7, 9 tot 10 en 15 werden ingetrokken. 
- De punten a) tot i) en 1 tot 3, zoals gewijzigd en verbeterd, werden achtereenvolgens 
aangenomen. 
- Het geheel van het voorstel van resolutie, zoals gewijzigd en verbeterd, werd eenparig 
aangenomen. 
 
3. Voorstel van resolutie (Juliette Boulet, Eva Brems, Zoé Genot, Bruno Tuybens, Dirk Van der 
Maelen, Wouter De Vriendt, Stefaan Vercamer, François-Xavier de Donnea, Roel Deseyn) 
betreffende de bescherming van de mensenrechtenverdedigers, nrs. 1887/1 tot 4. 
 
- Rapporteur : de heer Kristof Waterchoot 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Moriau, mevrouw Vienne, de heren De 
Croo, Deseyn, Brotcorne en de dames De Permentier en Boulet. 
- De amendementen nrs 1 tot werden aangenomen. 
- De punten A tot L en 1 tot 13, zoals gewijzigd en verbeterd, werden achtereenvolgens 
aangenomen. 
- Het geheel van het voorstel van resolutie, zoals gewijzigd en verbeterd, werd eenparig 
aangenomen. 
 
4. Samengevoegde voorstellen van resolutie : 
- Voorstel van resolutie (Corinne De Permentier, Christian Brotcorne, Maya Detiège, Patrick 
Dewael, Gerald Kindermans, Patrick Moriau, Jan Van Esbroeck, Olivier Destrebecq, Georges 
Dallemagne, Roel Deseyn) over de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen 
China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale 
organisaties, nr. 1546/1. 
- Voorstel van resolutie (Christian Brotcorne, Maya Detiège, Georges Dallemagne) betreffende 
de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de 
betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties, nr. 462/1. 
 
- Rapporteur : de heer Peter Luykx. 
- De commissie heeft eenparig beslist de tekst van het voorstel van resolutie DOC 53 
1546/001 als basis voor de bespreking te nemen. 
- De punten A tot G en 1 tot 3, zoals het geheel van het voorstel van resolutie werden 
achtereenvolgens eenparig aangenomen. 
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 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot 
wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te 
Kleinmond, Zuid-Afrika, op 11 september 2009 - Overgezonden door de Senaat, nr. 2022/1. 
 
- Zaak zonder verslag. 
- De artikelen 1 en 2 en het geheel van het wetsontwerp werden eenparig aangenomen.  
 
2. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de 
Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het 
Carabische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar 
Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal 
gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te 
Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010 - 
Overgezonden door de Senaat, nr. 2023/1. 
 
- Rapporteur : de heer Roel Deseyn. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- De artikelen 1 en 2 en het geheel van het wetsontwerp werden eenparig aangenomen.  
 
3. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het 
Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Koninkrijk der Nederlanden) en de 
Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met 
het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 - Overgezonden door de Senaat, 
nr. 2024/1. 
 
- Rapporteur : de heer Roel Deseyn. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- De artikelen 1 en 2 en het geheel van het wetsontwerp werden aangenomen met 13 
stemmen en een onthouding.  
 
4. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic396.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 februari 2012. 
 
 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
1. 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). 
 
- De commissie heeft de lijst van de hoorzittingen vastgelegd. 
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2. Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft - 
Geamendeerd door de Senaat, nrs. 1538/1 tot 8.  
(Rapporteurs : de heren Christian Brotcorne et Bert Schoofs). 
Amendementen van mevrouw Van Cauter en mevrouw Smeyers. 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Carina Van Cauter. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De amendementen nrs. 7 en 9 tot 11 werden aangenomen. 
- De commissie heeft beslist afwijking te maken van artikel 82.1 van het Reglement. 
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
3. Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Zoé Genot, Renaat 
Landuyt) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht 
toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen, nrs. 1680/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek 
en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, met het oog op de 
instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van 
collectieve belangen, nr. 153/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sonja Becq. 
- Inleidende uiteenzetting door de indieners. 
- De bespreking werd aangevat. 
- De commissie heeft beslist hoorzittingen te organiseren. 
- Met toepassing van artikel 98 van het Reglement, verzoekt de commissie de Kamervoorzitter 
om het advies van de Raad van State in te winnen. 
 
4. Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael) tot wijziging van 
artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen 
gewezen door de vrederechter en de politierechtbank, nr. 1043/1. 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter) tot wijziging van artikel 109bis van 
het Gerechtelijk Wetboek, nrs. 1831/1 en 2. 
(Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke). 
 
- De bespreking werd voortgezet. 
- Er werden amendementen ingediend door de dames Van Cauter en Lahaye-Battheu. 
 
5. Wetsvoorstel (Bert Schoofs, Peter Logghe, Gerolf Annemans) tot wijziging van de wettelijke 
regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond, 
nr. 1552/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Bert Schoofs. 
- Een bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Artikel 1 en derhalve het wetsvoorstel werden verworpen met 6 tegen 4 stemmen en 
3 onthoudingen. 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Hoorzitting met vertegenwoordigers van het college van het Rekenhof over hun 
onderzoeksverslag “Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen”. 
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- De heren Jan Debucquoy, raadsheer, en Eddy Van Loocke, eerste auditeur-revisor, hebben 
het onderzoeksverslag voorgesteld. 
- De uiteenzetting werd gevolgd door een gedachtewisseling. 
 
2. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic393.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 februari. 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
1. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic386.pdf 
 
2. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic387.pdf 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Rapport over de kwaliteit van de politieopleidingen. 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Sofie De Kimpe, projectcoördinator; 
- mevrouw Sybille Smeets, voorzitter van de visitatiecommissie (F); 
- mevrouw Kaat Boon, voorzitter van de visitatiecommissie (N); 
- de heer Jaak Raes, covoorzitter van de visitatiecommissie - Nationale School voor Officieren; 
- de heer Carrol Tange, covoorzitter van de visitatiecommissie - Nationale School voor 
Officieren. 
 
- Rapporteur: mevrouw Bercy Slegers. 
 
2. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic395.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 februari 2012. 
 
 
 

Klimaat en Duurzame Ontwikkeling 

BIJZONDERE COMMISSIE ‘KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING’ 
 
Voorzitter : de heer André Flahaut 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
Debriefing van de conferentie van Durban inzake klimaatverandering. 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, 
toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor 
Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister; 
- Gedachtewisseling. 
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- Rapporteur : mevrouw Julie Fernandez-Fernandez.  
- De gedachtewisseling heeft plaatsgehad.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 28 februari 2012. 
 
 
 

Handels- en Economisch Recht 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 
 
Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
1. Regeling van de werkzaamheden. 
 
2. Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Hans Bonte, Meryame Kitir, Christiane Vienne) tot 
invoering van de verplichting voor de beursgenoteerde vennootschappen tot het opstellen van 
een sociaal rapport, nrs. 1337/1 en 2. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick.  
 

Volgende vergadering : dinsdag 28 februari 2012. 
 
 
 

Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic388.pdf 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Wetsvoorstel (Stefaan Vercamer, David Clarinval, Mathias De Clercq, Catherine Fonck, 
Meryame Kitir, Nahima Lanjri, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, 
Christiane Vienne) tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de 
pensioenproblematiek bij de integratie van academische opleidingen van hogescholen in 
universiteiten, nr. 1896/1. 
 
- Rapporteur : de heer Wouter De Vriendt.  
- Inleidende uiteenzetting van de heer Stefaan Vercamer. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer De Clercq c.s.  
- De artikelen 1 tot 5, zoals gewijzigd en verbeterd, werden achtereenvolgens eenparig 
aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, zoals gewijzigd en verbeterd, werd eenparig aangenomen.  
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2. Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Christiane Vienne, Yvan Mayeur, Linda Musin) tot verbetering van de rechten 
van de uitzendkrachten, nr. 247/1. 
- Wetsvoorstel (Valérie De Bue, David Clarinval) tot regeling van de mogelijkheid een beroep te 
doen op uitzendarbeid met het oog op vaste indienstneming, nr. 352/1. 
- Wetsvoorstel (Hans Bonte, Meryame Kitir, Peter Vanvelthoven) ter verbetering van het statuut 
van de uitzendkrachten, nr. 448/1. 
- Wetsvoorstel (Maggie De Block, Mathias De Clercq, Gwendolyn Rutten) tot wijziging van de 
wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers wat de arbeidsovereenkomst voor 
uitzendarbeid betreft, nr. 764/1. 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Nationale Arbeidsraad : 
- de heer Mathieu Verjans (ACV); 
- de heer Lander Vander Linden (ABVV); 
- de heer Herwig Muyldermans (Federgon); 
- de heer Björn Cuyt (Unizo). 
 
- Co-rapporteur : mevrouw Miranda Van Eetvelde. 
- De uiteenzettingen werden gevold door een gedachtewisseling.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 februari 2012. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic389.pdf 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Voorstel van resolutie (Linda Musin, André Frédéric, Anthony Dufrane, Daniel Bacquelaine, 
Christophe Bastin) over de bevordering van het Euro Carex-project op Europees vlak en over 
de aanwijzing van de eerste minister om België in verband met dat dossier te 
vertegenwoordigen, nrs. 1839/1 tot 3. (Rapporteur : de heer Christophe Bastin). 
 
- Rapporteur : de heer Christophe Bastin 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- Het voorstel van resolutie werd aangenomen met 11 stemmen en een onthouding. 
 
2. Voorstel van resolutie (Anthony Dufrane, André Frédéric, Linda Musin, Karine Lalieux) over 
de verbetering en coördinatie van de informatie en communicatie waarin de ondernemingen 
van de NMBS-Groep voor hun gebruikers voorzien, alsmede over de gewaarborgd kosteloze 
terbeschikkingstelling ervan, nr. 1690/1. 
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- Rapporteur : mevrouw Valérie De Bue. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Van den Bergh c.s. 
- Dit amendement werd aangenomen. 
- Het voorstel van resolutie, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 9 stemmen en 
4 onthoudingen. 
 
3. Voorstel van resolutie (Linda Musin, André Frédéric, Karine Lalieux, Eric Thiébaut, Rachid 
Madrane, Anthony Dufrane) betreffende de vermelding van het gratis noodnummer 0800/30 
230 van de NMBS-groep op alle door haar uitgereikte vervoerbewijzen, om te zorgen voor 
meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel op het Belgische spoorwegennet, nrs. 244/1 en 
2. 
 
- Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh. 
- Inleidende uiteenzetting van de heer André Frédéric. 
- De bespreking werd aangevat.  
 
4. Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, Karel 
Uyttersprot) tot wijziging, wat betreft het gelijkvormigheidsattest, van het koninklijk besluit van 
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nr. 1230/1. 
 
- Toepassing van art. 97 van het Kamerreglement (procedure van samenwerking). 
 
5. Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, Karel 
Uyttersprot) tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving 
van voertuigen, wat betreft het inschrijvingsbewijs, nr. 1231/1. 
 
- Toepassing van art. 97 van het Kamerreglement (procedure van samenwerking). 
 
6. Wetsvoorstel (Valérie De Bue, David Clarinval) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 
september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen 
genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet 
toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding 
van de 3e graad te maken, nr. 1081/1. 
 
- Toepassing van art. 97 van het Kamerreglement (procedure van samenwerking). 
 
7. Wetsvoorstel (Alexandra Colen, Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) tot 
wijziging van de regelgeving met het oog op de inschrijving van bromfietsen en het invoeren 
van het rijbewijs voor bromfietsgebruikers, nr. 841/1. 
 
- Toepassing van art. 97 van het Kamerreglement (procedure van samenwerking). 
 
8. Wetsvoorstel (Ronny Balcaen, Stefaan Van Hecke, David Geerts, Christophe Bastin) tot 
wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het 
beheer van de Nationale Loterij, nrs. 835/1 tot 3. 
 
- Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux. 
- Inleidende uiteenzetting van de heer Ronny Balcaen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 februari 2012. 
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Europese Aangelegenheden 

FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 
Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S)   
 
 DINSDAG 7 FEBRUARI 2012 
 
De heer Poul Skytte Christoffersen, Ambassadeur van Denemarken in België heeft de 
prioriteiten van het Deense Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie toegelicht. 
 
- Gedachtewisseling. 
 
Volgende vergadering : maandag 13 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 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Regeling van de werkzaamheden (prioritaire wetsvoorstellen). 
 
2. Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- 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, nrs. 1385/4 en 5. 
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van donderdag 30 juni 
2011). 
Amendement van de heer Schiltz c.s. 
- Wetsvoorstel (Ronny Balcaen, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Kristof Calvo) tot wijziging 
van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening, wat de toegestane afwijkingen betreft, nr. 1708/1. 
(Rapporteur : de heer Karel Uyttersprot). 
 
- Er werd een amendement (nr. 5) ingediend door de heer Schiltz c.s. 
- Amendement nr. 4 werd ingetrokken. 
- De beslissing werd afgerond. Hebben het woord gevoerd : de heren Willem-Frederik Schiltz, 
Peter Luyckx, Karel Uyttersprot, Bert Schoofs, Ronny Balcaen en mevrouw Liesbeth Van der 
Auwera. 
- Amendement nr. 5 en de artikelen, zoals gewijzigd, werden aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel nr. 1385, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 14 
stemmen en een onthouding. 
- Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel nr 1708. 
 
3. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic394.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 februari 2012. 
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Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de heer Hans Bonte 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic391.pdf 
 
2. Voorstel van resolutie (Maya Detiège, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Ine Somers) 
betreffende het verbeteren van de bescherming en opvolging van premature kinderen, 
nrs. 380/1 tot 5. (Rapporteur : mevrouw Reinilde Van Moer). 
Amendementen van mevrouw Detiège en van mevrouw Gerkens c.s. 
 
- Co-rapporteur : de heer Franco Seminara. 
- De bespreking werd verdergezet. 
 
3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van 
de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, 
teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen - Overgezonden door 
de Senaat, nrs. 1996/1 en 2. 
Amendementen van mevrouw Van Moer c.s. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Kristof Calvo) tot instelling van een verbod op 
bisfenol A in recipiënten voor voedingsmiddelen, nr. 818/1. 
(Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon). 
 
- Amendementen werden ingediend door de dames Snoy et d’Oppuers en Gerkens en 
mevrouw De Bont. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Amendementen nrs 1 en 2 werden ingetrokken. 
- Het geheel van het wetsontwerp, ongewijzigd, werd aangenomen met 12 stemmen en 
2 onthoudingen. 
- Bijgevolg vervalt het toegevoegde wetsvoorstel nr. 818. 
 
4. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic392.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 februari 2012. 
 
 
 

Maatschappelijke Emancipatie 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 
 
Voorzitter : mevrouw Valérie Déom 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
1. Bespreking over de bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen : 
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Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Maya Detiège, Valérie Déom, Sonja Becq, Maggie De Block, Annick Van Den 
Ende, Meyrem Almaci, David Clarinval, Zoé Genot) tot wijziging van de regelgeving wat de 
bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen betreft, nr. 1675/1. 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri) ter bestrijding van 
de loonkloof tussen vrouwen en mannen, nrs. 237/1 tot 3. 
- Wetsvoorstel (Maya Detiège, Hans Bonte, Meryame Kitir, Bruno Tuybens, Renaat Landuyt, 
Myriam Vanlerberghe, Ann Vanheste, Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven) strekkende 
tot gelijkstelling van de lonen tussen mannen en vrouwen, allochtone en autochtone 
werknemers en werknemers met en zonder handicap, nr. 626/1 
- Wetsvoorstel (Valérie Déom, Özlem Özen, Olivier Henry, Guy Coëme) tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, 
nr. 740/1. 
- Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Sonja Becq) tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter 
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, met het oog op de instelling van het 
rapport over en het plan voor de gelijkheid van kansen van vrouwen en mannen, nr. 1168/1. 
(Rapporteur : mevrouw Annick Van Den Ende). 
 
- Onderzoek van de ontvangen adviezen. 
- Rapporteur : mevrouw Marie-Martine Schyns (ter vervanging van mevrouw Annick Van Den 
Ende). 
- Hebben het woord gevoerd : de dames Valérie Déom, Maya Detiège, Miranda Van Eetvelde, 
Marie-Martine Schyns, Bercy Slegers en de heer David Clarinval. 
- De dames Maya Detiège, Valérie Déom en Marie-Martine Schyns hebben voorstellen tot 
wijziging van het wetsvoorstel nr. 1675/1 voorgesteld. 
 
2. Regeling van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 februari 2012. 
 
 
 

“Nucleaire veiligheid” 

SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 
 
Voorzitter : de heer Willem-Frederik Schiltz 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
Gedachtewisseling over de export van nucleair materiaal. 
(Rapporteur : de heer Joseph George). 
 
- De subcommissie heeft beslist de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris 
voor Energie te horen.  
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Rekenhof 

SUBCOMMISSIE “REKENHOF” VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2012 
 
168ste Boek van het Rekenhof. 
Titel IV - Evolutie van de staatsschuld (blz. 159 tot 184). 
 
- Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne.  
- Vragen werden gesteld door mevrouw Christiane Vienne en de heren Carl Devlies, Luk Van 
Biesen en Steven Vandeput. 
 
 
 


