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WETSONTWERP EN WETSVOORSETLLEN 

 
1. Wetsvoorstel (de heren Peter Dedecker, Steven Vandeput, Bert Wollants en Jef Van den 

Bergh en d dames Maggie De Block en Karin Temmerman) tot wijziging van het Wetboek 
van Koophandel wat de uitbreiding van de in het register van teboekstelling opgenomen 
soorten schepen betreft, nrs. 1548/1 tot 7. 

 
De (kandidaat)eigenaar van een binnenschip kan voor de aankoop en inrichting 
van zijn schip in België enkel voor een hypothecaire lening in aanmerking komen 
als hij met zijn schip een winstgevende scheepvaartverrichting tot doel heeft. Het 
gevolg is dat veel eigenaars een duur persoonlijk krediet moeten onderschrijven, 
een onroerend goed dienen te laten hypothekeren of hun schip in het buitenland 
laten registreren.  
Dit wetsvoorstel strekt ertoe hoger genoemde beperking op te heffen om het 
hypothekeren van woon-, horeca-, theater- en expositieschepen alsook historische 
schepen mogelijk te maken. 
 

Het wetsvoorstel nr. 1548 wordt unaniem aangenomen met 137 stemmen 

 
 
2. - Wetsvoorstel (mevrouw Leen Dierick, de heer Raf Terwingen, mevrouw Liesbeth Van 

 der Auwera, de heren Jef Van den Bergh en Karel Uyttersprot en de dames Zuhal 
 Demir, Veerle Wouters en Sophie De Wit) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
 ingevolge de gewijzigde vereffeningsprocedure van vennootschappen, nrs. 1604/1  
 tot 4. 
- Wetsvoorstel (mevrouw Leen Dierick, de heer Raf Terwingen, mevrouw Liesbeth Van 

der Auwera, de heren Jef Van den Bergh en Karel Uyttersprot en de dames Zuhal 
Demir, Veerle Wouters en Sophie De Wit) tot wijziging, wat de vereffeningsprocedure 
betreft, van het Wetboek van vennootschappen, nrs. 1605/1 tot 4. 

 
Het wetsvoorstel nr. 1604 wordt unaniem aangenomen met 138 stemmen 

Het wetsvoorstel nr. 1605/4 wordt unaniem aangenomen met 137 stemmen 

 
 
3. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te 

breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, nrs. 1995/1 en 2. 
 

Het wetsontwerp nr. 1995 wordt aangenomen met 103 stemmen en 35 onthoudingen 

 
 
4. Voorstel van resolutie (de heren Dirk Van der Maelen en David Geerts) met betrekking tot 

een sterk internationaal wapenverdrag, nrs. 1794/1 tot 4. 
 

Het voorstel van resolutie nr. 1794 wordt unaniem aangenomen met 138 stemmen 

 


