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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 
 

Opvolgingscommissie “Financiële crisis” 

BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE CRISIS 
 
Voorzitter : de heer Herman De Croo 
 
 VRIJDAG 20 APRIL 2012 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van Febelfin : 
- de heer Filip Dierckx, Voorzitter; 
- de heer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder; 
 
- De heer Dierckx heeft een uiteenzetting gegeven. De heren Vermaerke en Dierckx hebben 
geantwoord op vragen van de heren Van der Maelen en De Croo. 
 
Hoorzitting met de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. 
 
- De heer Servais heeft een uiteenzetting gegeven. De heer Servais heeft geantwoord op 
vragen van de heren Van der Maelen en De Croo. 
 
(Rapporteurs : de heren Yvan Mayeur, Philippe Goffin en Jenne De Potter). 
 
 WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Hoorzitting met de heer Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB). 
(Rapporteurs : de heren Yvan Mayeur, Philippe Goffin en Jenne De Potter). 
 
- De heer Coene heeft een uiteenzetting gegeven. De heer Coene heeft geantwoord op vragen 
van de heren Jambon, De Croo, Jean Marie Dedecker, Gilkinet en mevrouw Vienne. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 4 mei 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 24 APRIL 2012 
 
Hoorzitting over de studie van de Algemene Directie Mededinging m.b.t. het “Prijsniveau in de 
supermarkten” met : 
- de heer Jacques Steenbergen, Directeur-generaal van de Algemene Directie Mededinging; 
- de heer Alexis Walckiers, Chief Economist van de Mededingingsautoriteit. 
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- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick 
- De heren Steenbergen en Walckiers hebben een powerpointpresentatie gegeven en 
hebben daarna vragen beantwoord van de leden.  
 
Regeling van de werkzaamheden (brief van de voorzitter van het Parlementair Comité belast 
met de wetsevaluatie). 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgehad. 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 2 (Kanselarij - partim : federale culturele instellingen); Sectie 32 
(FOD Economie, KMO’s, Middenstand en Energie) en Sectie 46 (POD Wetenschapsbeleid), 
nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick.  
- De commissie brengt met 11 stemmen en 5 onthoudingen een gunstig advies uit over 
volgende secties : sectie 2 – partim : federale culturele instellingen; sectie 32 – KMO, 
Middenstand en Energie en sectie 46 – wetenschapsbeleid. 
- De minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw heeft vervolgens een 
uiteenzetting gegeven en heeft een vraag beantwoord van mevrouw Gerkens 
- De commissie brengt vervolgens met 11 stemmen en 5 onthoudingen een gunstig advies 
uit over sectie 32 – partim : Sociaal statuut zelfstandigen, KMO’s en Landbouw. 
- De staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit heeft een toelichting gegeven bij 
sectie 32 – partim : energie, van het ontwerp van aangepaste uitgavenbegroting 2012 en 
heeft vragen beantwoord van de heren Wollants en Calvo. 
- De commissie brengt vervolgens met 8 tegen 1 stem en 1 onthouding een gunstig advies 
uit over sectie 32 – partim : energie van het ontwerp. 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic459.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 2 mei 12012. 
 
 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers 
 
 DINSDAG 24 APRIL 2012 
 
Subsidiariteitsadvies (Art. 37bis, Rgt) over het voorstel van richtlijn betreffende de bevriezing 
en confiscatie van opbrengsten van misdrijven in de EU - COM(2012)85. 
 
- Een bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er zullen notulen worden opgesteld. 
- De commissie heeft geen opmerkingen inzake de subsidiariteit geformuleerd. 
 
Wetsvoorstel (Renaat Landuyt) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat betreft de 
nietigheden, nr. 41/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Carina Van Cauter). 
 
- De bespreking werd voortgezet. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic459.pdf
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Wetsvoorstel (Thierry Giet, Valérie Déom, Juliette Boulet, Christian Brotcorne, Özlem Özen, 
Carina Van Cauter, Stefaan Van Hecke) betreffende de advocatenakte, nr. 1498/1. 
- Rapporteur : de heer Renaat Landuyt. 
 
Wetsvoorstel (Sarah Smeyers, Siegfried Bracke, Kristien Van Vaerenbergh, Sophie De Wit, 
Theo Francken) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het schijnpartnerschap betreft, 
nr. 820/1. 
 
- Rapporteur : Mevrouw Sonja Becq. 
- Mevrouw Sarah Smeyers heeft haar wetsvoorstel toegelicht. 
- De wetsvoorstellen nrs. 782 en 481 werden aan de bespreking toegevoegd.  
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Corinne De Permentier, Daniel Bacquelaine) tot aanvulling van het 
Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft, nr. 639/1. 
- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Patrick Dewael) betreffende het 
strafbaar stellen van ontvluchting, nr. 1325/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit. 
- De wetsvoorstellen nrs. 277, 1325 en 1526 werden aan de bespreking toegevoegd. 
- Mevrouw Marghem, Van Cauter en Schoofs hebben hun wetsvoorstellen toegelicht. 
 
  WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic463.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 2 mei 2012. 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG  24 APRIL 2012 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- brief van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie; 
- vraag tot hoorzitting over de overdracht van bepaalde politietaken aan private 
bewakingsfirma’s. 
 
- De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Bart Somers) tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat de invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties voor spijbelen betreft, nr. 1451/1. 
- Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Ben Weyts, Siegfried Bracke, Jan Van Esbroeck) tot 
wijziging van de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties wat de 
bevoegde ambtenaren en de leeftijdsdrempel betreft, nr. 1488/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Bercy Slegers. 
- De wetsvoorstellen nrs. n° 1451 en 1488 werden samengevoegd. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic463.pdf
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- Mevrouw Nahima Lanjri heeft gevraagd om haar wetsvoorstel nr. 1688 eveneens toe te 
voegen. 
- Het gemotiveerd advies van de Raad van State zal gevraagd worden over de wetsvoorstellen 
nrs. 53 1451, 1488 et 1688. 
 
- De heer Bart Somers, de heer Koenraad Degroote en mevrouw Nahima Lanjri hebben 
achtereenvolgens een inleidende uiteenzetting gegeven over hun wetsvoorstellen. 
 
Wetsvoorstel (Laurent Devin, Anthony Dufrane, André Frédéric, Eric Thiébaut, Rachid 
Madrane, Jef Van den Bergh, Peter Vanvelthoven) tot wijziging van het Strafwetboek door 
invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare feiten jegens scheidsrechters 
van sportwedstrijden en sportbegeleiders, nrs. 2037/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Jan Van Esbroeck. 
- De heer Laurent Devin vraagt dat zijn wetsvoorstel n° 53 2038 wordt toegegevoegd aan het 
wetsvoorstel nr. 2037. 
- De heer Devin heeft een inleidende uiteenzetting gegeven over wetsvoorstellen nrs. 2037 en 
2038. 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic460.pdf 
 
 WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 04 (FOD Personeel en Organisatie), nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Bercy Slegers. 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering 
van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. Heeft het woord gevoerd : de heer Peter 
Dedecker. 
- De commissie bracht met 11 stemmen en 3 onthoudingen een gunstig advies uit over het 
wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 04 (FOD Personeel en Organisatie). 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic464.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 2 mei 2012. 
 
 
 

Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de heer Hans Bonte 
 
 DINSDAG 24 APRIL 2012 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 25 - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (partim Veiligheid van de Voedselketen, nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic460.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic464.pdf
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- Rapporteur : mevrouw Valérie Warzée-Caverenne. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en 
Landbouw 
- Hebben het woord genomen : de heer Flor Van Noppen en de dames Thérèse Snoy et 
d’Oppuers en Nathalie Muylle.  
- De bespreking werd afgerond.   
- De commissie bracht eenparig een gunstig advies uit over het wetsontwerp houdende 
eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 - Sectie 
25 - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (partim Veiligheid van 
de Voedselketen). 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 44 - Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 
Economie (partim Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding) , nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : Mevrouw Valérie Warzée-Caverenne. 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie.  
- Hebben het woord genomen : mevrouw Van Moer en de heer Hans Bonte 
- De bespreking werd afgerond.  
- De commissie bracht eenparig een gunstig advies uit over het wetsontwerp houdende 
eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 - Sectie 
44 - Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (partim 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding). 
 
Bespreking van het door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie verwezen 
arrest nr. 176/2001 van het Grondwettelijk Hof. 
 
- Een gedachtewisseling heeft plaatsgehad. 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic458.pdf 
 
 WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 25 - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (partim Leefmilieu), nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- Met 10 stemmen en 2 onthoudingen bracht de commissie een gunstig advies uit. 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 25 - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (partim Volksgezondheid), nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- Met 13 stemmen en 1 onthouding bracht de commissie een gunstig advies uit. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic458.pdf
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Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer (partim Beliris), nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Colette Burgeon. 
- De bespreking heeft plaatsgehad. 
- Met 9 stemmen tegen 5 bracht de commissie een gunstig advies uit. 
 
De evaluatie van mogelijke gezondheidseffecten in de omgeving van de nucleaire sites in 
België: 
- Inleidende uiteenzetting door vertegenwoordigers van het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid; 
- Uiteenzetting van de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen; 
- Gedachtewisseling. 
 
- Een gedachtewisseling heeft plaatsgehad. 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic465.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 2 mei 2012. 
 
 
 

Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 24 APRIL 2012 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Secties 21 (Pensioenen), 23 (Werk) en 24 (Sociale Zekerheid), 
nrs. 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- De commissievoorzitter formuleerde een voorstel met betrekking tot de behandeling van het 
wetsontwerp. Het voorstel werd door de commissie eenparig aanvaard. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Nadia Sminate, Miranda Van Eetvelde, Karolien Grosemans) betreffende de 
schorsing van het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid in geval van voorlopige 
hechtenis of vrijheidsberoving, nr. 1678/1. 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Stefaan Vercamer) tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen 
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, wat betreft de 
betaling van de uitkeringen in geval van verblijf in de gevangenis of een instelling van sociaal 
verweer, nr. 1910/1. 
- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Stefaan Vercamer) tot opschorting 
van de betaling van socialezekerheidsuitkeringen van werknemers en zelfstandigen die 
verblijven in de gevangenis of een instelling van sociaal verweer, nr. 1911/1. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic465.pdf


 
De Kamer online - 53 / 63 

 

 
Hoorzitting met : 
- de heer Guido Van Limberghen, co-auteur van de studie “De sociale zekerheid van (ex-) 
gevangenen en hun aanverwanten”; 
- de heer Werner Vanhout (algemene directie Penitentiaire instellingen van de FOD Justitie); 
- mevrouw Isabelle Vincent en de heer Pieter Raes (FOD Sociale Zekerheid). 
 
- De genodigden hebben een inleidende uiteenzetting gehouden. Vervolgens werden vragen 
en opmerkingen geformuleerd door de dames Nadia Sminate, Carina Van Cauter, Zoé 
Genot, Sonja Becq en de heer Jean-Marc Delizée. De genodigden hebben geantwoord. 
 
Volgende vergadering : woensdag 2 mei 2012. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 DINSDAG 24 APRIL 2012 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Hoorzitting over de in het regeerakkoord geplande herstructurering van de NMBS-groep : 
- Dr. Markus Pennekamp (hoofd verkeersbeleid van de Deutsche Bahn - DB); 
- Ir. Mark Oldenziel (hoofd alliantie management Nederlandse Spoorwegen - NS); 
- De heer Pierre Tonon (secretaris-generaal European Rail Freight Association - ERFA). 
(Rapporteurs : mevrouw Linda Musin en de heer Jef Van den Bergh). 
 
- De genodigden hebben een uiteenzetting gegeven en geantwoord op vragen van de heren 
Ronny Balcaen, Jef Van den Bergh, Steven Vandeput, David Geerts en mevrouw Valérie De 
Bue. 
 
 WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Hoorzitting over de in het regeerakkoord geplande herstructurering van de NMBS-groep : 
- Prof. Dr. Antonio Estache (ULB); 
- De heer David Azéma (gedelegeerd directeur-generaal van de SNCF-groep). 
(Rapporteurs : mevrouw Linda Musin en de heer Jef Van den Bergh). 
 
- De genodigden hebben eenuiteenzetting gegeven en geantwoord op vragen van de dames 
Karine Lalieux, Sabien Battheu, Valérie De Bue en de heren David Geerts, Ronny Balcaen, Jef 
Van den Bergh en Steven Vandeput. 
 
Volgende vergadering : woensdag 25 mei 2012. 
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Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 
 
 DINSDAG 24 APRIL 2012 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic461.pdf 
 
Volgende vergadering : woensdag 2 mei 2012. 
 
 
 

Landsverdediging 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
 
Voorzitter : de heer Filip De Man 
 
 WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 16 (Landsverdediging), nrs. 2113/1 tot 3. 
 
 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur: de heer Anthony Dufrane. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Landsverdediging gegeven.  
- De bespreking heeft plaatsgehad. Hebben het woord gevoerd: de heren Francken, De 
Vriendt, Dufrane, mevrouw Ponthier en de heer Dallemagne. 
- De minister van Landsverdediging heeft de vragen beantwoord.  
- De commissie heeft een gunstig advies geformuleerd met 12 tegen 1 stem en 3 
onthoudingen. 
 
Regeling van de werkzaamheden : brief van de voorzitter van het Parlementair comité belast 
met de wetsevaluatie. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgehad. 
 
Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic462.pdf 
 
 
 

Binnenlandse Zaken en Justitie 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT EN DE 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitters : de heer Siegfried Bracke en mevrouw Sarah Smeyers 
 
 WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic461.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic462.pdf
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Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen en de minister van Justitie. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Koenraad Degroote, mevrouw Jacqueline Galant, de 
heren Dirk Claes (S) en Philippe Mahoux (S)). 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgehad. 
- De ministers en de commissaris-generaal van de federale politie hebben geantwoord op de 
vragen van de leden. 
 
 
 

Subcommissie “Nucleaire veiligheid” 

SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 
 
Voorzitter : de heer Willem-Frederik Schiltz 
 
 WOENSDAG 25 APRIL 2012 
 
Gedachtewisseling over de uitvoer van nucleair materiaal. 
(Rapporteur : de heer Joseph George). 
 
- De subcommissie heeft kennis genomen van de tekst van resolutie opgesteld door de 
voorzitter op basis van de verschillende voorstellen van tekst die hem toegezonden werden.  
- Na aanbrenging van enkele aanpassingen en verbeteringen, beslist de subcommissie om 
de tekst terug te zenden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt. 
 
 
 
 


