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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 4 MEI 2012 
 
Hoorzitting met de heren Herman Daems, voorzitter van de raad van bestuur, en Maxime 
Jadot, voorzitter van het directiecomité en CEO, BNP Paribas Fortis. 
 
- De sprekers hebben een uiteenzetting gehouden en hebben vervolgens op de vragen van 
mevrouw Christiane Vienne, de heren Georges Gilkinet en Herman De Croo en mevrouw 
Barbara Pas geantwoord. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 11 mei 2012. 
 
 

 
Wetsevaluatie 

PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE WETSEVALUATIE 

 
Voorzitters : de heer Patrick Dewael en mevrouw Sabine de Bethune (S) 

 
 MAANDAG 7 MEI 2012 
 
Gedachtewisseling met de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, over 
de opdrachten van het comité. 
(Rapporteurs: de heer Thierry Giet en mevr. Zakia Khattabi (S)). 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 
Gedachtewisseling met de eerste voorzitter van de Raad van State, over de opdrachten van 
het comité. 
(Rapporteurs: de heer Thierry Giet en mevr. Zakia Khattabi (S)). 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 
Overzicht van de wetten die voor de hoven en de rechtbanken moeilijkheden bij de toepassing 
of de interpretatie ervan hebben opgeleverd. Verslag 2011 van het College van procureurs-
generaal aan het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie, nr. 1414/5. 
- Inoverwegingneming van het overzicht. 
 
Het comité heeft beslist om de volgende opmerkingen terug te zenden:  
- aan de commissie voor de Justitie : A.1.2.1.a, A.1.2.1.b, A.1.2.1.e, A.1.2.1.f, A.1.2.1.g, 

A.1.2.2, A.1.2.10, A.1.2.11, A.1.2.12, A.1.2.18, A.2.1.1, A.2.1.2, A.2.1.3, A.2.2.1, A.2.2.2, 
A.2.2.3, A.2.2.4, A.2.2.5, A.2.3.1, A.2.3.3, B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.3., B.2.1, B.2.2, F.1.1, 
F.1.2, F.1.3, F.1.4 en F.1.5, F.1.6, G.1.2, G.2.2 en H.2.2 
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- aan de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar  
Ambt : A.1.3.1, A.2.1.4, G.1.1, G.2.1, H.1.1 en H.1.2 

- aan de commissie voor de Sociale Zaken : C.1.1 
- aan de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : D.1.2.1, 

D.1.2.4, D.1.2.7 en D.1.2.8 
 
Volgende vergadering : maandag 25 juni 2012. 

 

 

 
Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (partim : 
sociale inlichtingen- en opsporingsdienst), nrs. 2112/2 en 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteurs : mevrouw Nahima Lanjri en de heer David Clarinval. 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de 
fiscale fraude. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : mevrouw Nadia 
Sminate, de heer Stefaan Vercamer, mevrouw Nahima Lanjri en de heren  David Clarinval 
en Mathias De Clercq. 
- De commissie heeft met 10 stemmen en 4 onthoudingen een gunstig advies over Sectie 23 
- FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (partim : sociale inlichtingen- en 
opsporingsdienst)uitgebracht. 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 24 - FOD Sociale Zekerheid (partim : Sociale Zaken), 
nrs. 2112/2 en 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteurs : mevrouw Nahima Lanjri en de heer David Clarinval. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de dames Nadia 
Sminate en Zoé Genot. 
- De commissie heeft met 11 stemmen en 5 onthoudingen een gunstig advies over Sectie 24 
- FOD Sociale Zekerheid (partim : Sociale Zaken), uitgebracht. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic473.pdf 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
nrs. 2112/2 en 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/ic473.pdf
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- Rapporteurs : mevrouw Nahima Lanjri en de heer David Clarinval. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Werk. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de dames Zuhal Demir, 
Valérie De Bue en Zoé Genot, de heer Stefaan Vercamer, mevrouw Meryame Kitir en de 
heer Mathias De Clercq. 
- De commissie heeft met 9 stemmen en 5 onthoudingen een gunstig advies over Sectie 23 - 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, uitgebracht. 
 
Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid, nr. 2157/1. 
 
- Rapporteur : de heer Bruno Van Grootenbrulle. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de dames 
Karolien Grosemans, Zoé Genot en Meryame Kitir, de heer David Clarinval, mevrouw 
Nahima Lanjri en de heer Mathias De Clercq. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft eveneens plaatsgevonden.  
- De artikelen werden achtereenvolgens eenparig aangenomen. 
- De commissie besliste om wetgevingstechnische en taalkundige verbeteringen aan te 
brengen.  
- Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic473.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 15 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 8 MEI 2012 
 
Aanwijzing van een ombudspromotor (Rgt. art. 38). 
 
- De heer Bert Wollants werd als ombudspromotor aangewezen. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Mathias De Clercq, Liesbeth Van der 
Auwera, Jef Van den Bergh) betreffende de wederverkoop van toegangsbewijzen tot 
culturele en sportieve evenementen, nr. 656/1. 
 
- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Ann Vanheste, Philippe Blanchart, Linda Musin) houdende 
diverse maatregelen met betrekking tot de doorverkoop van toegangstickets voor bepaalde  
evenementen, nr. 1109/1. 
(Rapporteur : de heer Peter Dedecker). 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic473.pdf
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Hoorzittingen met vertegenwoordigers van :  
- Ancienne Belgique; 
- Botanique; 
- E-Bay; 
- Jazztronauts Entertainment; 
- Live Nation; 
- Testaankoop. 
en met Professor Pierre Guillaume Meon; 
 
- De sprekers (behalve Jazztronauts Entertainment, Botanique en Testaankoop) hebben een 
uiteenzetting gehouden en hebben daarna op de vragen van de heer Willem-Frederik Schiltz, 
mevrouw Karine Lalieux en de heer Jef Van den Bergh geantwoord. 
 
Bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie verwezen 
arresten van het Grondwettelijk Hof. 
 
- De commissie heeft ingestemd met het voorstel van de vice-eersteminister en minister van 
Economie, Consumenten en Noordzee dat de tekst van zijn uiteenzetting over de naar de 
commissie verwezen arresten van het Grondwettelijk Hof via het secretariaat schriftelijk aan 
alle commissieleden zal worden bezorgd. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic476.pdf 
 

 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Voorstelling van de strategische krachtlijnen voor de informatisering van de Rechterlijke Orde 
2012-2014. 
 
- De minister van Justitie heeft een uiteenzetting gehouden en op de vragen van de leden 
geantwoord. 
 
 WOENSDAG 9 MEI 2012 
 
Aanwijziging van een ombudspromotor (art. 38 Rgt.). 
 
- De heer Christian Brotcorne werd als ombudspromotor aangewezen. 
 
Bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie verwezen 
arresten van het Grondwettelijk Hof nrs. 1/2011, 6/2011, 13/2011, 20/2011, 28/2011, 
35/2011, 45/2011, 54/2011, 83/2011, 96/2011, 122/2011, 129/2011, 137/2011, 144/2011, 
151/2011, 182/2011, 193/2011, 196/2011, 199/2011 en 145/2011 (samen met de commissie 
voor de Landsverdediging). 
 
- Na een korte uiteenzetting van de vertegenwoordiger van de minister van Justitie heeft de 
commissie de verwezen arresten van het Grondwettelijk Hof doorlopen en heeft ingestemd 
met de opvolging ervan. Het Comité zal er schriftelijk van op de hoogte worden gebracht. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic476.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. 
(Voortzetting en sluiting). (Rapporteur : de heer Renaat Landuyt). 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Özlem Özen. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren na de indiening van de door 
mevrouw Özen aangekondigde amendementen. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic481.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 15 mei 2012. 
 
 

 
Binnenlandse Zaken 

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

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging. 
Gedachtewisseling met de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. 
 
- De minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging heeft het actieplan 
voorgesteld. 
- Er heeft een bespreking plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de dames Bercy 
Slegers, Jacqueline Galant en Kattrin Jadin en de heren Ben Weyts, Roland Defreyne, Jan 
Van Esbroeck, Peter Logghe en Michel Doomst. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic472.pdf 
 
 WOENSDAG 9 MEI 2012 
 
Aanwijzing van een ombudspromotor (Rgt., art. 38). 
 
- Mevrouw Jacqueline Galant werd als ombudspromotor aangewezen. 
 
Bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie verwezen 
arresten nrs. 36/2011, 140/2011, 161/2011 en 172/2011 van het Grondwettelijk Hof. 
 
- De voorzitter heeft de leden op de hoogte gebracht van de briefwisseling van de voorzitter 
van het Parlementair Comité betreffende de arresten nrs. nrs. 36/2011, 140/2011, 161/2011 
en 172/2011 van het Grondwettelijk Hof. 
- De vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen heeft 
eveneens informatie verstrekt. 
- De voorzitter zal de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie 
schriftelijk op de hoogte houden. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic481.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic472.pdf
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Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic479.pdf 
 
Bespreking van het door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie verwezen 
arrest nr. 12/2011 van het Grondwettelijk Hof. 
 
- De voorzitter heeft de leden op de hoogte gebracht van de briefwisseling van de voorzitter 
van het Parlementair Comité betreffende het arrest nr. 12/2011 van het Grondwettelijk Hof. 
- De staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan 
de minister van Justitie heeft eveneens informatie verstrekt. 
- De voorzitter zal de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie 
schriftelijk op de hoogte houden. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic480.pdf 
 
 

Handelsrecht 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT  

 
Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Aanwijzing van een ombudspromotor (Rgt. art. 38). 
 
- De heer Frank Wilrycx werd als ombudspromotor aangewezen. 
 
Bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie verwezen 
arresten nrs. 80/2011 en 103/2011 van het Grondwettelijk Hof. 
 
- De voorzitter heeft de leden toelichting verstrekt bij de brief van de voorzitter van het 
Parlementair comité belast met de wetsevaluatie met betrekking tot de arresten nrs. 80/2011 
en 103/2011 van het Grondwettelijk Hof. 
- De vertegenwoordigers van de ministers van Justitie en van Middenstand, Kmo’s, 
Zelfstandigen en Landbouw, hebben eveneens een toelichting gegeven bij die arresten.  
 
Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Koenraad Degroote, Zuhal Demir, Kristien Van 
Vaerenbergh, Veerle Wouters) tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en 
de stichtingen, nr. 1366/1. 
 
- Rapporteur :  mevrouw Leen Dierick. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Karel Uyttersprot. 
 
Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Peter Dedecker, Peter Luykx, Flor Van Noppen) tot wijziging 
van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen wat de leden en hun 
voorstellen betreft, nr. 1959/1. 
 
- Rapporteur: mevrouw Leen Dierick. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Karel Uyttersprot. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 15 mei 2012. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic479.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic480.pdf
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Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 

 
Voorzitter : de heer Hans Bonte 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012, Sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (partim : Duurzame ontwikkeling), nrs. 2112/2 et 2113/1 tot 3. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 
- Rapporteur : mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De commissie heeft met 10 tegen 1 stem en 1 onthouding een gunstig advies over Sectie 
25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (partim : 
Duurzame ontwikkeling) uitgebracht. 
 
Actuele vragen aan de regering : 
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic474.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 15 mei 2012. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Voorstel van resolutie (Daphné Dumery, Peter Luykx, Ingeborg De Meulemeester, Els 
Demol, Stefaan Vercamer) aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia 
Timosjenko en andere voormalige leden van de Oekraïense regering, nr. 1955/1. 
 
- Rapporteur : de heer Kristof Waterschoot. 
 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Daphné Dumery. 
- Er werden amendementen ingediend door de dames Dumery, Vienne en Boulet, de heren 
Van der Maelen, Deseyn, Waterschoot, Dallemagne en De Croo en mevrouw De Permentier. 
 
Aanwijzing van een ombudspromotor (Art. 38 Rgt.). 
 
- De heer Herman De Croo werd als ombudspromotor aangewezen. 
 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 - Sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en  
Ontwikkelingssamenwerking (partim Ontwikkelingssamenwerking), nrs. 2113/1 tot 3. 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, nr. 2112/002. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Financiën en de Begroting). 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic474.pdf
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- Rapporteur : de heer Patrick Moriau. 
- Na een inleidende uiteenzetting heeft de minister van Overheidsbedrijven, 
Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden op de vragen 
van de heer Wouter De Vriendt geantwoord.  
- De commissie heeft met 10 stemmen en 4 onthoudingen een gunstig advies over Sectie 14 
- FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (partim 
Ontwikkelingssamenwerking), uitgebracht. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de “Belgische 
Technische Coöperatie” in de vorm van een vennootschap van publiek recht - Overgezonden 
door de Senaat, nr. 2132/1. 
 
- Rapporteur : de heer Georges Dallemagne. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en 
Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden. 
- Hebben het woord gevoerd : mevrouw Ingeborg De Meulemeester, de heren Herman De 
Croo, Roel Deseyn en Georges Dallemagne, mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers en de 
heer Patrick Moriau . 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het gehele wetsontwerp, werden achtereenvolgens 
aangenomen met 11 tegen 3 stemmen. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic478.pdf 
 
 WOENSDAG 9 MEI 2012 
 
Voorstel van resolutie (Daphné Dumery, Peter Luykx, Ingeborg De Meulemeester, Els 
Demol, Stefaan Vercamer) aangaande de veroordeling en de gevangenisstraf voor Julia 
Timosjenko en andere voormalige leden van de Oekraïense regering, nr. 1955/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Kristof Waterschoot). 
 
- De heer Tuybens heeft drie amendementen ingediend. 
- Alle amendementen werden aangenomen, behalve de amendementen nrs. 2 en 3, die 
werden ingetrokken. 
- De consideranten A tot N (nieuw) et de punten 1 tot 9 van het dispositief, zoals 
geamendeerd, werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
 
Hoorzitting over de werking van de Belgische Investeringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden (BIO) : 
- de heer Hugo Bosmans, Chief executive officer; 
- de heer Michel Van der Stichele, Voorzitter van de Raad van beheer; 
- de heer Dominique de Crombrugghe, Bijzondere evaluator van de Internationale 
Samenwerking; 
- de heer M. Bogdan Vanden Berghe, secretaris-generaal van “11.11.11 - Koepel van de 
Vlaamse Noord-Zuidbeweging”. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Georges Dallemagne en Wouter De Vriendt). 
 
- De sprekers hebben op de vragen van mevrouw Ingeborg Demeulemeester, de  heren 
Jenne De Potter, Bruno Tuybens, Georges Dallemagne en Wouter De Vriendt, mevrouw 
Thérèse Snoy et d’Oppuers, de heren Dirk Van der Maelen, François-Xavier de Donnea en 
Tanguy Veys geantwoord. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic478.pdf
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Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://ww.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic475.pdf 
 
 WOENSDAG 9 MEI 2012 
 
Wetsontwerp betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen, 
nrs. 1931/1 en 2. (Rapporteur : de heer Ronny Balcaen) 
Amendementen van de heer Geerts c.s. 
(Art. 82,1 Rgt. - Stemming over het geheel). 

 
- Er werden drie amendementen ingediend door de heer Wollants op de geamendeerde 
artikelen 15 en 16 (art. 94, 1 Rgt. en art. 83). Deze artikelen betreffen een tweede lezing. 
- Het wetsontwerp werd, zoals geamendeerd, aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. 
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, nr. 2143/1. 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en 
de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot 
het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, nr. 2144/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Economie, 
Consumenten en de Noordzee. 

- De algemene bespreking werd aangevat. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 15 mei 2012. 
 
 

 
Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 

 
 DINSDAG 8 MEI 2012 
 
Gedachtewisseling met de de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken met het oog op de Raad Ecofin van 15 mei 2012. 
 
- Rapporteur : mevrouw  Gwendolyn Rutten.  
- Inleidende uiteenzetting door de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast 
met Ambtenarenzaken.  
- Mevrouw Gwendolyn Rutten en de heren Hagen Goyvaerts en Georges Gilkinet hebben 
vragen gesteld.  

http://ww.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic475.pdf
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Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 
2012, nrs. 2112/1 en 2. 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012, nrs. 2113/1 tot 9. 
Algemene toelichting, nr. 2111/1. 
Opmerkingen van het Rekenhof. 
Amendementen van de heren Henry c.s., Goffin c.s., Vandeput en mevrouw Wouters en van 
de regering. 
- Bespreking met de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken en met de minister van Begroting en 
Administratieve Vereenvoudiging. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Gwendolyn Rutten). 
 
- De algemene bespreking werd voortgezet.  
- Er werd een amendement (nr. 5) ingediend  door de heer Jambon c.s. op het wetsontwerp 
houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012. 
- Er werd een amendement (nr. 5) ingediend door de regering op het wetsontwerp houdende 
eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, dat 
eveneens werd toegelicht. 
 
 WOENSDAG 9 MEI 2012 
 
Ontmoeting met de Delegatie van Financiën van de Zwitserse federale Kamers. 
(Gemeenschappelijke vergadering met de commissie van de Financiën en de Economische  
Aangelegenheden van de Senaat)  
 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren 
Georges Gilkinet, Dirk Van der Maelen, Ludo Sannen, François Bellot, Ahmed Laaouej, 
Frank Boogaerts en Louis Siquet en mevrouw Maes. 
 
Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 
2012, nrs. 2112/1 en 2. 
Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012, nrs. 2113/1 tot 9. 
Algemene toelichting, nr. 2111/1. 
Opmerkingen van het Rekenhof. 
Amendementen van de heren Henry c.s., Goffin c.s., Vandeput en mevrouw Wouters en van 
de regering. 
- Bespreking van de adviezen van de andere vaste commissies. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Gwendolyn Rutten). 
 
- Mevrouw Nahima Lanjri en de heer David Clarinval, rapporteurs, hebben een korte 
samenvatting voorgesteld van het verslag namens de commissie voor de Sociale  Zaken. 
Dat verslag heeft betrekking op de secties 23 (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
overleg), 23 (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg) (partim: sociale inlichtingen- 
en opsporingsdienst) en  24 (FOD Sociale Zekerheid)(partim: Sociale Zaken). 
- Wat betreft het wetontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2012 werd amendement nr. 5 van de heer Jambon c.s. nog toegelicht door de 
heer Vandeput. 
- Alle artikelen, alsook de amendementen nrs. 1 en 2, werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 tegen 6 stemmen. 
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- Wat betreft het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 werden alle artikelen aangenomen evenals 
de amendementen nrs. 1,2,3 en 5 aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 tegen 6 stemmen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 15 mei 2012. 
 
 
 

Werkgroep politieke Partijen 

WERKGROEP POLITIEKE PARTIJEN 

 
Voorzitter : de heer Joseph George  

 
 WOENSDAG 9 MEI 2012 
 
De omzetting van de aanbevelingen van de GRECO (Groupe d’États contre la Corruption - 
Raad van Europa) inzake de transparantie in de financiering van politieke partijen 
 
- Bespreking van consensusvoorstellen. 
 
 
 

Herziening Grondwet 

COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 

 
Voorzitter : de heer André Flahaut 

 
 WOENSDAG 9 MEI 2012 
 
Voorstel (Raf Terwingen, Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, 
Benoît Lutgen, Karin Temmerman, Stefaan Van Hecke) tot invoeging van een artikel 157bis 
in de Grondwet, nr. 2141/1. 
Inleidende uiteenzetting. 
 
- Rapporteurs : mevrouw Marie-Christine Marghem en de heer Luk Van Biesen. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Raf Terwingen, hoofdindiener. 
- De commissie heeft met 12 tegen 5 stemmen beslist om geen hoorzittingen te organiseren. 
 
Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, Benoît 
Lutgen, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) betreffende de hervorming 
van het gerechtelijk arrondissement Brussel, nr. 2140/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Renaat Landuyt en Christian Brotcorne. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Daniel Bacquelaine, hoofdindiener. 
 
Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Patrick Dewael, Muriel Gerkens, Thierry Giet, Benoît 
Lutgen, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) tot wijziging van het 
Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland, nr. 2139/1. 
 
- Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen en Christian Brotcorne. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Daniel Bacquelaine, hoofdindiener. 


