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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

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 5 FEBRUARI 2013 
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp houdende invoeging van boek IV “Bescherming van de mededinging” en van 
boek V “De mededinging en de prijsevoluties” in het Wetboek van economisch recht en 
houdende invoeging van de definities eigen aan boek IV en aan boek V en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek IV en aan boek V, in boeken I en XV van het 
Wetboek van economisch recht, nr. 2591/1. 
- Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV “Bescherming van de mededinging” en boek 
V “De mededinging en de prijsevoluties” van het Wetboek van economisch recht, nr. 2592/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Ann Vanheste). 
 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking werden beëindigd. 
- Zijn tussengekomen : de heer Karel Uyttersprot en mevrouw Valérie Warzée-Caverenne. 
 
Wetsontwerp 2591 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Uyttersprot cs, mevrouw Coudyser cs, 
mevrouw Emmery cs, mevrouw Dierick cs en mevrouw Vanheste cs. 
- De amendementen nrs 1, 13, 14 en 16, evenals de aldus gewijzigde artikelen werden 
aangenomen.  
- De amendementen nrs 4 en 15 werden ingetrokken, de overige amendementen werden 
verworpen. 
- In afwijking van art 82,1, van het Reglement wordt het geheel van het wetsontwerp, aldus 
gewijzigd, en mits een aantal technische correcties, aangenomen met 12 tegen 3 stemmen 
en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp 2592 
- De artikelen worden achtereenvolgens en ongewijzigd aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp wordt vervolgens, mits enkele technische correcties aan te 
brengen, aangenomen met 12 tegen 3 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp houdende invoeging van het boek IX. “Veiligheid van producten en diensten” in 
het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek 
IX in boek I van het Wetboek van economisch recht, nr. 2610/1. 
 
- Rapporteur : Mevrouw Leen Dierick. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Economie, 
Consumenten en Noordzee. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic663.pdf
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Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
  
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van 
een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid - Geamendeerd 
door de Senaat, nrs. 1009/14 en 15. (Voortzetting en sluiting). (Rapporteur : de heer Christian 
Brotcorne). 
Amendementen van mevrouw Gerkens en de heer Van Hecke. 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Terwingen c.s.  
- De bespreking werd beëindigd. 
- De amendementen 373 tot 380 werden achtereenvolgens aangenomen.  
- De aangenomen amendementen zijn tegenamendementen (artikel 90, 2° Rgt) die ertoe 
strekken een door de Senaat aangenomen amendement (artikel 78, derde lid, van de 
Grondwet) ongedaan te maken en aldus de oorspronkelijke door de Kamer aangenomen 
tekst gedeeltelijk te herstellen. 
- In afwijking van artikel 82.1 Rgt. heeft de commissie beslist om onmiddellijk over te gaan tot 
de stemming van het geheel.  
- Het geheel van het aldus tegengeamendeerd wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- brief van de heer Ben Weyts om een hoorzitting te organiseren met de minister van Justitie, 
de minister van Binnenlandse Zaken en de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid; 
- bezoek aan de Hoge Raad voor Justitie. 
 
Bespreking van de brief van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie over de in 2012 door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten alsook over 
het tweede deel van het verslag van het College van procureurs-generaal. 
 
- De in 2012 door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten werden besproken.  
 
 DONDERDAG 7 FEBRUARI 2013 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Financiën en voor de 
Economische Aangelegenheden van de Senaat. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic666.pdf
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Hoorzitting over het voorstel van investeringsplan 2013-2025 van de NMBS-Groep met : 
 
- de heer Jannie Haek, CEO van de NMBS Holding. 
- de heer Luc Lallemand, CEO van Infrabel; 
- de heer Marc Descheemaecker, CEO van de NMBS; 
 
- Vragen werden gesteld door de heren Steven Vandeput, Ahmed Laaouej (S), Jef Van den 
Bergh, François Bellot (S), Ronny Balcaen (K), mevrouw Vanessa Matz (S) en mevrouw 
Karine Lalieux, de heer Tanguy Veys, mevrouw Valérie De Bue, de heren Damien Thiéry, 
George Dallemagne, mevrouw Linda Musin en de heer Stefaan Vanhecke. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 
 
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Hebben het woord gevoerd : de heren Georges Gilkinet, Luk Van Biesen en Carl Devlies en 
mevrouw Christiane Vienne en mevrouw Veerle Wouters. 
 
Actuele vragen en interpellatie aan de regering 
 
- De interpellatie nr. 82 van mevrouw Veerle Wouters heeft plaatsgevonden.  
- De vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met 
Ambtenarenzaken, heft geantwoord. 
- Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Veerle Wouters. 
- Een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Carl Devlies en mevrouw Christiane 
Vienne. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 
 
 
 

Klimaat en Duurzame Ontwikkeling 

BIJZONDERE COMMISSIE “KLIMAAT EN DUURZAME ONTWIKKELING” 
 
Voorzitter : de heer André Flahaut 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
 
Langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling. 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic662.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic665.pdf
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- Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. 
- Gedachtewisseling. 
 
- Rapporteur : de heer Bruno Tuybens. 
 
 
 

Handels- en Economisch Recht 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT 
 
Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- 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. 
- Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Peter Dedecker, Peter Luykx, Flor Van Noppen, Veerle 
Wouters) 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, nrs. 1959/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Joseph George, Christian Brotcorne) tot wijziging van artikel 5 van de wet van 
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen 
zonder winstoogmerk en de stichtingen, nrs. 338/1 tot 3. 
Amendementen van de heer Uyttersprot c.s. en de heer George c.s. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 
 
- De artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel nr. 381/1, dat als basis voor de 
bespreking werd genomen, heeft plaatsgehad.  Hebben het woord gevoerd : de heren 
Joseph George en Karel Uyttersprot en mevrouw Muriel Gerkens. 
- De heer Uyttersprot heeft de amendementen nrs. 1 tot 4 toegelicht en de heer George heeft 
de amendementen nrs. 5 tot 7 toegelicht. 
- De amendementen nrs. 1 tot 4 werden verworpen. 
- De amendementen nrs. 5 tot 7 werden aangenomen. 
- De artikelen, zoals geamendeerd, werden aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic664.pdf
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Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 1, 2, 7, 9 tot 11, 14, 19 tot 
21, 25, 26 en 52 tot 56), nr. 2600/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jean-Marc Delizée. 
- De vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft een 
inleidende uiteenzetting gehouden. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden.  
- Er werd een amendement ingediend door de heer Bracke en mevrouw Demir. 
- Het amendement werd verworpen.  
- De artikelen werden achtereenvolgens ongewijzigd aangenomen. 
- Het geheel van de naar de commissie verwezen bepalingen van het wetsontwerp, met 
inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en taalkundige correcties, werd aangenomen 
met 9 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Bespreking van het door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie verwezen 
arrest nr. 125/2011 van het Grondwettelijk Hof. 
 
- Mevrouw Zuhal Demir en de heer M. Herman De Croo hebben het woord gevoerd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 5 FEBRUARI 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- organisatie van de hoorzittingen met betrekking tot het beroep van privé-detective; 
- brief van de heer Ben Weyts om een hoorzitting te organiseren met de minister van Justitie, 
de minister van Binnenlandse Zaken en de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. 
 
Bespreking van de brief van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de 
wetsevaluatie over de in 2012 door het Grondwettelijk Hof uitgesproken arresten. 
(Voortzetting). 
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 
12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën 
van vreemdelingen, nr. 2555/1. 
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- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 
27 december 2006 houdende diverse bepalingen, nr. 2556/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Nahima Lanjri.  
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie. 
 
Wetsontwerp nr. 2555  
- Er werden amendementen ingediend door de heer Mayeur c.s., de heer Francken c.s., de 
heer De Man en mevrouw Genot.  
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking werden beëindigd. 
- De artikelen en amendement nr. 1 werden achtereenvolgens aangenomen.  
- De commissie besliste eenparig om af te wijken van artikel 82. 1, Rgt. 
- Het wetsontwerp, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 10 stemmen tegen een en drie 
onthoudingen. 
 
Wetsontwerp nr. 2556  
- Er werden amendementen ingediend door de heer Wilrycx c.s., de heer. De Man en 
mevrouw Genot.  
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking werden beëindigd. 
- De artikelen en de amendementen nrs. 1 tot 3 werden achtereenvolgens aangenomen.  
- De commissie besliste eenparig om af te wijken van artikel 82. 1, Rgt. 
- Het wetsontwerp, zoals gewijzigd, werd aangenomen met 12 stemmen tegen een en een 
onthouding. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 februari 2013. 
 
 
 

Opvolging financiële crisis 

BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE CRISIS 
 
Voorzitter : de heer Herman De Croo 
 
 VRIJDAG 8 FEBRUARI 2013 
 
Hoorzitting met de heren Thierry Philipponnat, secretaris-generaal van “Finance Watch”, en 
Philippe Lamberts, lid van het Europees parlement. 
(Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne en de heren Philippe Goffin en Jenne De Potter). 
 
- De sprekers hebben een uiteenzetting gehouden.  
- Hebben eveneens het woord gevoerd : de heren Herman De Croo, Georges Gilkinet, Dirk 
Van der Maelen en Peter Dedecker. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 26 februari 2013. 
 
 


