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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 

Bedrijfsleven 

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE 

MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW  

 
Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
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. (Voortzetting). (Rapporteur : 
mevrouw Leen Dierick). 
 
- De algemene en de artikelsgewijze bespreking werden beëindigd. 
- Er werden twee amendementen ingediend door mevrouw Coudyser.  
- Amendement nr. 1 werd verworpen, amendement nr. 2 werd ingetrokken.  
- Op voorstel van de vice-eersteminister werd een technische verbetering goedgekeurd aan 
artikel 3.  
- De artikelen werden vervolgens aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd, mits enkele wetgevingstechnische correcties, aangenomen met 
8 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic680.pdf 
 
Wetsvoorstel (Myriam Delacroix-Rolin, Christian Brotcorne, Catherine Fonck, Marie-Martine 
Schyns) tot wijziging van artikel 135 van de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 teneinde de 
gemeenten toe te staan de openingstijden van de drankgelegenheden te reglementeren, 
nrs. 2099/1 en 2. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en 
het Openbaar Ambt). 

 
- Rapporteur : mevrouw Ann Vanheste. 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de dames 
Marie-Martine Schyns, Isabelle Emmery,  Laurence Meire, Valérie Warzée-Caverenne, Meyrem 
Almaci, Cathy Coudyser en Liesbeth Van der Auwera.  
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic681.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 maart 2013. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic680.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic681.pdf
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Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- brief van de CD&V-fractie met het verzoek toepassing te maken van artikel 259bis-16 van het 

Gerechtelijk Wetboek (bijzonder onderzoek door de Hoge Raad voor de Justitie). 
 
- Er heeft een gedachtewisseling met de leden plaatsgevonden. 
Samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstel : 
- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie 

van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting - Overgezonden door de Senaat, 
nrs. 2607/1 en 2. 

 

 Amendement van mevrouw Van Cauter. 
 

- Wetsontwerp met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen 
van organen of weefsels inzake mensenhandel - Overgezonden door de Senaat, nr. 2608/1. 

 

- Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van 
de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij - Overgezonden door 
de Senaat, nr. 2609/1. 

 

- Wetsvoorstel (Nahima Lanjri, Leen Dierick, Sonja Becq) tot wijziging van artikel 433quinquies 
van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele 
uitbuiting, nr. 328/1. 

 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery). 
 

Wetsontwerp nr. 2607 
- Mevrouw Van Cauter c.s. heeft amendementen ingediend. 
- Het wetsvoorstel nr. 328 werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De amendementen nrs. 1 tot 3 werden aangenomen. 
- In afwijking van artikel 82.1 van het Reglement heeft de commissie beslist om onmiddellijk 
over het geheel te stemmen.  
- Het geheel van het aldus geamendeerd wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
- Derhalve vervalt het wetsvoorstel nr. 328. 
 
Wetsontwerp nr. 2608 
- De commissie heeft vastgesteld dat dit  wetsontwerp bij amendement werd geïncorporeerd in 
het wetsontwerp nr. 2607.  
- Artikel 1 werd verworpen. 
- Derhalve werd het wetsontwerp nr. 2608 verworpen. 
 
Wetsontwerp nr. 2609 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op 
vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op probatievoorwaarden en 
alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie, nr. 2648/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- De minister van Justitie heeft het wetsontwerp toegelicht. 
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- De commissie heeft beslist om het volledige wetsontwerp als optioneel bicameraal te 
behandelen. 
- De algemene bespreking werd beëindigd. 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat. 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic682.pdf 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van het DG EPI van de FOD Justitie over het 
gevangeniswezen (voortzetting van de vergadering van 17 oktober 2012). 
 
- De vertegenwoordigers van het DG EPI hebben op de vragen en de opmerkingen van de 
leden geantwoord. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 maart 2013. 
 
 

 
Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING  

 
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
- Na tussenkomsten van de heren Olivier Destrebecq, Christophe Lacroix, Dirk Van der Maelen 
en Georges Gilkinet en mevrouw Veerle Wouters heeft de commissie eenparig beslist om een 
hoorzitting te houden over de hervorming van de tax shelter. 
 
Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Jan Jambon, Steven Vandeput) tot wijziging van de wet van 11 
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, nrs. 2201/1 en 2. 
Advies van het Rekenhof. 
 
- Rapporteur : de heer Luk Van Biesen. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Veerle Wouters. 
- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : de heer Carl Devlies en 
de vertegenwoordiger van de minister van Financiën. 
 
Wetsvoorstel (Patrick Moriau, Christophe Lacroix, Dirk Van der Maelen, André Flahaut, Philippe 
Blanchart, Alain Mathot, Christiane Vienne) om financiële speculatie op de prijsstijging van 
voedingsproducten te verbieden, nrs. 81/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Carl Devlies. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Christophe Lacroix. 
- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd :  de heren Luk Van 
Biesen, Dirk Van der Maelen, Christophe Lacroix, Georges Gilkinet, Joseph Arens en de 
vertegenwoordiger van de minister van Financiën.  
- De commissie heeft eenparig beslist om over dit thema een hoorzitting te organiseren. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic682.pdf


 
De Kamer online - 53 / 92 

 

Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Jenne De Potter, Carl Devlies, Olivier Destrebecq, Nahima Lanjri, Bercy 

Slegers, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer, Kristof Waterschoot) tot wijziging van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de uitbreiding van de fiscale bemiddeling 
naar verzoeken tot ambtshalve ontheffing betreft, nr. 2358/1. 

 

- Wetsvoorstel (Jenne De Potter, Carl Devlies, Jef Van den Bergh, Kristof Waterschoot, Josy 
Arens) tot optimalisering van de werking van de fiscale bemiddelingsdienst, nrs. 2455/1 en 2. 

 

 
- De commissie heeft eenparig beslist om de wetsvoorstellen nrs. 2358 en 2455 los te koppelen. 
- Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Jenne De Potter. 
- De bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : de heren Georges Gilkinet, Olivier 
Destrebecq en mevrouw Veerle Wouters en de vertegenwoordiger van de minister van 
Financiën. 
- Er werd een amendement ingediend door de heer Destrebecq c.s.  
- Alle artikelen van het wetsvoorstel nr. 2358, evenals het amendement van de heer 
Destrebecq, werden eenparig aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel nr. 2358, zoals geamendeerd, werd eveneens eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Valérie Warzée-Caverenne) tot wijziging van de programmawet van 23 december 
2009, wat de steun aan de landbouw betreft, nr. 2554/1. 
 
Wetsvoorstel (Catherine Fonck, Marie-Martine Schyns, Josy Arens, Nathalie Muylle, Jenne De 
Potter, Benoît Lutgen, Frank Wilrycx) tot wijziging van de programmawet van 23 december 
2009, wat de steun aan de landbouw betreft, nrs. 2542/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Luk Van Biesen. 
- Het wetsvoorstel nr. 2554 werd gekoppeld aan het wetsvoorstel nr. 2542.  
- De heer Joseph Arens heeft het wetsvoorstel nr. 2542 toegelicht en mevrouw Valérie Warzée-
Caverenne het wetsvoorstel nr. 2554.  
- De bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : de dames Veerle Wouters, 
Christiane Vienne, Valérie Warzée-Caverenne en de heren Dirk Van der Maelen, Luk Van 
Biesen en Georges Gilkinet en de vertegenwoordiger van de minister van Financiën.  
- Er werden twee amendementen (op het wetsvoorstel nr. 2542) ingediend door de heer Van 
der Maelen c.s. 
 
Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft, nr. 1161/1. 
 
- Rapporteur : de heer Jenne De Potter. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Dirk Van der Maelen. 
- De bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : de heren Georges Gilkinet, Dirk 
Van der Maelen en Carl Devlies en de dames Christiane Vienne en Veerle Wouters en de 
vertegenwoordiger van de minister van Financiën.  
- De commissie heeft eenparig beslist om het advies van het college van de federale 
ombudsmannen in te winnen.  

 
 DONDERDAG 28 FEBRUARI 2013 
 
Regeling der werkzaamheden. 

 
Volgende vergadering : vrijdag 1 maart 2013. 
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Verzoekschriften 

COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN  

 
Voorzitter : de heer Christian Brotcorne 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Onderzoek van de verzoekschriften en van de antwoorden op de verzoekschriften. 
 
- De commissie heeft de nieuwe verzoekschriften, alsook de antwoorden op de vorige 
verzoekschriften, onderzocht. 
 
 
 

Handelsrecht 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT  

 
Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Wetsvoorstel (Joseph George) tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van 
het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
ondernemingen, en tot hervorming van het stelsel van de bevrijding van de borg na 
faillissement, nr. 2407/1. 
 
- Rapporteur : de heer Karel Uyttersprot. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Joseph George. 
- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben het woord gevoerd : heren Joseph George 
en Karel Uyttersprot en de dames Muriel Gerkens en Leen Dierick en de vertegenwoordigster 
van de minister van Justitie. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Jan Jambon, Daphné Dumery) betreffende de bestrijding van 

betalingsachterstand bij handelstransacties voor ondernemingen en aanbestedende 
overheden, nr. 2414/1. 

 

- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Jef Van den Bergh, Joseph George) tot wijziging van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, 
nrs. 2262/1 en 2. 

 

 
- Rapporteur : mevrouw Barbara Pas. 
- Inleidende uiteenzetting door de hoofdindieners van de respectieve wetsvoorstellen. 
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Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN  

 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot 
uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, 
nr. 2640/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Vercamer. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Pensioenen. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : mevrouw Sonja 
Becq, de heer Jean-Marc Delizée, mevrouw Lieve Wierinck, de heer Josy Arens, mevrouw 
Meryame Kitir, de heer David Clarinval, mevrouw Zoé Genot en de heer Siegfried Bracke. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen werden achtereenvolgens ongewijzigd aangenomen. 
- Het wetsontwerp werd, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en taalkundige 
correcties, eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 maart 2013. 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

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

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Actuele vragen aan de regering : 
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic683.pdf 
 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- actualisering van de lijst van de prioritaire wetsvoorstellen; 
 

- brief van de voorzitter van de subcommissie voor de “Nucleaire Veiligheid”. 
 

 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic685.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 12 maart 2013. 
 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic683.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic685.pdf
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Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN  

 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Actuele vragen aan de regering :  
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic684.pdf 
 
Volgende vergadering : dinsdag 5 maart 2013. 
 
 
 

Opvolgingscommissie Financiële crisis 

BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE CRISIS  

 
Voorzitter : de heer Herman De Croo 

 
 DINSDAG 26 FEBRUARI 2013 
 
Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. 
(Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne en de heren Philippe Goffin en Jenne De Potter). 
 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. 
- Mevrouw Christiane Vienne en de heren Dirk Van der Maelen, Joseph George, Georges 
Gilkinet, mevrouw Meyrem Almaci en de heren Peter Dedecker, Jean-Marie Dedecker en 
Herman De Croo hebben vragen gesteld. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 15 maart 2013. 
 
 
 

Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING  

 
Voorzitter : mevrouw Maya Detiège 

 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013 
 
Voorstel van resolutie (Ine Somers, Maya Detiège) tot verbetering van de therapietrouw bij 
patiënten, nrs. 907/1 en 2. 
 
- Rapporteur : mevrouw Reinilde Van Moer. 
- De bespreking werd aangevat. 
 
Volgende vergadering : woensdag 6 maart 2013. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic684.pdf
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Europese Aangelegenheden 

FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN  

 
Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) 

 
 WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013 
 
- Toelichting door de Eerste minister over de resultaten van de Europese Raad van 

Staatshoofden en Regeringsleiders van 7 en 8 februari 2013 te Brussel. 
 
- 

 
Gedachtewisseling. 

 
 


