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WETSONTWERPEN 

 
1. Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van 

een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, nrs. 1009/14 
tot 18. 

 
Dit wetsvoorstel strekt ertoe een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige 
wilsonbekwame personen in te stellen. 

 
Het wetsontwerp nr. 1009 wordt unaniem aangenomen met 125 stemmen 

 
 
2. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, nrs. 2600/1 tot 7. 
 

Het wetsontwerp nr. 2600/6 wordt aangenomen met 92 stemmen en 33 onthoudingen 
Het wetsontwerp nr. 2600/7 wordt aangenomen met 92 stemmen en 34 onthoudingen 

 
 
3. - 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, nrs. 2591/1 tot 4. 
- 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, nrs. 2592/1 tot 3. 

 
Om het in het Regeerakkoord geformuleerde objectief te verwezenlijken 
betreffende enerzijds de verbetering van het mededingingsbeleid en anderzijds het 
Prijzenobservatorium, wordt een nieuwe structuur voor de Belgische 
mededingingsautoriteit, procedureverbeteringen en de bevoegdheid om 
maatregelen te nemen die voortvloeien uit de vaststelling van het 
Prijzenobservatorium voorgesteld. 
1. De Belgische mededingingsautoriteit. 
De mededingingsautoriteit wordt hervormd tot een onafhankelijke autoriteit, met 
behoud van de scheiding tussen onderzoeks- en beslissingsbevoegdheden. 
Dit zal resulteren in een meer gestroomlijnde structuur met één voorzitter van de 
instelling die het beslissingscollege zal voorzitten, telkens zetelend met twee 
onafhankelijke experten. De onderzoeken zullen worden geleid door de auditeur-
generaal. Het ontwerp voorziet daarom in een herorganiseren van de taken van het 
huidige auditoraat en algemene directie naar een auditoraat als onderzoeksdienst, 
geleid door de auditeur-generaal. 
2. De procedureverbeteringen. 
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De procedure voorstellen behelzen o.a.: 
- Een meer efficiënte procedure voor voorlopige maatregelen, 
- Een procedure voor transacties om inbreukzaken versneld te kunnen afsluiten, 
wat zowel in het belang van de ondernemingen is die de onzekerheid en kosten 
van langdurige procedures willen vermijden als van de handhaving van de 
mededingingsregels;  
- Een meer gestroomlijnde procedure voor het nemen van administratieve 
beslissingen zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid van het 
Mededingingscollege; en 
- Sancties voor natuurlijke personen. 
3. De prijzen. 
Wanneer het Prijzenobservatorium problemen vaststelt op het vlak van prijzen of 
marges, kunnen voorlopige maatregelen getroffen worden voor maximum 6 
maanden door de Mededingingsautoriteit die hiervoor bijzondere bevoegdheden 
toegekend krijgt. 

 
Het wetsontwerp nr. 2600/6 wordt aangenomen met 92 stemmen en 33 onthoudingen 
Het wetsontwerp nr. 2600/7 wordt aangenomen met 92 stemmen en 34 onthoudingen 

 
 
4. - 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, nrs. 2555/1 tot 5. 
- 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, nrs. 2556/1 tot 4. 

 
De indieners beogen in uitvoering van het regeerakkoord en via een wetgevend 
initiatief de asielprocedure te optimaliseren teneinde de druk op het opvangnetwerk 
te verminderen en een waardige opvang te waarborgen. 
Het gaat om een dubbel ontwerp van wet dat enerzijds betrekking heeft op de 
bevoegdheden van de Dienst Vreemdelingenzaken en de Commissarisgeneraal 
voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (optioneel bicameraal luik) en dat 
anderzijds wijzigingen aanbrengt in de procedure voor de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (verplicht bicameraal luik). Er worden maatregelen 
voorzien op volgende vlakken: 
- Meervoudige (of hernieuwde of volgende) asielaanvragen worden ontmoedigd. 
- Administratieve lasten worden weggewerkt. 
- De asielprocedure wordt vereenvoudigd en geoptimaliseerd met waarborg van 
kwaliteit. 
- Sommige bepalingen van de EU-kwalificatierichtlijn asiel 2011/95 worden 
omgezet. 

 
Het wetsontwerp nr. 2555 wordt aangenomen met 84 stemmen tegen 9 en 33 onthoudingen 
Het wetsontwerp nr. 2556 wordt aangenomen met 106 stemmen tegen 9 en 12 onthoudingen 

 


