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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 

 
Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de h. Yvan Mayeur 
 
 DONDERDAG 28 OKTOBER 2004 
 
1. Wetsontwerp  
 
 
 
 
 

 
Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
  
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2013 
 
1. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Geamendeerd 
door de Senaat, nr. 2604/7. 
 
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. 
 
2. Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2013. 
 
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
  
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 
 
 DINSDAG 12 MAART 2013 
 
Hervorming van de tax shelter. 
Hoorzitting met : 
- de heren Jean-Jacques Neira en Michel Houdmont, voorzitter en ondervoorzitter van de 
Belgian Film Producers Association (BEFPA); 
- de heer Patrick Quinet, voorzitter van de Union des Producteurs de Films Francophones 
(UPFF); 
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- de heer Frédéric Delcor, Centre du cinéma et de l’Audiovisuel; 
- de heer Pierre-Philippe Hendrickx, advocaat; 
- de heren Jan Theys en Jan Huyse, Vlaamse Onafhankelijke Televisieproducenten (VOTP); 
- de heer Philippe Werner, inspecteur bij de Administratie van Fiscale Zaken. 
 
- Rapporteur : de heer Christophe Lacroix. 
- Uiteenzettingen van de sprekers. 
- De sprekers hebben op de vragen van mevrouw Gerkens en mevrouw Wouters en de heren 
Lacroix en Gilkinet geantwoord. 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2013 
 
1. Actuele vragen aan de regering. 
 
2. Samengevoegde voorstellen : 
- Voorstel (Gerolf Annemans, Hagen Goyvaerts, Barbara Pas) tot oprichting van een 
parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia, nr. 1807/1. 
- Voorstel (Olivier Maingain, Damien Thiéry) tot oprichting van een parlementaire 
onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot 
de ontmanteling van de NV Dexia, alsook met het bepalen van de eventuele 
verantwoordelijkheid en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst, nr. 1819/1. 
- Voorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci) tot oprichting van een parlementaire 
onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de elementen die hebben geleid tot de 
ontmanteling van de Dexia Holding op 9 oktober 2011, alsook tot het formuleren van 
aanbevelingen inzake het toekomstige beheer van het bankwezen en de financiële sector in 
België, nr. 1844/1. 
- Voorstel (Jan Jambon, Veerle Wouters, Siegfried Bracke, Steven Vandeput, Peter Dedecker) 
tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de 
omstandigheden die hebben geleid tot de ontmanteling van de NV Dexia, het bepalen van de 
eventuele verantwoordelijkheden en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst, 
nr. 1848/1. 
- Voorstel (Peter Dedecker, Jan Jambon, Veerle Wouters, Siegfried Bracke, Steven Vandeput, 
Bert Wollants) tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie Dexia, nr. 2043/1. 
- Voorstel (Gerolf Annemans, Hagen Goyvaerts, Barbara Pas) tot oprichting van een 
parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de 
feitelijke vereniging genaamd ACW, nr. 2659/1. 
- Voorstel (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) tot oprichting van een parlementaire 
onderzoekscommissie Dexia, nr. 2660/1. 
- Voorstel (Peter Dedecker, Jan Jambon) tot oprichting van een parlementaire 
onderzoekscommissie Dexia, nr. 2661/1. 
 
- Rapporteur : de heer Luk Van Biesen. 
- Na een proceduredebat met tussenkomsten van de dames Vienne, Almaci en de heren 
Maingain en Gilkinet heeft de commissie eenparig beslist om de voorstellen tot oprichting van 
een onderzoekscommissie los te koppelen. 
- De wetsvoorstellen nrs. 1807 en 2659 werden samengevoegd. 
- De heer Goyvaerts heeft de voorstellen toegelicht. 
- De bespreking werd aangevat. 
- Zijn tussengekomen : de heren Van Biesen, Jean-Marie Dedecker, Gilkinet, Devlies en Peter 
Dedecker en mevrouw Almaci. 
- Artikel 1 van het voorstel nr.  2659 werd verworpen met 11 tegen 4 stemmen waardoor het 
gehele voorstel nr. 2659 eveneens werd verworpen. 
- Het samengevoegde voorstel nr. 1807 wordt bijgevolg zonder voorwerp. 
- De heer Maingain heeft het voorstel nr. 1819 toegelicht. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic695.pdf
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- De bespreking werd aangevat. 
- De heer Gilkinet is tussengekomen. 
- Artikel 1 van het voorstel nr. 1819 werd verworpen met 10 tegen 6 stemmen waardoor het 
gehele voorstel nr. 1819 eveneens werd verworpen. 
- De voorstellen nrs. 1844 en 2660 werden samengevoegd. 
- Toelichting door mevrouuw Almaci en de heer Gilkinet. 
- Het artikel 1 van het voorstel nr. 2660 werd verworpen met 10 tegen 6 stemmen waardoor het 
gehele voorstel nr. 2660 eveneens werd verworpen. 
- Het samengevoegde voorstel nr. 1844 wordt bijgevolg zonder voorwerp. 
- De voorstellen nrs. 1848, 2043 en 2661 werden samengevoegd. 
- Toelichting door de heer Peter Dedecker. 
- De bespreking werd aangevat. 
- Zijn tussengekomen : de heren Devlies, Jean-Marie Dedecker, Gilkinet  en Peter Dedecker en 
mevrouw Almaci. 
- Het artikel 1 van het voorstel nr. 2661 werd verworpen met 12 tegen 5 stemmen. 
- Het gehele voorstel nr. 2661 werd eveneens verworpen. 
- De samengevoegde voorstellen nrs. 1848 en 2043 worden bijgevolg zonder voorwerp 
beschouwd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2013. 
 

 

 
Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
  
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 DINSDAG 12 MAART 2013 
 
Actuele vragen van de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 19 maart 2013. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
  
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2013 
 
Hoorzitting met vertegenwoordigers van “Human Rights and Democracy Network”. 
 
- Na een inleidende uiteenzetting hebben de vertegenwoordigers van de HRDN geantwoord op 
de vragen van de heer Tuybens, mevrouw Demol en  de heren De Croo en de Donnea. 
 
Volgende vergadering : woensdag 27 maart 2013. 
   

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic694.pdf
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Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
  
Voorzitter : mevrouw Maya Detiège 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2013 
 
1. Voorstel van resolutie (Ine Somers, Maya Detiège) tot verbetering van de therapietrouw bij 
patiënten, nrs. 907/1 en 2. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Reinilde Van Moer). 
 
- Er werden amendementen nrs. 1 tot 8 ingediend door Mevrouw Maya Detiège c.s.. 
- De bespreking werd afgerond. 
- De amendementen  nrs. 1 tot 8 werden aangenomen. 
- De gehele aldus geamendeerde resolutie werd aangenomen met 9 stemmen en 4 
onthoudingen. 
 
2. Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 20 maart 2013. 
  
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG 13 MAART 2013 

 
1. Regeling van de werkzaamheden : 
- Lijst van prioritaire wetsvoorstellen; 
- Gedachtewisseling over het optimalisatieplan van de federale politie. 
 
- De regeling van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. 
 
2. Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk 
Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 31 december 1851 
betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht, met het oog op de strijd tegen de 
schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen (artikelen 17 tot 21), nr. 2673/1. 
 
Toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Peter Logghe, Bert Schoofs, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Filip De Man, 
Annick Ponthier, Tanguy Veys) tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat 
de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft, nr. 891/1. 
- Wetsvoorstel (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) tot wijziging van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen tot omschrijving van het schijnhuwelijk als een voortdurend 
misdrijf, nr. 1866/1. 
- Wetsvoorstel (Gerolf Annemans, Bert Schoofs, Peter Logghe) tot systematische beëindiging 
van het verblijfsrecht ingevolge een schijnhuwelijk, nr. 2085/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic692.pdf
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- Rapporteurs : mevrouw Jacqueline Galant en mevrouw Nahima Lanjri.  
- Toelichting door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie. 
- De heer Logghe heeft de voorstellen nrs. 891, 1866 en 2085 toegelicht. 
- De algemene bespreking en en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgevonden. 
- De heren Logghe en Schoofs, Francken en Degroote en mevrouw Fernandez Fernandez c.s. 
hebben amendementen ingediend. 
 - De artikelen nrs. 17 en 21 werd vervolgens aangenomen. 
- Het amendement nr. 21 werd aangenomen. 
- Alle andere amendementen werden verworpen. 
- In afwijking van artikel 82.1 van het Rgt, heeft de commissie besloten om onmiddellijk over te 
gaan tot de stemming over het geheel van de naar haar overgezonden artiekelen. 
- Het geheel van deze artikelen is aangenomen met 10 stemmen tegen 1 en 3 onthoudingen. 
- De wetsvoorstellen worden bijgevolg zonder voorwerp. 
  
3. Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 20 maart 2013. 
 
 
 

Opvolging buitenlandse missies 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING 

VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT) 
  
Voorzitter : de heer Francis Delpérée (S 
 
 DONDERDAG 14 MAART 2013 
 
De militaire situatie in Mali. 
 
- Uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging. 
- De vice-eersteminister en minister van Landsverdediging en luitenant-generaal b.d. François 
Florkin hebben geantwoord op de vragen van de heren Francken, De Vriendt, Dallemagne en 
Lacroix. 
 
 
 

Vervolgingen 

COMMISSIE VOOR DE VERVOLGINGEN 
  
Voorzitter : de heer Stefaan De Clerck 
 
 DONDERDAG 14 MAART 2013 
 
1. Vervolging ten laste van een lid. 
 
- Rapporteur : de heer Renaat Landuyt. 
- De commissie heeft bij eenparigheid een advies uitgebracht. 
 
2. Vervolging ten laste van een lid (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Renaat Landuyt). 
 
- Voortzetting van het onderzoek van het dossier. 
 
Volgende vergadering : donderdag 28 maart 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic697.pdf

