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WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL 

 
1. 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, nrs. 2640/1 tot 3. 

 
Huidig wetsontwerp bevat een aantal wijzigingen van de reglementering op de 
omzetting van het rustpensioen van de overleden echtgenoot naar een 
overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot. 
Deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat deze omzetting zo veel mogelijk 
automatisch kan verlopen. 

 
Het wetsontwerp nr. 2640 wordt aangenomen met 125 stemmen en 1 onthouding 

 
 
2. Wetsvoorstel (de heren Jenne De Potter, Carl Devlies en Olivier Destrebecq, de dames 

Nahima Lanjri en Bercy Slegers en de heren Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer, Kristof 
Waterschoot en Christophe Lacroix) tot wijziging van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 wat de uitbreiding van de fiscale bemiddeling naar verzoeken 
tot ambtshalve ontheffing betreft, nrs. 2358/1 tot 3. 

 
Momenteel is fiscale bemiddeling enkel mogelijk na indiening van een 
bezwaarschrift. De indieners willen deze bemiddeling ook mogelijk maken na een 
vraag tot ambtshalve ontheffing. 
Hierdoor kan het aantal gerechtelijke geschillen verminderen en kan men fiscale 
schulden gemakkelijker innen. 

 
Het wetsontwerp nr. 2358 wordt aangenomen met 125 stemmen en 1 onthouding 

 
 
3. 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, nrs. 2610/1 tot 4. 

 
Voorliggend wetsontwerp beoogt de invoeging van een boek IX. - “Veiligheid van 
producten en diensten” in het Wetboek van economisch recht. Dit ontwerp beoogt 
eveneens de invoeging van de definities eigen aan boek IX in het boek I van het 
Wetboek. 
De kaderreglementering in verband met de veiligheid van producten en diensten 
was tot op heden opgenomen in de wet van 9 februari 1994 betreffende de 
veiligheid van producten en diensten. Deze reglementering is hoofdzakelijk gericht 
op de bescherming van de veiligheid van de gebruiker ten aanzien van producten 
en diensten. Voor het grootste deel betreft het een omzetting van de richtlijn 
2001/95/EG van 3 december 2001 van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de algemene productveiligheid.  
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De wet is gericht op een preventieve aanpak van de veiligheid van de gebruikers, 
en voorziet dan ook in de algemene veiligheidsverplichtingen voor bepaalde 
economische operatoren. Zij voorziet eveneens de maatregelen die de overheden 
kunnen nemen om gevaarlijke producten en diensten uit het economisch verkeer te 
weren, in overeenstemming met de belangen van de ondernemingen en de 
consumenten. Ook informatie- en adviesstructuren worden voorzien. De 
bepalingen uit voornoemde wet van 9 februari 1994 worden grotendeels 
ongewijzigd overgenomen in het boek IX. Behalve aanpassingen van vooral 
wetgevingstechnische aard, worden soms eerder technische aanpassingen 
aangebracht. 

 
Het wetsontwerp nr. 2610 wordt aangenomen met 91 stemmen tegen 22 en 13 onthoudingen 

 
 
4. 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,  
nr. 2604/7.  

 
Het wetsontwerp nr. 2604 wordt aangenomen met 77 stemmen tegen 48 en 1 onthouding 

 


