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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 VRIJDAG 26 APRIL 2013 
 
Actuele vragen aan de regering  
 
 MAANDAG 29 APRIL 2013 
 
Actuele vragen aan de regering  
 
 DINSDAG 30 APRIL 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden : brief van de heer Theo Francken met betrekking tot de 
oprichting van een subcommissie belast met de hervorming van de monarchie. 
 
Wetsontwerp betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, nrs. 2712/1 en 2. 
Amendementen van de heer Somers c.s., de heer Tuybens c.s., mevrouw Galant c.s., 
mevrouw Slegers c.s., de heer Thiébaut c.s., de heer Jadot c.s. en de heer Clerfayt c.s.. 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Bart Somers) tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat de invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties voor spijbelen betreft, nrs. 1451/1 en 2. 
Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Ben Weyts, Siegfried Bracke, Jan Van Esbroeck) tot 
wijziging van de wetgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties wat de 
bevoegde ambtenaren en de leeftijdsdrempel betreft, nrs. 1488/1 en 2. 
Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Leen Dierick, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera) tot 
wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming wat betreft de gemeentelijke administratieve sancties, nrs. 1688/1 en 2. 
Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Ben Weyts, Koenraad Degroote) tot invoering van de mogelijkheid van een 
plaatsverbod als gemeentelijke administratieve sanctie, nrs. 2131/1 en 2. 
Advies van de Raad van State. 
- Wetsvoorstel (Jacqueline Galant, Daniel Bacquelaine, Charles Michel, David Clarinval, Luc 
Gustin) tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve 
sancties betreft, nrs. 2210/1 en 2. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Bercy Slegers en mevrouw 
Daphné Dumery). 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic729.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic730.pdf
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- De artikelgewijze bespreking werd voortgezet. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Jadot c.s. en de heer Clerfayt.  
 
Actuele vragen aan de regering  
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 mei 2013. 
 
 
 

Europese Aangelegenheden 

ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 
Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S)  
 
 VRIJDAG 26 APRIL 2013 
 
Bespreking van het nationaal hervormingsprogramma en van het stabiliteitsprogramma. 
 
- Gedachtewisseling met de Eerste minister, de vice-eersteminister en minister van 
Financiën, belast met Ambtenarenzaken, de minister van Begroting en administratieve 
vereenvoudiging en de minister van Werk over het nationaal hervormingsprogramma en het 
stabiliteitsprogramma van België 2013-2016. 
 
 
 

Naturalisaties 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 
 
Voorzitter : de heer Georges Dallemagne 
 
 MAANDAG 29 EN DINSDAG 30 APRIL 2013, DONDERDAG 2 EN VRIJDAG 3 MEI 2013 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
 
 

Wetsevaluatie 

PARLEMENTAIR COMITÉ BELAST MET DE WETSEVALUATIE 
 
Voorzitters : de heer Patrick Dewael en mevrouw Sabine de Bethune (S) 
 
 MAANDAG 29 APRIL 2013 
 
Bespreking van voorstellen van wetgevend initiatief (ontwerpteksten door de diensten 
opgesteld op verzoek van het Comité). 
 
- Het comité heeft de ontwerpteksten besproken.  
- Rapporteurs : de heer Stefaan Van Hecke en mevrouw Fauzaya Talahoui (S). 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic731.pdf
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Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 
 
 DINSDAG 30 APRIL 2013 
 
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding, nr. 2763/1. (art. 1  
tot 6). 
 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de 
fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. Zijn 
tussengekomen : de heren Dirk Van der Maelen, Georges Gilkinet, Carl Devlies en mevrouw 
Veerle Wouters.  
- Er werden amendementen ingediend door de heer Van der Maelen c.s., mevrouw Wouters 
en de heer Vandeput. 
- Het amendement nr. 1 en de artikelen 1 tot 6 werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het geheel van de naar de commissie verwezen artikelen werd aangenomen met 12 
stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de 
duurzame ontwikkeling, nrs. 2756/1 en 2. 
Amendementen van de regering. 
- Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten, nr. 2757/1. 
(Voortzetting) (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
 
- De staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd 
aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, heeft geantwoord op de 
vragen van de heren Georges Gilkinet, Josy Arens en Carl Devlies en de dames Meyrem 
Almaci en Veerle Wouters. 
- De minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, heeft de amendementen 1 tot 3 
toegelicht en geantwoord op de vragen van de heren Josy Arens en Georges Gilkinet in de 
algemene bespreking.  
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat, met tussenkomsten van mevrouw Veerle 
Wouters en de heren Carl Devlies, Hagen Goyvaerts, Georges Gilkinet, Alain Mathot, Olivier 
Destrebecq, Luk Van Biesen, Jenne De Potter en mevrouw Meyrem Almaci. 
- Er werden amendementen (nrs. 4 tot 14) ingediend.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 mei 2013. 
 
 
 

Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 30 APRIL 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
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- De commissie heeft de lijst van de te horen instanties en personen vastgelegd. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, David Geerts, Christian Brotcorne, Jacqueline Galant, Yvan 
Mayeur, Jef Van den Bergh) tot wijziging van de wet van 7 november 1969 betreffende de 
toepassing van de socialezekerheidswetgeving op de houders van een vergunning 
“beroepsrenner”, nr. 2263/1. 
 
- Rapporteur : de heer Vincent Sampaoli. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Carina Van Cauter. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
Hebben het woord genomen : de heren David Geerts, Siegfried Bracke, David Clarinval, Jef 
Van den Bergh en Yvan Mayeur en mevrouw Carina Van Cauter. 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Van Cauter c.s. 
  
- Het amendement en de artikelen werden achtereenvolgens ongewijzigd aangenomen.  
- De commissie besliste eenparig om af te wijken van artikel 82,1 van het Reglement van de 
Kamer.  
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige correcties, werd aangenomen met 11 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
De hervorming van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap 
 
- Hoorzitting met de heer Jokke Rombouts en mevrouw Gisèle Marlière (Nationale Hoge Raad 
voor Personen met een handicap) 
- Gedachtewisseling met de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met 
een handicap, belast met Beroepsrisico’s, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 
- Zijn tijdens de bespreking eveneens tussengekomen : de heer Stefaan Vercamer, de 
dames Valérie De Bue, Miranda Van Eetvelde en Muriel Gerkens en de heren Mathias De 
Clercq en Jean-Marc Delizée.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 mei 2013. 
 
 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 DINSDAG 30 APRIL 2013 
 
Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiële vergissingen of nalatigheden in de 
vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen, nrs. 50/1 tot 4. (Sluiting en stemmingen). 
(Rapporteur : mevrouw Özlem Özen). 
Amendementen van de heer Brotcorne. 
Advies van de Raad van State. 
Advies van de Hoge Raad voor de Justitie. 
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- De bespreking werd beëindigd. 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Dumery c.s.  
- De amendementen 1 tot 7 werden aangenomen. 
- Er werden wetgevingstechnische correcties aangenomen. 
- De voorzitter merkt op dat amendement nr. 1 een aangelegenheid betreft als bedoeld in 
artikel 77 van de Grondwet. De commissie zal bijgevolg toepassing maken van artikel 72.2, 
tweede lid, van het Reglement. De door het vermelde amendement ingevoegde bepaling zal 
uit het wetsvoorstel worden gelicht en opgenomen in een afzonderlijke tekst die volgens de 
in artikel 77 bedoelde procedure zal worden behandeld.  
- 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 wetsvoorstel, zoals wetgevingstechnisch verbeterd, wordt eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde artikelen van de basiswet van 12 januari 2005 
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, nr. 2744/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit). 
 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat. 
- Er werd amendement ingediend door de heer Schoofs. 
 
Actuele vragen aan de regering  
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 mei 2013. 
 
 
 

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 30 APRIL 2013 
 
Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding, nr. 2763/1 (art. 13-14). 
 
- Rapporteur : mevrouw Kattrin Jadin. 
- Inleidende uiteenzetting door de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en 
fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister. 
- De bespreking werd beëindigd. Hebben het woord gevoerd : de heren Joseph Georges en 
Karel Uyttersprot.  
- De artikelen 13 en 14, evenals het geheel van de aan de commissie overgezonden 
artikelen werden, mits enkele technische correcties, aangenomen  met 13 tegen 1stem en 1 
onthouding. 
 
Voorstel van resolutie (Ann Vanheste) betreffende de distributie van dagbladen en tijdschriften, 
nr. 1710/1. (Voortzetting). (Rapporteur : Karine Lalieux) 
Amendement van mevrouw Coudyser c.s.. 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Vanheste c.s. 
- De bespreking werd beëindigd.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic732.pdf
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- De amendementen nrs 2 tot 5 ,evenals het aldus gewijzigde voorstel van resolutie, worden 
vervolgens eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering  
 
Volgende vergadering : woensdag 8 mei 2013. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 DINSDAG 30 APRIL 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Liesbeth Van der Auwera, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, 
Nathalie Muylle, Leen Dierick) tot wijziging van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring van 
verkeersmisdrijven betreft, nr. 440/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Emmery). 
 
- De behandeling van dit wetsvoorstel wordt uitgesteld 
 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Nathalie Muylle, Leen Dierick, Nahima Lanjri) tot wijziging 
van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft de termijn 
bij een vervangend verval van het recht tot sturen, nr. 1777/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Emmery). 
 
- De behandeling van dit wetsvoorstel wordt uitgesteld 
 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Hendrik Bogaert, Nahima 
Lanjri, Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle) tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer om gedragingen inzake de inschrijving waardoor 
men zich aan vervolging kan onttrekken in te delen als overtreding van de tweede graad, 
nr. 1792/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Emmery). 
 
- De heer Van den Bergh c.s. heeft een amendement op artikel 3 ingediend, dat eenparig 
werd aangenomen. 
- De drie artikelen, aldus gewijzigd, alsook het gehele wetsvoorstel worden achtereenvolgens 
eenparig aangenomen 
 
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Sabien Lahaye-Battheu, Karin Temmerman) tot wijziging 
van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat de uitbreiding 
van het toepassingsgebied van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs betreft, nr. 2053/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Emmery). 
 
- De behandeling van dit wetsvoorstel wordt uitgesteld 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic733.pdf
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Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Karin Temmerman) tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg wat de invoeging van de aanwijzingsborden 
“doorlopende weg” betreft, nrs. 2241/1 en 2. 
Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ronny Balcaen). 
 
- Mevrouw Lahaye-Battheu c.s. diende bijkomende amendementen in, waarvan alleen de 
nummers 4, 5, 6, 7 en 8 worden aangenomen. 
- De vijf artikelen, aldus gewijzigd, alsook het gehele wetsvoorstel worden achtereenvolgens 
eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 7 mei 2013. 
 
 


