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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 28 MEI 2013 
 
Interpellatie van mevrouw Barbara Pas tot de eerste minister over “de benoemingspolitiek en de 
spanningen binnen de regering hieromtrent” (nr. 90). 
 
- Er werd een motie van aanbeveling ingediend door mevrouw Barbara Pas en de heer Peter 
Logghe. 
- Er werd een eenvoudige motie ingediend door de heren Mohammed Jabour en Christophe 
Lacroix en mevrouw Carina Van Cauter. 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- brief van mevrouw Daphné Dumery met de vraag om een debriefing van de Belgisch-
Luxemburgse Ministerraad van 14 mei 2013 te organiseren; 
- brief van de heer Theo Franken en mevrouw Sarah Smeyers met de vraag om een hoorzitting 
van de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen te organiseren; 
- brief van mevrouw Zoé Genot met de vraag om een hoorzitting van de CIRE en van 
Vluchtelingenwerk te organiseren. 
 
- De Commissie heeft ingestemd met de vraag om hoorzittingen te houden. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 29 MEI 2013 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 juni 2013. 
 
 

 
Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 
 
 DINSDAG 28 MEI 2013 
 
- Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 
2013, nrs. 2769/1 tot 3. 
- Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het 
begrotingsjaar 2013, nrs. 2770/1 en 2. 
- Aanpassing van de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2013, 
nr. 2768/1. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic757.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic761.pdf
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(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne). 
Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof. 
Amendementen van de regering. 
 
- De bespreking werd afgerond. De heren Olivier Destrebecq en Steven Vandeput en mevrouw 
Veerle Wouters hebben het woord gevoerd.  
- De ministers van Begroting en van Financiën hebben geantwoord. 
- Uiteenzetting door de staatssecretaris voor de Strijd tegen de sociale en fiscale fraude. 
- Er werden amendementen ingediend (op wetsontwerpen nrs. 2769 en 2770) door mevrouw 
Wouters en de heer Vandeput.  
 
Wetsontwerp nr. 2769 
- Alle artikelen en alle amendementen werden aangenomen.  
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd aangenomen met 10 tegen 2 stemmen 
en 1 onthouding.  
Wetsontwerp nr. 2770 
- Alle artikelen werden aangenomen.  
- Alle amendementen werden verworpen.  
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 10 tegen 3 stemmen.  
 
(In gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Financiën van de Senaat). 
 
Debriefing van de Raad Ecofin van 14 mei 2013. 
 
- Rapporteurs : de heer Luk Van Biesen (K) en mevrouw Marie Arena (S). 
- Na de uiteenzetting van de minister van Financiën hebben de heren Olivier Henry, Hagen 
Goyvaerts, Carl Devlies, Josy Arens en Georges Gilkinet en een aantal senatoren vragen 
gesteld.  
 
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de 
kwaliteit van de geldomloop, nrs. 2771/1 en 2. (Stemming over het geheel, art. 82 Rgt.). 
(Rapporteur : de heer Philippe Goffin). 
Amendementen van de heer Arens c.s. 
 
- De commissie is eenparig akkoord gegaan met alle opmerkingen vervat in de 
wetgevingstechnische nota.  
- Het gehele wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd met inbegrip van een aantal 
wetgevingstechnische correcties aangenomen met 10 tegen 2 stemmen.  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 WOENSDAG 29 MEI 2013 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Patrick Moriau, Dirk Van der Maelen, Philippe Blanchart, Alain Mathot, 
Christiane Vienne, Christophe Lacroix) om financiële speculatie op de prijsstijging van 
voedingsproducten te verbieden, nrs. 81/1 tot 4. 
Advies van het Rekenhof. 
Amendementen van de heer Lacroix. 
- Voorstel van resolutie (Patrick Moriau, Christophe Lacroix, Dirk Van der Maelen, Philippe 
Goffin, Luk Van Biesen, Josy Arens) over het standpunt van België inzake het verbod op het 
verhandelen van financiële producten om met voedingsproducten te speculeren, nr. 2806/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Carl Devlies). 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic759.pdf
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- De commissie beslist om een apart verslag te wijden aan het voorstel van resolutie nr. 2806. 
- Rapporteur : de heer Olivier Henry. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Christophe Lacroix. 
- De heren Luk Van Biesen en Georges Gilkinet en mevrouw Veerle Wouters hebben het 
woord gevoerd in de algemene bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Philippe Goffin, Damien Thiéry) tot wijziging van artikel 113 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van de 
opvangkosten voor kinderen met een handicap betreft, nrs. 271/1 en 2. 
Advies van het Rekenhof. 
 
- Rapporteur : mevrouw Veerle Wouters. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Philippe Goffin.  
- Op vraag van de heer Josy Arens wordt het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de zorg voor kinderen met een handicap te honoreren 
(nr. 67/1) toegevoegd aan de bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz, Ine Somers, Luk Van Biesen) tot 
wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de giften aan 
instellingen die patiënten bijstaan, nrs. 593/1 tot 3. 
Advies van het Rekenhof. 
 
- Rapporteurs : de heer Philippe Goffin en mevrouw Veerle Wouters. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Luk Van Biesen.  
 
Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke) tot 
invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking 
van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die 
werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen, nrs. 1331/1 en 2. 
Advies van het Rekenhof. 
 
- Rapporteur : mevrouw Veerle Wouters. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Georges Gilkinet. 
 
Wetsvoorstel (Karin Temmerman, Christiane Vienne, Caroline Gennez, Karine Lalieux, Yvan 
Mayeur, Bruno Tobback, Bruno Tuybens, Dirk Van der Maelen, Ann Vanheste) tot hervorming 
van de banksector, nrs. 1816/1 en 2. 
Advies van het Rekenhof. 
 
- Rapporteur : de heer Carl Devlies. 
- Inleidende uiteenzetting door mevrouw Christiane Vienne. 
- Op vraag van de heer Georges Gilkinet wordt het wetsvoorstel ter invoering van een 
variabele bankenbijdrage (nr. 1676/1) toegevoegd aan de bespreking. 
 
Wetsvoorstel (Meyrem Almaci, Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) tot 
wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, teneinde het financiële draagvlak van de banken te verstevigen en de 
verschillende bankactiviteiten van elkaar te scheiden, nrs. 1835/1 en 2. 
Advies van het Rekenhof. 
 
- Rapporteur : de heer Carl Devlies. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Georges Gilkinet. 
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Wetsvoorstel (Georges Dallemagne, Benoît Lutgen, Josy Arens) tot wijziging van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde, ter bevordering van de giften in natura, 
nrs. 2697/1 en 2. 
 
- Rapporteur : mevrouw Christiane Vienne. 
- Inleidende uiteenzetting door de heer Josy Arens. 
- De commissie beslist om artikel 79 van het Kamerreglement toe te passen en het advies van 
het Rekenhof te vragen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 juni 2013. 
 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 DINSDAG 28 MEI 2013 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat 
betreft de nietigheden - Geamendeerd door de Senaat, nrs. 41/7 en 8. (Rapporteurs : de dames 
Carina Van Cauter en Sophie De Wit). 
Amendementen van mevrouw Boulet. 
 
- De minister heeft de door de Senaat aangebrachte wijzigingen toegelicht. 
- De heer Landuyt c.s. heeft amendementen ingediend. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De amendementen nrs. 8 en 9 werden aangenomen. 
- In afwijking van artikel 82.1 Rgt. heeft de commissie beslist om onmiddellijk over het geheel te 
stemmen.  
- Het geheel van het aldus geamendeerd wetsontwerp werd aangenomen met 12 stemmen en 2 
onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, 
mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers - Overgezonden 
door de Senaat, nr. 2818/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De door de commissie voorgestelde verbeteringen aan de tekst zullen aan de Senaat worden 
voorgelegd met toepassing van artikel 105, tweede lid, Rgt. (erratumprocedure). 
- Het geheel van het wetsontwerp werd eenparig aangenomen.  
 
Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van 
artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de 
verbeurdverklaring van de onroerende goederen - Overgezonden door de Senaat, nr. 2819/1. 
 
- Rapporteur : de heer Stefaan Van Hecke. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
- De bespreking werd aangevat. 
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De commissie heeft de lijst van de prioritaire wetsvoorstellen vastgelegd. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 juni 2013. 
 
 
 

Maatschappelijke Emancipatie 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 
 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 DINSDAG 28 MEI 2013 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
- Bespreking van de door de politieke fracties voorgestelde prioriteiten. 
 
-Er werd beslist het advies van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen over de 
wetsvoorstellen nrs. 294 en 2536 in te winnen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 12 juni 2013. 
 
 
 

Handels- en economisch recht 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT  
 
Voorzitter : mevrouw Sophie De Wit 
 
 DINSDAG 28 MEI 2013 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder 
winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de 
bijeenroeping van de algemene vergadering betreft - Geamendeerd door de Senaat, nr. 338/8. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick. 
- De vertegenwoordiger van de minister van Justitie heeft een inleidende uiteenzetting gegeven. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren Joseph George 
en Karel Uyttersprot. 
- De artikelen en het gehele wetsontwerp werden achtereenvolgens ongewijzigd eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Karel Uyttersprot, Zuhal Demir, Sophie De Wit, Veerle Wouters) tot aanvulling 
van het Wetboek van vennootschappen wat de splitsing van vennootschappen door overneming 
betreft, nr. 2192/1. (Rapporteur : de heer David Clarinval). 
 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben het woord gevoerd : de heren Olivier Henry, 
Karel Uyttersprot, David Clarinval en de vertegenwoordiger van de minister van Justitie. 
- Artikel 1, en bijgevolg het gehele wetsvoorstel, werden verworpen met 9 tegen 4 stemmen en 
1 onthouding. 
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Wetsvoorstel (Jean-Marc Delizée, Laurence Meire) betreffende de collectieve procedures tot 
behoud van de landbouwbedrijven en de werkgelegenheid in de landbouwsector, nr. 2737/1. 
(Rapporteur : mevrouw Leen Dierick). 
- Regeling van de werkzaamheden : organisatie van de hoorzitting. 
 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
 
Wetsvoorstel (David Clarinval, Olivier Henry, Bruno Tuybens, Frank Wilrycx, Leen Dierick, 
Joseph George, Olivier Destrebecq, Marie-Christine Marghem) tot wijziging van het Wetboek 
van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking 
betreft, nr. 2800/1. (Rapporteur : de heer Karel Uyttersprot). 
 
- De vertegenwoordiger van de minister van Justitie heeft een uiteenzetting gehouden. 
- De artikelen en het gehele wetsvoorstel werden achtereenvolgens eenparig aangenomen.    
 
 
 

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 28 MEI 2013 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale 
Raad voor de Coöperatie, nr. 2758/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux. 
- De vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee heeft een 
toelichting gegeven.  
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgehad.  
- De artikelen werden ongewijzigd, op uitzondering van enkele taalkundige correcties 
aangenomen  
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 9 stemmen en 4 onthoudingen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 juni 2013. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 DINSDAG 28 MEI 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). 
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- Mevrouw Van Eetvelde c.s. heeft een amendement ingediend. 
 
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 algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgehad. De heer Jef 
Van den Bergh en de dames Miranda Van Eetvelde en Isabelle Emmery hebben het woord 
genomen. 
- De twee artikelen alsook het gehele voorstel werden achtereenvolgens ongewijzigd 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, nrs. 2053/1 en 2. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Isabelle Emmery). 
 
- Hoofdindiener Jef Van den Bergh heeft, met instemming van de mede-indiensters, het 
wetsvoorstel ingetrokken. 
 
Wetsvoorstel (Alexandra Colen, Tanguy Veys, Annick Ponthier, Bruno Valkeniers) tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs voor wat betreft het 
taalgebruik bij het rijexamen, nr. 849/1. 
 
- Rapporteur : de heer Ronny Balcaen. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgehad. De heer 
Tanguy Veys alsook de dames Miranda Van Eetvelde en Sabien Lahaye-Battheu hebben het 
woord genomen. 
- Artikel 1, en dus het gehele wetsvoorstel, wordt verworpen met 10 tegen 1 stem. 
 
Wetsvoorstel (Bert Wollants, Bert Maertens, Steven Vandeput, Minneke De Ridder, Veerle 
Wouters) betreffende het ritsen in het verkeer, nr. 1567/1. 
 
- Rapporteur : de heer Ronny Balcaen. 
- Mevrouw Miranda Van Eetvelde heeft een inleidende uiteenzetting gegeven en drie 
amendementen ingediend. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 juni 2013. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 DINSDAG 28 MEI 2013 
 
Actualiteitsdebat over de situatie in Syrië en de resultaten van de Europese Raad Buitenlandse 
Zaken van 27 mei 2013. 
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- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Europese Zaken 
- Vragen werden gesteld door mevrouw Els Demol, mevrouw Eva Brems en de heren Georges 
Dallemagne, Bruno Valkeniers, Philippe Blanchart, Stefaan Vanackere en Peter Luykx. 
 
Actualiteitsdebat over de reorganisatie van de diplomatieke posten. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken,en, 
Buitenlandse Handel en Europese Zaken 
- Vragen werden gesteld door mevrouw Eva Brems, mevrouw Corinne De Permentier en de heer 
Bruno Valkeniers.   
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 5 juni 2013. 
 
 

 
Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 28 MEI 2013 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake pensioenen, nr. 2823/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Meryame Kitir. 
- De vice-eersteminister en minister van Pensioenen heeft een inleidende uiteenzetting gehouden. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden.  
- De artikelen werden achtereenvolgens ongewijzigd aangenomen. 
- Het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en taalkundige correcties, 
werd aangenomen met 10 stemmen en 4 onthoudingen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 4 juni 2013. 
 
 

 
Landsverdediging 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
 
Voorzitter : de heer Filip De Man 
 
 WOENSDAG 29 MEI 2013 
 
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen, 
nr. 2821/1. 
 
- Rapporteur: de heer Georges Dallemagne. 
- De Vice-eersteminister en minister van Landsverdediging heeft een inleidende uiteenzetting 
gehouden. 
-Tijdens de bespreking zijn de volgende leden tussengekomen: de heren Vincent Sampaoli, Bert 
Maertens, Denis Ducarme, Wouter De Vriendt, Georges Dallemagne, Vincent Van Quickenborne 
en mevrouw Annick Ponthier.  

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic758.pdf
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- De artikelen werden achtereenvolgens ongewijzigd aangenomen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd eenparig aangenomen, m.i.v. enkele technische 
aanpassingen.  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 

Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : mevrouw Maya Detiège 
 
 WOENSDAG 29 MAI 2013 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen :   
- Wetsvoorstel (Marie-Claire Lambert, Valérie Warzée-Caverenne, Yvan Mayeur, Colette 
Burgeon, Franco Seminara) tot versterking van de geloofwaardigheid, de transparantie en de 
onafhankelijkheid van de beslissingen op het vlak van de volksgezondheid, nrs. 2041/1 en 2.   
- Wetsvoorstel (Thérèse Snoy et d'Oppuers, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van 
Hecke) tot invoering van een eenvormige procedure voor het voeren van 
deskundigenonderzoeken en tot instelling van een Hoge Raad voor Deskundigenadvies, 
nr. 2199/1.  
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Reinilde Van Moer).   
 
- De commissie besliste amendement nr. 6 dat het wetsvoorstel 2041 vervangt, als basistekst 
voor de bespreking te nemen.  
- Er werden amendementen (nrs 8 en 15) ingediend door Mevrouw Lambert cs  en (nrs 9 tot 14) 
door Mevrouw Snoy et d’Oppuers.  
- De bespreking werd afgerond.  
- De amendementen nrs 6, 7, 8 en 15 werden aangenomen.  
- Het gehele wetsvoorstel werd zoals gewijzigd, met inbegrip van de wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, aangenomen met 13 stemmen en 1 onthouding.  
- Bijgevolg vervalt het wetsvoorstel nr. 2199.  
 
Volgende vergadering : woensdag 5 juni 2013. 
 
 
 

Opvolgingscommissie “seksueel misbruik” 

OPVOLGINGSCOMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN 

PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK 
 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 29 MEI 2013 
 
Gedachtewisseling met de minister van Justitie over de aanbevelingen van de bijzondere 
commissie die tot de bevoegheid van de minister behoren. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit. 
 
Volgende vergadering : woensdag 19 juni 2013. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic760.pdf

