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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 

Naturalisaties 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 
  
Voorzitter : de heer Georges Dallemagne 
 
 MAANDAG 6 JANUARI 2014, DINSDAG 7 JANUARI 2014, WOENSDAG 8 JANUARI 2014, 

DONDERDAG 9 JANUARI 2014, VRIJDAG 10 JANUARI 2014 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
Volgende vergadering : maandag 13 januari 2014. 
  
 
 

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 7 JANUARI 2014 
 
Wetsontwerp tot wijziging, wat het Instituut voor de nationale rekeningen betreft, van de wet 
van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, nr. 3218/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick. 
- Toelichting door de minister. 
- De algemene en artikelsgewijze bespreking werden beëindigd. Er werden twee 

amendementen ingediend door mevrouw Jadin c.s. De amendementen en de aldus 
gewijzigde artikelen werden aangenomen. 

- Het gehele wetsontwerp, aldus gewijzigd, wordt aangenomen met 12 stemmen en 1 
onthouding. 

 
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke 
ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie, nr. 3234/1. 
 
- Rapporteur : de heer Willem-Frederik Schiltz. 
- Toelichting door de minister. 
- De algemene en artikelsgewijze bespreking werden beëindigd. De heer Schiltz c.s heeft 

een technisch amendement ingediend. Het amendement en de aldus gewijzigde 
artikelen werden aangenomen. 

- Het gehele wetsontwerp, aldus gewijzigd en mits enkele tekstcorrecties, wordt 
aangenomen met 12 stemmen en 3 onthoudingen. 

 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 januari 2014. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic884.pdf


 
De Kamer online - 53 / 122 

 

Subcommissie “Nucleaire veiligheid” 

SUBCOMMISSIE VOOR DE NUCLEAIRE VEILIGHEID 
  
Voorzitter : de heer Willem-Frederik Schiltz 
 
 DINSDAG 7 JANUARI 2014 
 
Het incident bij de kernafvalbeheerder Belgoprocess te Dessel en de impact hiervan op de 
toekomstige berging van nucleair afval. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Muriel Gerkens). 
 
Gedachtewisseling met : 
- de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee; 
- de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister 

van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming; 
- de heer Wim Van Laer, algemeen directeur van Belgoprocess; 
- de heer Marc Demarche, adjunct-directeur-generaal van NIRAS; 
- de heer Wim De Clercq, productiedirecteur van Electrabel. 
 
- De regering en de genodigden hebben een uiteenzetting gegeven. Een 

gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
  
 
 

Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
  
Voorzitter : de heer Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 7 JANUARI 2014 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 januari 2014. 
 
 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
  
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 DINSDAG 7 JANUARI 2014 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het 
Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid 
aan de natuurlijke rechter in een aantal materies, nrs. 3076/1 tot 3. 
Amendementen van de dames Becq c.s. en Marghem c.s. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic885.pdf


 
De Kamer online - 53 / 122 

 

 
Toegevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Bert Schoofs, Peter Logghe, Barbara Pas, Gerolf Annemans) tot instelling 

van de versnelde invorderingsprocedure, nr. 978/1. 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen, Christian Brotcorne, Renaat Landuyt, Stefaan 

Van Hecke, Kristien Van Vaerenbergh, Sabien Lahaye-Battheu, Mathias De Clercq) tot 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechter bevoegd om kennis te 
nemen van vorderingen van nutsbedrijven, nrs. 1681/1 en 2. 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery). 
 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De amendementen nrs. 1 tot 6 werden aangenomen. 
- Met toepassing van artikel 82.1. Rgt. zal de commissie later overgaan tot de stemming 

over het geheel. 
 
Wetsontwerp met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken - 
Overgezonden door de Senaat, nrs. 3065/1 en 2. 
Amendement van mevrouw De Wit c.s. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de heer Christian Brotcorne en mevrouw 
Sophie De Wit). 
 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
- De commissie beslist om de bespreking van artikel 27 volgende week dinsdag voort te 

zetten. 
 
 WOENSDAG 8 JANUARI 2014 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Charles Michel, Carina Van Cauter, Daniel Bacquelaine, Marie-Christine 

Marghem, Philippe Goffin) tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, 
teneinde voorrechten in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten, 
nrs. 2428/1 tot 4. 

- Advies van het Rekenhof. 
- Amendement van mevrouw Marghem c.s. 
- Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Damien Thiéry, Bernard Clerfayt) tot wijziging van de 

hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde een voorrecht in te stellen ten gunste 
van de slachtoffers van strafbare feiten, nrs. 2436/1 tot 3. 

- Advies van het Rekenhof. 
- Amendement van de heer Maingain c.s. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs: mevrouw Özlem Özen en de heer 
Christian Brotcorne). 
 
- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Van Cauter c.s. 
- De bespreking werd beëindigd. De artikelen 1 tot 4 (nieuw), aldus geamendeerd, werden 

eenparig aangenomen.  
- Het geheel van het wetsvoorstel, aldus geamendeerd, werd eenparig aangenomen. 
- Het aan de bespreking toegevoegde wetsvoorstel DOC 53 2436/001 vervalt. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Els Demol, Steven Vandeput, 

Karolien Grosemans, Ingeborg De Meulemeester, Sophie De Wit) betreffende het 
stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal 
EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de federale Overheidsdienst Justitie, nrs. 1512/1  
en 2. 
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- Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael, Daniel 
Bacquelaine, Charles Michel) tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 
betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de 
beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen, nrs. 1046/1  
tot 3. 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 
 
- Mevrouw Van Cauter, hoofdindienster van het aan de bespreking toegevoegde 

wetsvoorstel DOC 53 1046/001 heeft de loskoppeling van het wetsvoorstel gevraagd. 
- De bespreking werd beëindigd. Artikel 1 en bijgevolg het geheel van het wetsvoorstel 

werden verworpen met 10 stemmen tegen 5.  
 
Wetsvoorstel (Linda Musin, Marie-Christine Marghem) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, 
wat de mede-eigendom betreft, nrs. 2129/1 tot 3. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). 
(Rapporteur : mevrouw Sonja Becq). 
Amendementen van mevrouw Musin c.s. 
 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Musin. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen) tot invoeging van een nationaal register voor 

gerechtsdeskundigen, nr. 1499/1. 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen) houdende het statuut van beëdigde vertaler, 

tolk of vertaler-tolk, nr. 322/1. 
- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Özlem Özen) tot invoeging van een hoofdstuk VIbis 

houdende de aanwijzingsvoorwaarden voor de beëdigde vertalers en tolken in de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot wijziging van het 
Wetboek van strafvordering, nr. 407/1. 

- Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem, Olivier Maingain) tot invoeging van een 
hoofdstuk VIbis houdende de rechtspositie van de beëdigd vertalers en tolken in de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, nr. 652/1. 

(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 
 

- Er werden amendementen ingediend door mevrouw Becq. 
 
Wetsvoorstel (Zoé Genot, Stefaan Van Hecke, Juliette Boulet) tot wijziging van artikel 162 van 
het Wetboek van strafvordering, nr. 2675/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit. 
- Het wetsvoorstel werd toegelicht. 
- Mevrouw Marghem heeft de toevoeging aan de bespreking van wetsvoorstel DOC 53 

2735/001 gevraagd. 
 
Wetsvoorstel (Bert Schoofs, Gerolf Annemans, Peter Logghe) tot wijziging van het Gerechtelijk 
Wetboek wat betreft herroeping van het gewijsde, nr. 2755/1. 
 
- Rapporteur : de heer Christian Brotcorne. 
- Het wetsvoorstel werd toegelicht en de bespreking werd beëindigd. 
- Artikel 1 van het wetsvoorstel en bijgevolg het geheel van het wetsvoorstel werden 

verworpen met 9 stemmen tegen 3 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 januari 2014. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic890.pdf
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Landsverdediging 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 
  
Voorzitter : de heer Filip De Man 
 
 WOENSDAG 8 JANUARI 2014 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en 
organisatie van een federale dienstenintegrator, nrs. 2955/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en 
stemingen). (Rapporteur : de heer Georges Dallemagne). 
Advies van de commissie voor de Justitie. 
 
- Rapporteurs : de heren George Dallemagne en Philippe Blanchart. 
- De heer Christophe Lacroix en de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging 
hebben het woord genomen.   
- De artikelen en het geheel van het wetsontwerp werden achtereenvolgens eenparig 
aangenomen. 
- In de aangenomen tekst worden wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht.   
 
Voorstel van resolutie (Corinne De Permentier, Josy Arens, Vincent Sampaoli) over de 
instelling van een nationale dag van de vaandeldragers, nrs. 1657/1 tot 3. (Voortzetting, sluiting 
en stemmingen). (Rapporteur : de heer Bert Maertens). 
Amendement van mevrouw Ponthier. 
 
- De dames De Permentier en Ponthier en de vice-eersteminister en minister van 
Landsverdediging hebben het woord genomen. 
- Amendement nr. 1 van mevrouw Ponthier werd verworpen. 
- De consideransen en het verzoekend gedeelte van het voorstel van resolutie werden 
achtereenvolgens ongewijzigd aangenomen. 
- Het geheel van het voorstel van resolutie werd met 11 tegen 3 stemmen aangenomen. 
- In de aangenomen tekst wordt een verbetering aangebracht. 
 
Voorstel van resolutie (Vincent Sampaoli, Christophe Lacroix, Philippe Blanchart, Eric 
Thiébaut) over de zestigste verjaardag van het einde van de Koreaanse Oorlog, nrs. 2876/1 tot 
3. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Kristof Waterschoot). 
Amendement van de heer Van Quickenborne. 
 
- Rapporteurs : de heren Kristof Waterschoot en Gerald Kindermans. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Sampaoli en Maertens en de dames 
Grosemans en Ponthier. De heer Sampaoli heeft zijn amendement toegelicht. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 januari 2014. 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic889.pdf
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Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
  
Voorzitter : mevrouw Maya Detiège 
 
 WOENSDAG 8 JANUARI 2014 
 
Samengevoegde wetsontwerpen: 
- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de gezondheidszorg - 

Toegankelijkheid, nr. 3260/1. 
- Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de gezondheidszorg, nr. 3261/1. 
 
Toegevoegd wetsvoorstel: 
- Wetsvoorstel (Maya Detiège, Karin Temmerman, Hans Bonte) ter verbetering van de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg, nr. 2951/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Reinilde Van Moer. 
- De hoofdindiener van het toegevoegd wetsvoorstel nr. 2951 heeft de loskoppeling 

gevraagd. 
- Na een inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister heeft de algemene 

bespreking plaatsgehad. De bespreking van de artikelen en de stemmingen zullen later 
plaatsvinden. 

 
Wetsvoorstel (Reinilde Van Moer, Nadia Sminate) tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 
december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik wat 
betreft de vermeldingen op de geneesmiddelenverpakking, nrs. 2254/1 en 2. (Voortzetting). 
(Rapporteur : mevrouw Maya Detiège) 
 
- Rapporteurs : mevrouw Maya Detiège en de heer Franco Seminara.  
- De bespreking werd beëindigd. 
- Het wetsvoorstel werd verworpen met 8 tegen 2 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : woensdag 14 januari 2014. 
  
 
 

Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
  
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 
 
 WOENSDAG 8 JANUARI 2014 
 
Ontwerp van domaniale wet, nr. 3250/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic891.pdf
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Wetsontwerp betreffende de aanwending van de door het Internationaal Monetair Fonds 
uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop, nr. 3251/1. 
 
- Rapporteur : de heer Carl Devlies. 
- Inleidende uiteenzetting door de minister. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 januari 2014. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
  
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 WOENSDAG 8 JANUARI 2014 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Regeling van de werkzaamheden. 
 
Wetsontwerp en toegevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 

gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de 
technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, 
evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
nr. 2880/1. 

- 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, nrs. 440/1 en 2. 

- Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Leen Dierick, Stefaan Vercamer, Nahima Lanjri, 
Liesbeth Van der Auwera, Nathalie Muylle) tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 
betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft de identificatie van de overtreder, 
nr. 1791/1. 

- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Patrick Dewael) tot wijziging van de wet van 16 
maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het verval van het 
recht tot sturen voor niet gemotoriseerde voertuigen, nr. 2916/1. 

- Wetsvoorstel (Karin Temmerman, Renaat Landuyt, David Geerts) tot wijziging van 
wegverkeerswet met het oog op de vervanging van de onmiddellijke inning door een 
administratieve geldboete, nr. 1151/1. 

- Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Christophe Bastin) tot wijziging van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft 
de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als 
beveiligingsmaatregel, nr. 3021/1. 

- Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh, Karin Temmerman, Sabien Lahaye-Battheu) tot 
wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het 
wegverkeer, wat de bestraffing van het rijden spijts verval betreft, nr. 2826/1 en 2. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic888.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/53/ic887.pdf
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- Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 

betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft de tegenexpertise in geval van 
alcoholintoxicatie, nr. 2721/1. 

(Voortzetting). (Rapporteur: mevrouw Isabelle Emmery). 
 
- Rapporteur: mevrouw Isabelle Emmery. 
- De volgende wetsvoorstellen werden, losgekoppeld van de bespreking van het 

wetsontwerp : Doc 53 440, 1791 en 2721. 
- Wetsvoorstel Doc 53 1151 werd ingetrokken. 
- De overige wetsvoorstellen werden ingediend als amendement op het wetsontwerp. 
- De heren Bastin c.s. en Van den Bergh c.s. hebben amendementen ingediend. 
- De algemene en artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgehad. 
- Hebben het woord genomen : de heren Van den Bergh, Balcaen en Wollants alsook de 

dames Emmery en Lahaye-Battheu. 
 
Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 
2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen 
ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, nr. 3017/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Isabelle Emmery. 
- Beide artikelen alsook het gehele wetsontwerp worden achtereenvolgens een eenparig 

aangenomen. 
 
Wetsontwerp betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen, nr. 3037/1. 
 
- Rapporteur : de heer Ronny Balcaen. 
- De staatssecretaris heeft een inleidende uiteenzetting gegeven. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- Hebben het woord genomen : de heren David Geerts, Jef Van den Bergh, Bert Wollants, 

Tanguy Veys en Ronny Balcaen. 
 
Bespreking van de wijzigingen aan de wegcode. 
 
- De staatssecretaris heeft een uiteenzetting gegeven. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 14 januari 2014. 
 
 
 

Maatschappelijke Emancipatie 

ADVIESCOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 
  
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 8 JANUARI 2014 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan 
de geadopteerde, nr. 3145/1. 
(Advies uit te brengen aan de commissie voor de Justitie). 
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Toegevoegde wetsvoorstellen: 
- Wetsvoorstel (Zoé Genot, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, 

Juliette Boulet, Eva Brems, Kristof Calvo) tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk 
Wetboek met betrekking tot de vrije toekenning van de naam van het kind, nr. 469/1. 

- Wetsvoorstel (Olivier Maingain, Damien Thiéry) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek 
wat de toekenning van de familienaam betreft, teneinde de afstamming van 
moederszijde duidelijk vast te stellen en tegelijkertijd de historiciteit van de afstamming 
van vaderszijde te vrijwaren, nr. 470/1. 

- Wetsvoorstel (Karine Lalieux, Colette Burgeon, Valérie Déom, Marie-Claire Lambert, 
Özlem Özen, Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez) tot wijziging van het Burgerlijk 
Wetboek in verband met de toewijzing van de familienaam, teneinde de overdracht van 
de familie-identiteit te garanderen via de dubbele naamgeving, nr. 1386/1. 

 
- Rapporteurs: de dames Lieve Wierinck en mevrouw Laurence Meire. 
 
Hoorzitting met : 
- de heer Frederik Swennen, Professor aan de Universiteit Antwerpen; 
- mevrouw Jehanne Sosson, Professor aan de “UCL”; 
- de heer Patrick Seynaeve, Professor aan de KULeuven; 
- de heer Yves-Henri Leleu, Professor aan de “ULg”; 
- de heer Jean-Louis Renchon, Professor aan de “UCL”; 
- de heer Alain-Charles Van Gysel, Professor aan de “ULB”. 
 
De hoorzittingen hebben plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 15 januari 2014. 
 


