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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 

 
Overlevingsfonds 

WERKGROEP “BELGISCH FONDS VOOR VOEDSELZEKERHEID” 
  
Voorzitter : de heer Christophe Lacroix 

 
 VRIJDAG 21 MAART 2014 
 
Voorstelling van het ontwerpverslag van de zending van de werkgroep BFVZ naar Burundi en 
bespreking van de aanbevelingen; 
 
Goedkeuring van de procedurehandleiding; 
 
Goedkeuring van de strategienota; 
 
Stand van zaken BFVZ landenprogramma’s; 
 
Keuze van de landen voor de volgende BFVZ programma’s. 
 
- De ambtenaren van de Cel BFVZ van de FOD Buitenlandse zaken hebben een uiteenzetting 
gehouden en hebben daarna de vragen beantwoord van de leden. 
 

 

 
Financiën en Begroting 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de heer Georges Gilkinet 
 
 VRIJDAG 21 MAART 2014 
 
Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, nrs. 3406/1 en 2.  
 
- De algemene bespreking werd beëindigd. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Terwingen c.s. en de heer Gilkinet en  
mevr. Almaci. 
- De minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken heeft geantwoord op de vragen van de 
leden. 
- Alle artikelen en de 6 bijlagen van het wetsontwerp werden aangenomen evenals de 
amendementen nrs. 1, 7, 2, 5, 6 en 4.  
- Amendement nr. 3 werd ingetrokken. De overige amendementen werden verworpen.  
- In afwijking van artikel 82,1 van het Kamerreglement werd het gehele wetsontwerp, zoals 
gemendeerd, met inbegrip van enkele wetgevingstechnische verbeteringen aangenomen met 10 
stemmen en 2 onthoudingen. 
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Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nrs. 3413/1 en 2. 
Amendementen van de heer Waterschoot c.s.   
 
- Er werden bijkomende amendementen ingediend door de heer Terwingen c.s. en de heer 
Gilkinet en mevrouw Almaci. 
 
Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot 
vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar 
opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel, nr. 3414/1.   
 
- De algemene bespreking werd beëindigd. 
 
 MAANDAG 24 MAART 2014 
 
Wetsontwerp tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, nrs. 3420/1 en 2. 
(Stemming over het geheel, art. 82,1 van het Reglement). (Rapporteur : mevrouw Christiane 
Vienne). 
Amendementen van de heer Terwingen c.s. en de heer Peter Dedecker en mevrouw Wouters. 
 
- Het gehele wetsontwerp, aldus geamendeerd, en met inbegrip van een aantal 
wetgevingstechnische correcties werd aangenomen met 9 stemmen en 4 onthoudingen 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, nrs. 3413/1 tot 3. (Voortzetting, sluiting en 
stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne en de heer Carl Devlies). 
Amendementen van de heer Waterschoot c.s., de heer Gilkinet en mevrouw Almaci en van de 
heer Terwingen c.s. 
 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat  
- De minister van Financiën heeft geantwoord op de vragen van de leden.  
- Alle amendementen werden toegelicht. 
- Alle artikelen werden aangenomen, evanals de amendementen nrs. 1 tot 5 en 7 tot 27 werden 
aangenomen. Amendement nr. 6 werd verworpen. 
 
Wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en tot 
vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank van België in het kader van haar 
opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel, nr. 3414/1. (Voortzetting, 
sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne en de heer Carl Devlies). 
 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat en werd afgesloten na het antwoord van de 
minister van Financiën. 
- Alle artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de 
invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in 
titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 
Gemeenschappen en de Gewesten en tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting 
van niet-inwoners, nr. 3427/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Damien Thiéry). 
 
- De algemene bespreking werd verdergezet en afgesloten na de antwoorden van de minister 
van Financiën.. 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat.  
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- De minister van Financiën heeft geantwoord op de vragen van de leden, waarna de 
artikelsgewijze bespreking werd afgesloten. 
- Er werden amendementen ingediend.  
- Alle artikelen werden aangenomen evenals alle amendementen.  
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 
 
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst 
voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, 
met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, nr. 3452/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Muriel Gerkens). 
Amendement van de heer Gilkinet en de dames Gerkens en Almaci. 
 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De minister van Financiën heeft geantwoord op de vragen van de leden. 
- De wetsvoorstellen nrs. 491 en 1962 werden toegevoegd aan het wetsontwerp nr. 3452.  
- Toelichting van mevrouw Gerkens. 
- De algemene bespreking werd beëindigd. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Alle artikelen werden aangenomen. 
- Amendement nr. 1 werd verworpen.  
- Het gehele wetsontwerp werd aangenomen met 11 stemmen en 1 onthouding. Vervolgens 
vervallen de wetsvoorstellen nrs. 491 en 1962. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen, nr. 3473/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Luk Van Biesen). 
Amendementen van de heer Devlies c.s. 
 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
- De minister van Financiën heeft geantwoord op de vragen van de leden. 
- De algemene bespreking werd beëindigd. 
- Er werden bijkomende amendementen ingediend door de heer Devlies c.s.. 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat. 
De commissie heeft met 10 tegen 2 stemmen de vraag van mevrouw Wouters verworpen om 
advies te vragen over het wetontwerp nr. 3473 aan de Raad van State. 
Alle artikelen werden aangenomen, evenals alle amendementen, behalve de amendementen 
nrs. 1 en 2 die werden ingetrokken.  
- De toepassing van artikel 82,1 van het Kamerreglement werd gevraagd. 
 
Wetsontwerp houdende uitvoering van het Pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance,  
nr. 3479 (art. 5 tot 10, 14 tot 19 en 29 tot 40) 
 
- Er werden amendementen ingediend door de heer Devlies c.s.. 
 
Volgende vergadering : vrijdag 28 maart 2014. 
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Federale Kieskring 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE “FEDERALE 

KIESKRING”  
  
Voorzitters : de heer André Flahaut en mevrouw Sabine de Bethune (S) 
 
 MAANDAG 24 MAART 2014 
 
Federale kieskring, nr. 3446/1 
(Rapporteurs : de heren Benoît Hellings (S), Daniel Bacquelaine en mevrouw Caroline Gennez). 
 
Gedachtewisseling met : 
- de heer Christian Behrendt, professor aan de “Université de Liège”; 
- de heer Luc Detroux, assistent aan de “Facultés universitaires Saint-Louis”; 
- de heer Stefan Sottiaux, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; 
- de heer Jan Velaers, professor aan de Universiteit Antwerpen. 
 
- De gedachtewisseling heeft plaatsgehad. 
 
Volgende vergadering : maandag 31 maart 2014. 
 

 

 
Reglement 

BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT EN VOOR DE HERVORMING VAN DE PARLEMENTAIRE 

WERKZAAMHEDEN 
 
Voorzitter : de heer André Flahaut 
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 
 
Voorstel (André Flahaut) van technische wijzigingen van het Reglement met het oog op de 
aanpassing ervan aan de vermindering van het aantal bijzondere functies, nr. 3462/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele voorstel werd aangenomen met 8 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Samengevoegde voorstellen : 
- Voorstel (André Flahaut) van technische wijzigingen van het Reglement van de Kamer van  
volksvertegenwoordigers ten gevolge van de zesde staatshervorming, nr. 3463/1. 
- Voorstel (André Flahaut) tot wijziging van de artikelen 39 et 149 van het Reglement van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 3465/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck. 
- De artikelen 1 tot 11 en 14 tot 16 van het voorstel nr. 3463 werden aangenomen. 
- De artikelen van het voorstel nr. 3465 werden aangenomen. Bijgevolg dienen de artikelen 12 
en 13 van voorstel nr. 3463 geen doel meer. 
- Het gehele voorstel nr. 3465 werd aangenomen met 10 tegen 1 stem. 
- Het gehele voorstel nr. 3463, zoals gewijzigd, werd aangenomen 10 stemmen en 1 
onthouding. 
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Voorstel (André Flahaut) van wijzigingen van het Reglement van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers die voortvloeien uit diverse wetswijzigingen, nr. 3464/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele voorstel werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 
 
Voorstel van resolutie (Bruno Tuybens, Herman De Croo, Mathias De Clercq, Christiane 
Vienne, Corinne De Permentier, Georges Dallemagne) betreffende de bestrijding van holebi-
discriminatie in Oeganda, nrs. 3385/1 tot 3. 
(Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Els De Mol). 
Amendementen van de heer Tuybens, mevrouw Vienne en de heer Henry. 
 
- Er werden amendementen ingediend. 
- De amendementen nrs. 1 tot 4 en 7 tot 10 werden aangenomen. 
- De artikelen werden aangenomen. 
- Het geheel van het voorstel van resolutie, zoals gewijzigd en verbeterd, werd eenparig 
aangenomen. 
 
Voorstel van resolutie (Thérèse Snoy et d’Oppuers, Eva Brems, Fouad Lahssaini) betreffende 
de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie (BLEU) eensdeels en derde Staten anderdeels inzake de wederzijdse bevordering en 
bescherming van investeringen, nr. 2513/1. 
 
- Rapporteur : de heer Herman De Croo. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
 
Volgende vergadering : woensdag 2 april 2014. 
 
 
 

Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 
 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 
1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, nr. 3471/1. 
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- Rapporteur : de heer Bart Somers. 
- De commissie heeft beslist het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid, nr 3472/1 toe te voegen aan de behandeling 
van het wetsvoorstel nr. 3471. 
- De commissie beslist dat de tekst van het voorstel nr. 3472 als basistekst zal dienen. 
- De algemene bespreking en de bespreking van de artikelen heeft plaatsgehad. 
- Wetgevingstechnische verbeteringen werden aangebracht. 
- De artikelen en het geheel van het wetsvoorstel, zoals verbeterd, werden eenparig 
aangenomen. 
- Bijgevolg vervalt het wetsvoorstel nr. 3471/1. 

 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Eric Thiébaut, Renaat Landuyt, Denis Ducarme, Carina Van Cauter, André 
Frédéric, Laurent Devin) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de 
verandering van de vermelding “uit de echt gescheiden” in de administratieve akten, nr. 3272/1. 
- Wetsvoorstel (Bert Maertens, Juliette Boulet, Jean Marie Dedecker, Stefaan Van Hecke) tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 
personen wat betreft de melding van een echtscheiding, nr. 1916/1. 
(Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jan Van Esbroeck). 
 
- Er werden amendementen ingediend. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgehad. 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen : 
- Wetsvoorstel (Bercy Slegers, Jenne De Potter, Nahima Lanjri) tot wijziging van de wetgeving 
wat het gebruik van bewakingscamera’s door politieambtenaren betreft, nrs. 3042/1 en 2. 
- Wetsvoorstel (Josy Arens, Jenne De Potter, Jacqueline Galant, Bercy Slegers) tot wijziging 
van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s, nrs. 3290/1 en 2. 
 
- Rapporteur : de heer Koenraad Degroote.  
- Op vraag van de auteurs werd het wetsvoorstel nr. 3042, waarvoor uitstel werd gevraagd, 
losgekoppeld. 
- De Josy Arens heeft het onderwerp van het wetsvoorstel nr. 3290 toegelicht. 
- De algemene bespreking werd aangevat. 
 
 DONDERDAG 27 MAART 2014 
 
Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van 
de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 
2007 betreffende de civiele veiligheid, nr. 3353/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Gerda Mylle.  
- De vice-eersteminsiter en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen heeft de door 
de Senaat aangenomen amendementen uiteengezet.  
- Niemand is tussengekomen in de algemene bespreking.  
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals verbeterd, werd aangenomen met 10 stemmen et 3 
onthoudingen.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
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Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 

 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie - Geamendeerd door de 
Senaat, nr. 3149/9. 
 
- Rapporteurs : de heer Philipe Goffin en mevrouw Sophie De Wit. 
- De minister van Justitie heeft een toelichting gegeven. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Het geheel van het door de Senaat geamendeerd wetsontwerp, met inbegrip van de bijlagen, 
werd ongewijzigd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Philippe Goffin, Renaat 
Landuyt, Manuella Senecaut) houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake 
Justitie, nrs. 3356/1 en 2. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw 
Laurence Meire). 
Amendementen van mevrouw Van Cauter c.s., de heer Brotcorne c.s. en mevrouw Becq c.s. 
 
- Mevrouw Van Cauter c.s. en mevrouw Becq c.s. hebben amendementen ingediend. 
- Het advies van de Raad van State werd rondgedeeld. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelsgewijze bespreking werd aangevat. 
- Mevrouw Becq c.s., mevrouw Van Cauter c.s., de heer Brotcorne c.s. en mevrouw De Wit c.s. 
hebben amendementen ingediend. 
 
Wetsvoorstel (Bart Somers) tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale 
bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft, nr. 3458/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- De bespreking van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden. 
- Er werden wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd aangenomen met 10 stemmen en 4 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels 
vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het 
vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk 
samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek, nr. 3451/1. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen).  
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- De heer Brotcorne heeft een amendement ingediend. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- Er werden wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht. 
- Amendement nr. 1 werd aangenomen. 
- De toepassing van artikel 82,1 van het Reglement werd niet gevraagd.   
- Het geheel van het door de Senaat overgezonden wetsontwerp, aldus geamendeerd en 
wetgevingstechnisch verbeterd,  werd aangenomen met 10 stemmen en 3 onthoudingen. 
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Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse 
internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van 
strafvordering, nr. 3467/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Manuella Senecaut. 
- De minister van Justitie heeft een toelichting gegeven. 
- De regering heeft een amendement ingediend. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht. 
- Amendement nr. 1 werd aangenomen. 
- De toepassing van artikel 82,1 van het Reglement werd niet gevraagd.   
 
- Het geheel van het wetsontwerp werd eenparig aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter c.s.) houdende wijzigingen in Titel XIII, Hoofdstuk 
VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 inzake voogdij over niet begeleide 
minderjarige vreemdelingen, nr. 3469/1. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Nahima Lanjri, Sonja Becq, Leen Dierick, Nathalie Muylle, Gerald Kindermans, 
Raf Terwingen, Liesbeth Van der Auwera, Jef Van den Bergh, Stefaan Vercamer) tot wijziging 
van de Programmawet (I) van 24 december 2002 met betrekking tot de voogdij over niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen, nr. 509/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- Mevrouw Lanjri heeft de wetsvoorstellen toegelicht. 
- De staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie heeft de vragen van de leden 
beantwoord. 
- Er werden wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht. 
- Het geheel van het wetsvoorstel werd eenparig aangenomen. Derhalve vervalt het 
toegevoegde wetsvoorstel nr. 509/1. 
 
 WOENSDAG 26 MAART 2014 
 
Wetsvoorstel (Carina Van Cauter) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de 
mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft, nr. 3279/1. 
(Rapporteur : mevrouw Sophie De Wit). 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Sonja Becq) tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling 
voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke 
ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit, nr. 3440/1. 
Hoorzitting met : 
- de heer Yves Liégeois, procureur-generaal te Antwerpen, vertegenwoordiger van het College 
van procureurs-generaal; 
- de heer Wim Van de Voorde, medewerker bij het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele 
gezondheid (SENSOA); 
- Professor Linos Vandekerckhove (UZ Gent); 
- Professor Dirk Vogelaers (UZ Gent); 
- Professor Nathan Clumeck (UMC Sint-Pieter). 
- Professor Kristien Roelens (UZ Gent) 
 
- De genodigden hebben een uiteenzetting gehouden en de vragen en opmerkingen van de 
leden beantwoord. Professor Dirk Vogelaers werd vervangen door Professor Linos 
Vandekerckhove (UZ Gent). 
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Wetsvoorstel (Carina Van Cauter, Sonja Becq, Christian Brotcorne, Philippe Goffin, Renaat 
Landuyt, Manuella Senecaut) houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake 
Justitie, nrs. 3356/1 tot 4. (Voortzetting, sluiting en stemmingen) (Rapporteur : mevrouw 
Laurence Meire). 
Amendementen van mevrouw Van Cauter c.s., de heer Brotcorne c.s., mevrouw Becq c.s. en 
mevrouw De Wit c.s. 
Advies van de Raad van State. 
 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Amendement nr. 2 werd ingetrokken. 
- De amendementen nrs. 2 tot 81, 84 en 86 werden aangenomen. 
- Het geheel van het wetsvoorstel, aldus geamendeerd, werd aangenomen met 11 tegen 2 
stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte et tot aanpassing van de wet 
van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad 
van discriminatie te bestraffen, nrs. 3297/1 en 2. 
Amendementen van de dames Brems en Genot. 
Toegevoegd wetsvoorstel : 
- Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Eva Brems) tot bestraffing van bepaalde door seksisme 
ingegeven daden, nrs. 433/1 en 2. 
Amendementen van de dames Brems en Genot. 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Bercy Slegers). 
 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden wetgevingstechnische verbeteringen aangebracht. 
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals wetgevingstechnisch verbeterd, werd aangenomen 
met 11 stemmen tegen 1 en 2 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen 
vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en 
genderexpressie, nr. 3483/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Laurence Meire. 
- De vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen heeft het 
wetsontwerp toegelicht. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 10 stemmen tegen 1 en 2 
onthoudingen.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
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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 25 MAART 2014 
 
Samengevoegd wetsontwerp en wetsvoorstel : 
- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke 
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, nr. 3431/1. 
- Wetsvoorstel (Kristof Calvo) tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke 
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, nr. 1941/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick. 
- Toelichting van de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en van de heer 
Calvo. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- De amendementen van de heer Calvo c.s. en van de heer Wollants c.s. werden verworpen. 
- De artikelen werden aangenomen. 
 
 
- Het wetsontwerp wordt ongewijzigd aangenomen met 9 tegen 1 stem en 3 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt wat betreft de procedure van offerteaanvraag voor de bouw van nieuwe 
installaties voor elektriciteitsproductie en de financiering van maatregelen betreffende de 
productie van elektriciteit en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 
houdende oprichting van begrotingsfondsen, nr. 3457/1. 
 
- Rapporteur : de heer Willem-Frederik Schiltz.  
- De staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit heeft een toelichting gegeven en 
heeft de vragen beantwoord van de leden. 
- Het amendement van de heer Calvo werd verworpen en de artikelen werden aangenomen. 
- Het gehele wetsontwerp wordt ongewijzigd aangenomen met 9 stemmen en 2 onthoudingen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 
tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -
faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van 
verordening (EU) nr. 347/2013, nr. 3482/1. 
 
- Op voorstel van de staatssecretaris beslist de commissie geen verslag uit te brengen. 
- De artikelen 1 en 2 en het gehele ontwerp worden eenparig aangenomen.  
 
Overeenkomst van 12 maart 2014 betreffende de verlenging van de gebruiksduur (Tihange 1) 
tussen de Belgische Staat en Electrabel N.V. en EDF Belgium N.V. en GDF Suez N.V. en EDF 
N.V. 
- Bespreking. 
 
- De staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit heeft een toelichting gegeven en 
heeft geantwoord op de vragen van de leden. 
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Actuele vragen aan de regering. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de 
Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
betreffende de implementatie van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt - Over te zenden 
door de Senaat, Stuk Senaat 5-2018/1. 
 
- Rapporteur : de heer Karel Uyttersprot. 
- De minister van Middenstand, KMO’s , Zelfstandigen en Landbouw heeft een toelichting 
gegeven en geantwoord op de vragen van de leden. 
- De bespreking werd beëindigd.  
 
Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance 
(artikel 11), nr. 3479/1. 
 
- Rapporteur : de heer Karel Uyttersprot. 
- De minister van Middenstand, KMO’s , Zelfstandigen en Landbouw heeft een toelichting 
gegeven en geantwoord op de vragen van de leden. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Artikel 11 wordt vervolgens ongewijzigd en eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014 woensdag 2 april 2014. 
 
 
 

Sociale Zaken 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : mevrouw Marie-Claire Lambert 
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 
 
Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de 
overheidssector, nr. 3434/1. 
 
- Rapporteur : de heer David Clarinval. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Pensioenen. 
- De algemene bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelsgewijze bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend. 
- De amendementen en de artikelen, zoals gewijzigd, werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 11 stemmen tegen 1. 
 
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het 
overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot, nr. 3456/1. 
 
- Rapporteur : de heer Siegfried Bracke. 
- Inleidende uiteenzetting door de vice-eersteminister en minister van Pensioenen 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic957.pdf
http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic958.pdf
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- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
- De artikelen werden achtereenvolgens ongewijzigd aangenomen.  
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 11 stemmen tegen 1. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 VRIJDAG 21 MAART 2014 
 
De nieuwe regels van corporate governance bij Belgacom/Proxiumus ter voorkoming van 
belangenconflichten in hoofde van de bestuurders   
 
Hoorzitting met :   
- mevrouw Dominique Leroy, CEO;   
- de heer Stefaan De Clerck, voorzitter van de raad van bestuur;   
- de heer Dirk Lybaert, Executive Vice-President Corporate Affairs. 
 
- De genodigden een uiteenzetting gehouden en hebben daarna op de vragen van de leden 
geantwoord. 
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 
 
Actuele vragen aan de regering. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
 
 
 

Politie 

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE PARLEMENTAIRE BEGELEIDING VAN HET VAST COMITÉ VAN 

TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN 
 
Voorzitter : de heer André Flahaut 
 
 DINSDAG 25 MAART 2014 
 
Onderzoek van de door het Comité P overgezonden dossiers. 
 
- De commissie heeft meerdere door het Comité P overgezonden dossiers behandeld. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic959.pdf
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Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : mevrouw Maya Detiège 
 
 WOENSDAG 26 MAART 2014 

 

Actuele vragen aan de regering. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van 
verontreiniging door schepen en de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene 
milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België, nr. 3474/1. 
 
- Rapporteur : de heer Bert Wollants. 
- De algemene bespreking werd afgerond.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het wetsontwerp werd, met inbegrip van de wetgevingstechnische verbeteringen, eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsvoorstel (Kattrin Jadin, Daniel Bacquelaine, David Clarinval, Valérie De Bue, Valérie 
Warzée-Caverenne) tot instelling van een verbod op de vervaardiging en commercialisering 
van ongeacht welk systeem van hangjongerenverjager, nr. 2799/1. (Voortzetting) (Rapporteur : 
mevrouw Reinilde Van Moer). 
Advies van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar 
Ambt. 
 
- Er werden amendementen (nrs. 1 tot 4) ingediend door mevrouw Burgeon c.s., mevrouw Jadin 
c.s. en mevrouw Snoy et d’Oppuers c.s.. 
- De algemene bespreking werd afgerond.  
- De amendementen nrs. 1 tot 4 werden aangenomen.   
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen. 
- Het wetsontwerp werd aldus geamendeerd en met inbegrip van de wetgevingstechnische 
verbeteringen aangenomen met 13 stemmen en 1 onthouding. 
 
Voorstel van resolutie (Flor Van Noppen, Maya Detiège, Nathalie Muylle, Stefaan Van Hecke, 
Bart Somers, Jan Jambon, Nadia Sminate, André Frédéric, Catherine Fonck, Valérie Warzée-
Caverenne) betreffende Meervoudig Systeem Atrofie (MSA), nr. 3345/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Ingrid De Meulemeester. 
- De algemene bespreking werd afgerond.  
- Het voorstel van resolutie werd eenparig aangenomen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic961.pdf
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Parlementaire overlegcommissie 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 
 
Voorzitters : de heer André Flahaut en mevrouw Sabine de Bethune (S) 
 
 DONDERDAG 27 MAART 2014 
 
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het 
overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot, nr. 3456/1. 
Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en 
van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire 
overlegcommissie). 
 
- Beslissing van 27 maart 2014: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de 
onderzoekstermijn op 20 dagen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen, nr. 3473/1. 
Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en 
van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire 
overlegcommissie). 
 
- Beslissing van 27 maart 2014: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de 
onderzoekstermijn op 20 dagen. 
 
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 179 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende 
de budgettaire voorstellen 1979-1980, wat de omzetting in het interne recht betreft van richtlijn 
2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader 
voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, nr. 3477/1. 
Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en 
van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire 
overlegcommissie). 
 
- Beslissing van 27 maart 2014: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de 
onderzoekstermijn op 20 dagen. 
 
Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en 
relance, nr. 3479/1. 
Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en 
van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire 
overlegcommissie). 
 
- Beslissing van 27 maart 2014: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de 
onderzoekstermijn op 20 dagen. 
 
Wetsontwerp houdende uitvoering van verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en 
touringcarpassagiers en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004, nr. 3484/1. (Pro 
memorie). 
Spoedbehandeling gevraagd door de Regering (toepassing van artikel 80 van de Grondwet en 
van artikel 12, § 2, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire 
overlegcommissie). 
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- Beslissing van 27 maart 2014: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de 
onderzoekstermijn op 20 dagen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
 
 

 
Opvolgingscommissie financiële crisis 

BIJZONDERE OPVOLGINGSCOMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE CRISIS 
 
Voorzitter : de heer Herman De Croo 
 
 VRIJDAG 28 MAART 2014 
 
Hoorzitting met de heer Almorò Rubin de Cervin van de DG “Interne Markt en Diensten” van de 
Europese Commissie. 
(Rapporteurs : mevrouw Christiane Vienne en de heren Philippe Goffin en Jenne De Potter). 
 
- De hoorzitting heeft plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 1 april 2014. 
 
 


