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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 
 

Justitie 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh 

 
 DONDERDAG 3 APRIL 2014 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, 
de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met 
betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justiehuizen - Over te zenden door de 
Senaat, Stuk Senaat nr. 5-2749/1. 
 
- Het wetsontwerp werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 15 stemmen en 1 
onthouding. 
- Overeenkomstig art. 78, 7, van het Reglement is beslist om over dit wetsontwerp geen verslag 
uit te brengen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, 
de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het 
veiligheidsbeleid - Over te zenden door de Senaat, Stuk Senaat nr. 5-2750/1. 
 
- Het wetsontwerp werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 15 stemmen en 1 
onthouding.  
- Overeenkomstig art. 78, 7, van het Reglement is beslist om over dit wetsontwerp geen verslag 
uit te brengen 
 
Wetsontwerp betreffende de internering van personen, nr. 3527/1. 
 
- Rapporteur : de heer Fouad Lahssaini. 
- Het wetsontwerp werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd. 
Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 15 stemmen en 1 
onthouding. 
  
Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder, nr. 3532/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers. 
- Het wetsontwerp werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 15 stemmen en 1 
onthouding. 
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Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling 
van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen, nr. 3526/1. 
 
- Het wetsontwerp werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd eenparig aangenomen.  
 
- Overeenkomstig art. 78, 7, van het Reglement is beslist om over dit wetsontwerp geen verslag 
uit te brengen. 
 
Wetsontwerp tot verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als 
bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, nr. 3530/1. 
 
- Het wetsontwerp werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 13 stemmen en 1 
onthouding.  
- Overeenkomstig art. 78, 7, van het Reglement is beslist om over dit wetsontwerp geen verslag 
uit te brengen. 
 
Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten inzake Justitie, nr. 3531/1.  
 
- Het wetsontwerp werd toegelicht. 
- De bespreking werd beëindigd.  
- Het geheel van het wetsontwerp werd ongewijzigd aangenomen met 13 stemmen en 1 
onthouding.  
- Overeenkomstig art. 78, 7, van het Reglement is beslist om over dit wetsontwerp geen verslag 
uit te brengen. 
 
 
 

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 22 APRIL 2014 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
 

Buitenlandse Betrekkingen 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea 
 
 DINSDAG 22 APRIL 2014 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de  
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vestiging in België van een Project Office van het “International Oceanographic Data and 
Information Exchange”-programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005 - Overgezonden door de 
Senaat, nr. 3534/1. 
 
- Rapporteur : de heer Georges Dallemagne. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 
2006 - Overgezonden door de Senaat, nr. 3535/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 
2007 - Overgezonden door de Senaat, nr. 3536/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom inzake de vestiging in België van een 
Coördinatiebureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 30 april 2004 - Overgezonden 
door de Senaat, nr. 3537/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het 
Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 - 
Overgezonden door de Senaat, nr. 3538/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 
1° Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke 
aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol 
van 28 januari 1964 en bij het Protocol van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 
2004 
2° Protocol houdende wijziging van het Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het 
Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de 
kernenergie, zoals gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij het Protocol 
van 16 november 1982, gedaan te Parijs op 12 februari 2004 - Overgezonden door de Senaat, 
nr. 3539/1. 
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- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Artikel 1 werd aangenomen met 9 stemmen tegen 1. 
- De artikelen 2 en 3 werden vervolgens aangenomen met 8 stemmen tegen 1 en 1 onthouding. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd aangenomen met dezelfde stemming. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de 
Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige 
Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek 
Servië en de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in naam van Kosovo in 
overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van het Secretariaat van het Central European Free Trade Agreement, 
ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 - Overgezonden door de Senaat, nr. 3540/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van 
de regeringen van de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, 
betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel 
kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst, 
en betreffende de toewijzing van de financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden 
overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie van toepassing zijn, gedaan te Luxemburg en te Brussel op 24, 
respectievelijk 26 juni 2013 - Overgezonden door de Senaat, nr. 3541/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen 1 en 2, alsook het geheel van het wetsontwerp werden vervolgens aangenomen 
met 10 stemmen tegen 1. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der 
staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961 - Overgezonden door de Senaat, nr. 
3542/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- De artikelen 1 en 2, alsook het geheel van het wetsontwerp werden vervolgens aangenomen 
met 10 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling inzake de vestiging in België 
van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 - 
Overgezonden door de Senaat, nr. 3543/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens aangenomen 
met 10 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het 
Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van 
deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 - Overgezonden door de Senaat,  
nr. 3544/1. 
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- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 
1° het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en de 
Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en 
2°het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo betreffende 
de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 - Overgezonden 
door de Senaat, nr. 3545/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
- Artikel 1 werd aangenomen met 10 stemmen en 1 onthouding. 
- Artikel 2 werd aangenomen met 9 stemmen en 2 onthoudingen. 
- Artikel 3 werd aangenomen met 8 stemmen tegen 1 en 2 onthoudingen. 
- Het geheel van het wetsontwerp werd met dezelfde stemming aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten 
van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek, gedaan te Genève op 18 maart 2004 
- Overgezonden door de Senaat, nr. 3546/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 en 2, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens aangenomen 
met 9 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen te Doha op 8 
december 2012 - Overgezonden door de Senaat, nr. 3547/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens aangenomen 
met 9 stemmen en 1 onthouding. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de 
Republiek Ecuador inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van 
het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 - Overgezonden 
door de Senaat, nr. 3548/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 en 2, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader 
voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen te Genève op 15 juni 2006 door de 
Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95ste zitting - Overgezonden door de Senaat, 
nr. 3549/1. 
 
- Rapporteur : de heer Roel Deseyn. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. 
De artikelen 1 en 2, alsook het geheel van het wetsontwerp werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
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Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het 
Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend te Brussel op 
21 mei 2008 - Overgezonden door de Senaat, nr. 3550/1. 
 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens eenparig 
aangenomen. 
 
 WOENSDAG 23 APRIL 2014 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de 
Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de  
 
Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012, nr. 3507/1. 
(Teruggezonden naar de commissie door de plenaire vergadering van dinsdag 22 april 2014). 
 
- De artikelen 1 tot 3, alsook het geheel van het wetsontwerp, werden vervolgens aangenomen 
met 10 stemmen en 1 onthouding. 
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
 
Actuele vragen aan de regering 

  

 

 
Volksgezondheid 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : mevrouw Maya Detiège 
 
 DINSDAG 22 APRIL 2014 
 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, nr. 3518/1. 
 
- Rapporteur : mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers. 
- Er werd een amendement ingediend door mevrouw Jeanne Nyanga-Lumbala c.s.. 
- Het amendement werd aangenomen.  
- De artikelen werden achtereenvolgens aangenomen.  
- Het wetsontwerp werd, zoals geamendeerd en met inbegrip van de wetgevingstechnische 
verbeteringen, eenparig aangenomen. 
 
 
 

Federale Kieskring 

GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE “FEDERALE KIESKRING” 
 
Voorzitters : de heer André Flahaut en mevrouw Sabine de Bethune (S) 
 
 DINSDAG 22 APRIL 2014 

 
Federale Kieskring, nr. 3446/1. 
(Goedkeuring van het verslag). 
 

http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/53/ic976.pdf
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- Rapporteurs : de heren Benoît Hellings (S), Daniel Bacquelaine en mevrouw Caroline Gennez) 
- Het verslag werd eenparig aangenomen. 
 
 
 

Parlementaire overlegcommissie 

PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE 
 
Voorzitters : de heer André Flahaut en mevrouw Sabine de Bethune (S) 
 
 DINSDAG 22 APRIL 2014 
 
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking 
tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, nr. 3553/1. (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). 
 
- Beslissing van 22 april 2014: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de 
onderzoekstermijn op 20 dagen. 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en 
betreffende sommige postdiensten, nr. 3556/1. 
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 22 april 2014: de evocatietermijn is vastgesteld op 5 dagen en de  
onderzoekstermijn op 20 dagen. 
 
 
 

Herziening Grondwet 

COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN 
 
Voorzitter : de heer André Flahaut 
 
 WOENSDAG 23 APRIL 2014 
 
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet, nr. 3567/1. 
Samengevoegde voorstellen : 
- Voorstel (Filip De Man, Barbara Pas, Gerolf Annemans, Rita De Bont) van verklaring tot 
herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht, nr. 628/1. 
- Voorstel (Alexandra Colen, Barbara Pas, Gerolf Annemans, Rita De Bont) van verklaring tot 
herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van 
de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, nr. 712/1. 
- Voorstel (Guy D’haeseleer, Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Rita De Bont, Barbara Pas) 
van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet voor wat betreft de afschaffing 
van de adel, nr. 761/1. 
- Voorstel (Peter Vanvelthoven) van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 
met het oog op de afschaffing van de mogelijkheid de Kamer van volksvertegenwoordigers en 
de Senaat voortijdig te ontbinden, nr. 857/1. 
- Voorstel (Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Rita De Bont, Barbara Pas) van verklaring tot 
herziening van artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet inzake het onderwijs, nr. 991/1. 
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- Voorstel (Filip De Man, Barbara Pas, Gerolf Annemans, Rita De Bont) van verklaring tot 
herziening van de Grondwet wat betreft het afschaffen van de Senaat, nr. 1001/1. 
- Voorstel (Alexandra Colen, Rita De Bont, Barbara Pas, Gerolf Annemans) van verklaring tot 
herziening van titel III, hoofdstuk III, afdeling II, van de Grondwet, met de bedoeling er een 
bepaling in te voegen betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad, nr. 1019/1. 
- Voorstel (Alexandra Colen, Rita De Bont, Barbara Pas, Gerolf Annemans) van verklaring tot 
herziening van Titel III, Hoofdstuk III, Afdeling II, van de Grondwet inzake de afschaffing van de 
titel van minister van Staat, nr. 1020/1. 
- Voorstel (Rita De Bont) van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet wat de 
naamswijziging van de provincie Antwerpen betreft, nr. 1022/1. 
- Voorstel (Guy D’haeseleer, Rita De Bont, Barbara Pas, Gerolf Annemans) van verklaring tot 
herziening van de Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft, nr. 1060/1. 
- Voorstel (Laurent Louis) van verklaring tot herziening van de artikelen 3, 4, 5, 67, 127, 128, 
135, 136, 138, 156, 166 en 178 van de Grondwet, met het oog op de oprichting van het 
Brussels Metropolitaans Gewest, dat de vroegere provincie Brabant omvat, nr. 1278/1. 
- Voorstel (Laurent Louis) van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet teneinde 
een nieuw artikel in te voegen waarbij voor de toewijzing van de plaatsen in de openbare 
rusthuizen of bejaardentehuizen voorrang wordt gegeven aan de oud-strijders, de oud-
verzetslieden, de oud-krijgsgevangenen, de gewezen politieambtenaren en brandweerlieden, 
alsook hun weduwen of weduwnaars, nr. 1290/1. 
- Voorstel (Laurent Louis) van verklaring tot herziening van titel V van de Grondwet, teneinde 
daarin een nieuw artikel in te voegen dat voorziet in de afschaffing van de successierechten en 
dat het verbod oplegt ze opnieuw in te stellen, nr. 1298/1. 
-Voorstel (Jan Van Esbroeck, Ingeborg De Meulemeester, Theo Francken, Steven Vandeput) 
van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet teneinde de opkomstplicht af te 
schaffen, nr. 1369/1. 
- Voorstel (Barbara Pas, Gerolf Annemans, Alexandra Colen, Rita De Bont) van verklaring tot 
herziening van de artikelen 33, 36, 41 en 134 van de Grondwet, teneinde bindende referenda 
mogelijk te maken, nr. 1387/1. 
- Voorstel (Laurent Louis) van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet wat de 
afschaffing betreft van de overheidsfinanciering van de erediensten, nr. 1393/1. 
- Voorstel (Patrick Dewael, Herman De Croo, Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz) van 
verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, nr. 1474/1. 
- Voorstel (Barbara Pas, Rita De Bont, Peter Logghe, Hagen Goyvaerts, Gerolf Annemans) van 
verklaring tot herziening van de Grondwet, nr. 1480/1. 
- Voorstel (Theo Francken, Jan Jambon) van verklaring tot herziening van de Grondwet wat de 
bevoegdheid van de Koning betreft, nr. 2928/1. 
- Voorstel (Laurent Louis) van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet met het 
oog op de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid in strafzaken, nr. 3271/1. 
- Voorstel (Barbara Pas, Gerolf Annemans, Rita De Bont) van verklaring tot herziening van de 
Grondwet, nr. 3398/1. 
- Voorstel (Theo Francken, Karolien Grosemans, Jan Jambon, Bert Maertens) van verklaring tot 
herziening van artikel 167, § 1 van de Grondwet, nr. 3410/1. 
- Voorstel (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Thérèse Snoy et d’Oppuers, 
Kristof Calvo, Juliette Boulet, Ronny Balcaen, Fouad Lahssaini) van verklaring tot herziening 
van de Grondwet, nr. 3557/1. 
 
- Rapporteurs : de heer François-Xavier de Donnea en mevrouw Kristien Van Vaerenbergh. 
- De voorstellen nrs. 857 en 1474 werden ingetrokken. 
- Inleidende uiteenzetting van de Eerste minister. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
- Er werden amendementen ingediend door de heren Maingain en Clerfayt, mevrouw Pas, de 
heer Annemans en mevrouw De Bont, mevrouw Gerkens, de heren Van Hecke, Weyts en, 
Francken en de dames Van Vaerenbergh en Coudyser. 
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- Al de amendementen werden verworpen. 
- De artikelen van de verklaring werden vervolgens ongewijzigd aangenomen. 

 

 

 
Binnenlandse Zaken 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 WOENSDAG 23 APRIL 2014 
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de 
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en 
betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft, nr. 3555/1. 
Amendementen van de regering. 
 
- Rapporteur : mevrouw Leen Dierick.  
- Toelichting van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke 
Kansen.  
- De regering heeft amendementen ingediend. 
- De algemene bespreking en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
- De artikelen en de amendementen nrs 1 en 2 werden vervolgens aangenomen. 
- De toepassing van artikel 82, 1 van het Reglement werd niet gevraagd. 
- Het geheel van het wetsontwerp, zoals geamendeerd, werd met 12 stemmen en 1 onthouding 
aangenomen.  
 
 
 

Infrastructuur 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 
 
 WOENSDAG 23 APRIL 2014 
 
Wetsontwerp betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, 
nr. 3491/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit. 
- Alle artikelen en het gehele wetsontwerp werden eenparig ongewijzigd aangenomen.  
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
- Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking 
tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, nr. 3552/1. 
- Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking 
tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, nr. 3553/1. 
 
- Inleidende uiteenzetting door de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit. 
- Alle artikelen alsook de samengevoegde wetsontwerpen werden in hun geheel ongewijzigd 
eenparig aangenomen.  
- Zaak zonder voorwerp (artikel 78.7 van het Reglement). 
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