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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

 
COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 

 
Voorzitter : mevrouw Nahima Lanjri 
 
 MAANDAG 19, DINSDAG 20, WOENSDAG 21, DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 JANUARI 2015 
 
Vergaderingen met gesloten deuren 
 
Individueel onderzoek van de naturalisatieaanvragen. 
 
Volgende vergadering : maandag 26 januari 2015. 
 
 

 
WERKGROEP BELGISCH FONDS VOOR DE VOEDSELZEKERHEID 

 
 MAANDAG 19 JANUARI 2015 
 
Benoeming van het Bureau. 
 
- Mevrouw Anne Dedry werd tot voorzitter benoemd. 
- De heer Georges Dallemagne werd tot eerste ondervoorzitter benoemd. 
- Mevrouw Renate Hufkens werd tot tweede ondervoorzitter benoemd. 
 
Korte voorstelling van het BFVZ. 
Realisaties 2014. 
Programma 2015. 
Enquête bij partners en ambassades over de werking van het BFVZ. 
Eindevaluatie PA3D Benin: voorstelling resultaten door UNCDF. 
 
- De ambtenaren van de Cel BFVZ van de FOD Buitenlandse Zaken hebben een 
uiteenzetting in powerpoint gegeven. 
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COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE 

NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE 

LANDBOUW 

 
Voorzitter : de heer Jean-Marc Delizée 
 
 DINSDAG 20 JANUARI 2015  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 
Aanstelling van een europromotor (Rgt., art. 37). 
 
- Mevrouw Patricia Ceysens werd als europromotor aangewezen. 
 
 
Regeling van de werkzaamheden : 
 
Prioritaire wetsvoorstellen 
 
- De commissie heeft haar werkzaamheden vastgelegd. 
 
 
Hoorzittingen over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2. 
 
- Er heeft een proceduredebat plaatsgevonden.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 januari 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 DINSDAG 20 JANUARI 2015 
 
Actuele vragen aan de regering 
-Voorstel van resolutie (Dirk Van der Maelen, Alain Top) tot Belgische erkenning van de 
onafhankelijke Palestijnse Staat binnen de grenzen van vóór 1967, K300/1 
-Voorstel van resolutie (Dirk Van der Maelen) tot Belgische erkenning van de onafhankelijke 
Palestijnse Staat binnen de grenzen van vóór 1967, K555/1 
-Voorstel van resolutie (Gwenaëlle Grovonius, Laurette Onkelinx, Jean-Marc Delizée, 
Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) over de formele erkenning van de Staat Palestina 
door België, K602/1 
-Voorstel van resolutie (Gwenaëlle Grovonius, Laurette Onkelinx, Jean-Marc Delizée, 
Stéphane Crusnière, Philippe Blanchart) over de formele erkenning van de Staat Palestina 
door België ,K626/1 
-Voorstel van resolutie (Benoit Hellings, Wouter De Vriendt, Jean-Marc Nollet, Kristof Calvo, 
Zakia Khattabi, Evita Willaert, Anne Dedry, Stefaan Van Hecke, Muriel Gerkens, Georges 
Gilkinet) inzake de onvoorwaardelijke erkenning van de Palestijnse Staat, K652/1 
-Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Catherine Fonck, Benoît Lutgen, Christian 
Brotcorne, Francis Delpérée, Benoît Dispa, Vanessa Matz, Isabelle Poncelet, Melchior 
Wathelet) over de officiële erkenning van de Palestijnse Staat door België en de Europese 
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Unie, K718/1 
-Voorstel van resolutie (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) over de erkenning van de 
Palestijnse Staat door België, K719/1 
-Voorstel van resolutie (Hendrik Vuye, Peter Luykx, Denis Ducarme, Kattrin Jadin, Servais 
Verherstraeten, Sarah Claerhout, Patrick Dewael, Nele Lijnen, Peter De Roover) betreffende 
de erkenning van de Palestijnse Staat door België, K721/1 
 
- De commissie heeft eenparig beslist om de voorstellen van resolutie samen te voegen. 
- Bespreking. 
- Het gehele voorstel van resolutie, zoals geamendeerd en de legistieke correcties 
inbegrepen, werd aangenomen met 11 tegen 5 stemmen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 februari 2015. 
 
 
 

CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE 

POLITIEKE PARTIJEN 

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 20 JANUARI 2015  
 
Installatie van de Controlecommissie (art. 1, 4°, eerste lid, van de wet van 4 juli 1989 
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de 
politieke partijen). 
 
- De Controlecommissie werd geïnstalleerd. 
 
 
Benoeming van de ondervoorzitter (art. 4, § 1, tweede lid, van de statuten). 
 
- De heer Ahmed Laaouej werd eenparig tot ondervoorzitter benoemd. 
 
 
Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun 
componenten (boekjaar 2013), nrs. 53 3576/1 en 2. 
-Aanwijzing van de rapporteur(s) : de dames Karin Temmerman en Sophie Wilmès. 
-Regeling van de werkzaamheden. 
 
 
Controle van de geregistreerde giften van 125 euro en meer die in 2013 werden gedaan door 
natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en 
politieke mandatarissen. 
-Aanwijzing van de rapporteur(s) : mevrouw Veerle Wouters en de heer Ahmed Laaouej. 
-Regeling van de werkzaamheden. 
 
 
Onderzoek van de verslagen van de voorzitters van de kieskring- en collegehoofdbureaus 
over de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen van de politieke partijen 
en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement van 25 mei 2014. 
-Aanwijzing van de rapporteur(s) : de heren Francis Delpérée en Tim Vandenput. 
-Regeling van de werkzaamheden. 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0718/54K0718001.pdf
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Onderzoek van de synthesenota’s ingediend krachtens hoofdstuk II/1 van de wet van 4 juli 
1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de 
politieke partijen. 
 
- Adviezen uit te brengen door de Controlecommissie.  
- Er zijn geen adviesaanvragen hangende. 
 
Problematiek van de dotaties aan bepaalde politieke partijen. 
 
- Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
- Het advies van de experts van de commissie en de juridische dienst zal worden 
ingewonnen. 
 
 
Voorstel tot oprichting van een werkgroep “Politieke Partijen” : 
-Evaluatie van de wet van 4 juli 1989; 
-Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Controlecommissie; 
-Model van financieel verslag voor de politieke partijen. 
 
- De werkgroep “Politieke Partijen” werd opnieuw opgericht. 
 
 
 

FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN  

 
Voorzitter : de heer Siegfried Bracke 
 
 DINSDAG 20 JANUARI 2015  
 
Gedachtewisseling met de heer Dirk Wouters, Permanent Vertegenwoordiger van België bij 
de EU over het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. 
 
Gedachtewisseling met de Ambassadeur van Letland in België over de prioriteiten van het 
Letse voorzitterschap van de EU. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 DINSDAG 20 JANUARI 2015  
 
Vergadering met gesloten deuren 
 
Hoorzitting van de kandidaten voor een mandaat van lid van het Controleorgaan op de 
politionele informatie (tweede deel). 
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 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 januari 2015. 
 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 20 JANUARI 2015  
 
Aanstelling van een europromotor (Rgt., art.37). 
 
- Mevrouw Yoleen Van Camp werd als europromotor aangewezen. 
 
 
Voorstel van resolutie (Gwenaëlle Grovonius, André Frédéric, Alain Mathot, Daniel 
Senesael) over een evenwichtigere geneesmiddelenvoorlichting aan de artsen, K246/1 
 
- In bespreking. 
 
 
Wetsvoorstel (Damien Thiéry, Benoît Piedboeuf) tot invoering van een vergoedingsregeling 
voor personen die als gevolg van een bloedtransfusie met het hepatitisvirus of met hiv zijn 
besmet, K410/1 
 
- In bespreking. 
 
 
Wetsvoorstel (Nathalie Muylle, Sonja Becq, Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Veli Yüksel, Franky 
Demon) tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen bestemd voor éénmalig 
gebruik, K70/1 en 2. 
 
- In bespreking. 
 
 
Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Ine Somers) tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 
betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige 
embryo’s en de gameten, wat betreft de anonimiteit bij donatie van gameten, K618/1 
 
- De commissie heeft beslist om de bespreking in de verenigde commissies 
Volksgezondheid en Justitie verder te zetten en om hoorzittingen te organiseren. 
 
 
Samengevoegde voorstellen : 
-Voorstel van resolutie (Nathalie Muylle, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Roel Deseyn, Franky 
Demon) ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het 
chronisch vermoeidheidssyndroom, K53/1 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic063.pdf
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-Voorstel van resolutie (Maya Detiège, Meryame Kitir, Karin Temmerman, Alain Top, Ann 
Vanheste, Karin Jiroflée, Fatma Pehlivan) ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK, 
K298/1 
 
- In bespreking. 
 
 
Voorstel van resolutie (Muriel Gerkens, Anne Dedry) over een betere omschrijving van het 
begrip “palliatieve zorg” en over de verbetering van de begeleiding van de personen die 
lijden aan een ernstige, chronische en ongeneeslijke ziekte en daardoor een lage 
levensverwachting hebben, K436/1 
 
- In bespreking. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 januari 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Regeling van de werkzaamheden: voorstel tot oprichting van een werkgroep belast met het 
onderzoek naar het taalevenwicht bij het leger. 
 
- Het voorstel werd verworpen met 11 tegen 4 stemmen. 
 
 
Gedachtewisseling met de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over de 
rondvraag (survey) die Defensie heeft gestuurd naar de constructeurs van jachtvliegtuigen in 
het kader van het dossier van de vervanging van de F-16. (Voortzetting). (Rapporteurs: de 
heren Sébastian Pirlot en Dirk Van Mechelen). 
 
 
De Belgische Defensie in de toekomst. 
 
Hoorzitting met : 
-de heer Jo Coelmont, brigadegeneraal b.d., Egmont instituut; 
-de heer André Dumoulin, professor Ulg en KHID; 
-de heer Joseph Henrotin, professor CAPRI; 
-de heer Alexander Mattelaer, professor VUB; 
-de heer Dick Zandee, Clingendael instituut. 
(Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Tim Vandenput en Alain Top). 
 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 januari 2015. 
 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0298/54K0298001.pdf
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Aanstelling van een europromotor (Rgt, art. 37). 
 
- De heer David Geerts werd als europromotor aangewezen. 
 
Samengevoegde wetsontwerpen : 
-Wetsontwerp houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de 
omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze 
vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, K725/1 
-Wetsontwerp houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de 
toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal, K732/1 
(Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Vanessa Matz). 
 
- Bespreking. 
- Beide wetsontwerpen werden, mits enkele legistieke correcties, eenparig aangenomen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 27 januari 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 

 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Benoeming van een europromotor (Rgt, art. 37) 
 
- De heer Stéphane Crusnière werd als europromotor aangewezen. 
 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 januari 2015. 
 
 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0725/54K0725001.pdf
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COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Regeling van de werkzaamheden : 
 
-Aanstelling van een europromotor (Rgt., art. 37); 
 
- De heer Raf Terwingen werd als europromotor aangewezen. 
 
- Verzoek van mevrouw Karin Jiroflée en de heren Stefaan Van Hecke en Egbert Lachaert 
om de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te horen over de 
nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook. 
 
 
- De commissie heeft beslist om de CPBL te horen. 
 
 
Wetsvoorstel (Sonja Becq, Veli Yüksel, Franky Demon, Roel Deseyn, Raf Terwingen, 
Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wetgeving met het oog op de invoering van het 
ouderschapsplan bij echtscheiding, K66/1 tot 4. (Regeling van de werkzaamheden). 
(Rapporteurs : mevrouw Carina Van Cauter en de heer Christian Brotcorne). 
 
- De commissie heeft de lijst van de te horen personen vastgelegd. 
  
 
Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Carina Van Cauter, Sonja Becq, Philippe Goffin, 
Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke 
verschijning in familiezaken betreft, K724/1 
 
- In bespreking. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 januari 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Aanstelling van een europromotor (Rgt., art. 37). 
 
- De heer Jan Spooren werd als europromotor aangewezen. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 28 januari 2015. 
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SUBCOMMISSIE “NUCLEAIRE VEILIGHEID” 

 
Voorzitter : de heer Peter Vanvelthoven 
 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
De nucleaire noodplannen. 
 
Hoorzitting met : 
-de heer David Boilley, auteur van het verslag “Insuffisances des plans d’urgence nucléaires 
belges «  : les leçons de la catastrophe de Fukushima n’ont pas été tirées”; 
-de heer Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke Energie bij Greenpeace; 
-mevrouw Monique Bernaerts, directrice, en de heer Hans De Neef, coördinator van het 
Crisiscentrum. 
 
 

ADVIESCOMITÉ VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE VRAAGSTUKKEN 

 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Benoeming van het Bureau (Rgt., art. 70, 2°). 
 
- De heer Damien Thiéry werd tot voorzitter benoemd. 
- Mevrouw Yoleen Van Camp werd tot eerste ondervoorzitter benoemd. 
- De heer Paul-Olivier Delannois werd tot tweede ondervoorzitter benoemd. 
 
Organisatie van de werkzaamheden. 
 
Volgende vergadering : woensdag 25 februari 2015. 
 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

EN DE WERKGROEP BELGISCH FONDS VOOR DE VOEDSELZEKERHEID 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de OESO-DAC over de vijfjaarlijkse peer 
review van het beleid van België inzake ontwikkelingssamenwerking. 
  
- De gedachtewisseling heeft plaatsgevonden. 
 
 



 
De Kamer online - 54 / 16 

 

 
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE, DE COMMISSIE VOOR 

DE LANDSVERDEDIGING EN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN 

EN HET OPENBAAR AMBT 

 
Voorzitters : de heer Philippe Goffin, mevrouw Karolien Grosemans en de heer Brecht 
Vermeulen 
 
 WOENSDAG 21 JANUARI 2015  
 
De strijd tegen terrorisme en radicalisme. 
 
Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der Gebouwen, de minister van Justitie en de 
minister van Landsverdediging, belast met Ambtenarenzaken. 
 
 
Actuele vragen aan de regering 
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