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CCoommmmiissssiieess  
 
 
 

 
 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Voorzitter : de heer Dirk Van der Maelen 
 
 MAANDAG 30 MAART 2015 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van de artikelen 25 en 26 van het 
Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en 
internationale meren, aangenomen te Madrid op 28 november 2003, nr. 54K977/1 
 
-De artikelen 1 en 2, alsook het gehele wetsontwerp, werden eenparig aangenomen. 
 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en 
Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014, nr. 54K979/1 
 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en 
Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014, nr. 54K980/1 
 
 
Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese 
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de 
republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014, nr. 54K981/1 
 
-De commissie heeft beslist om de drie wetsontwerpen samen te voegen. 
 
Wetsontwerp nr. 54K979/1 
 
-Het gehele wetsontwerp werd aangenomen 11 stemmen en 5 onthoudingen. 
 
 
Wetsontwerp nr. 54K980/1 
 
-Het gehele wetsontwerp werd aangenomen 11 stemmen en 5 onthoudingen. 
 
 
Wetsontwerp nr. 54K981/1 
 
-Het gehele wetsontwerp werd aangenomen 11 stemmen en 5 onthoudingen. 
 

 
Actuele vragen aan de regering 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0977/54K0977001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0979/54K0979001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0980/54K0980001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0981/54K0981001.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic131.pdf
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 DINSDAG 31 MAART 2015 
 
Jaarthema 2 : Centraal-Afrika. 
 
-Inleidende uiteenzetting van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 
Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en van de vice-
eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 
Telecommunicatie en Post. 
-Gedachtewisseling. 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Regeling van de werkzaamheden : hoorzittingen Centraal-Afrika. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 28 april 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Voorzitter : mevrouw Karolien Grosemans 
 
 DINSDAG 31 MAART 2015 
  
Voorstel van resolutie (Alain Top, Dirk Van der Maelen) betreffende de toekomst van het 
Belgisch leger, nr. 54K908/1 
 
 
Voorstel van resolutie (Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut, 
Stéphane Crusnière, Laurette Onkelinx) over de toekomst van Defensie in het kader van de 
opstelling van het strategisch langetermijnplan van de regering, nr. 54K923/1 
 
 
Voorstel van resolutie (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Johan Klaps, Renate 
Hufkens, Damien Thiéry, Sophie Wilmès, Veli Yüksel, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, 
Denis Ducarme) inzake de toekomst van Defensie, nr. 54K988/1 
 
- De commissie heeft beslist om de drie voorstellen van resoluties samen te voegen. 
- Het voorstel van resolutie nr. 54K988/1 werd als basistekst voor de bespreking genomen. 
- Het voorstel van resolutie nr. 54K988/1 werd aangenomen met 9 tegen 3 stemmen en 1 
onthouding. 
- Bijgevolg vervallen de voorstellen van resoluties nrs. 54K908/1 en 54K923/1. 
 
 DONDERDAG 2 APRIL 2015 
 
Samengevoegde voorstellen van resoluties : 
-Voorstel van resolutie (Karolien Grosemans, Peter Buysrogge, Johan Klaps, Renate 
Hufkens, Damien Thiéry, Sophie Wilmès, Veli Yüksel, Dirk Van Mechelen, Tim Vandenput, 
Denis Ducarme) inzake de toekomst van Defensie, nrs. 54K988/1 en 2. 
-Voorstel van resolutie (Alain Top, Dirk Van der Maelen) betreffende de toekomst van het 
Belgisch leger, nr. 54K908/1 
-Voorstel van resolutie (Sébastian Pirlot, Julie Fernandez Fernandez, Eric Thiébaut, 
Stéphane Crusnière, Laurette Onkelinx) over de toekomst van Defensie in het kader van de 
opstelling van het strategisch langetermijnplan van de regering, nr. 54K923/1 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic134.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0908/54K0908001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0923/54K0923001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0988/54K0988001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0988/54K0988001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0908/54K0908001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0923/54K0923001.pdf
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Amendementen van de heer Georges Dallemagne, van de heren Wouter De Vriendt en 
Benoit Hellings, van de heren Alain Top c.s., van de heren Alain Top en Dirk Van der 
Maelen. 
 (Goedkeuring van het verslag van mevrouw Renate Hufkens en de heer Benoit Hellings (art. 
78.6)). 
- Het verslag werd goedgekeurd met 9 tegen 1 stem en 3 onthoudingen. 
 
Volgende vergadering : woensdag 22 april 2015. 
 
 
 

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 31 MAART 2015 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Wetsvoorstel (Vincent Van Quickenborne, Ine Somers, Patricia Ceysens) tot wijziging van de 
wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening wat de verruiming van de openingsuren betreft, nr. 54K473/1. (Rapporteur : 
mevrouw Leen Dierick) 
 
Hoorzitting met : 
- mevrouw Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ; 
- de heer Jonathan Lesceux, adviseur UCM; 
- mevrouw Mien Gillis, juridisch adviseur UNIZO; 
- mevrouw Ann Agon en de heer Thomas Lepaige, vertegenwoordigers BBTK-ABVV; 
- de heer Piet Van den Berghe, juridisch adviseur ACV-Studiedienst; 
- de heer Stany Vaes, adviseur Comeos. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 april 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

 
Voorzitter : mevrouw Muriel Gerkens 
 
 DINSDAG 31 MAART 2015 
 
Wetsvoorstel (Valerie Van Peel, Renate Hufkens, Yoleen Van Camp, Jan Vercammen, 
Nathalie Muylle) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen wat de verplichte 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor artsen betreft, nrs. 54K799/1 en 2 
(Rapporteur : mevrouw Catherine Fonck). 
 
- De commissie heeft beslist het schriftelijk advies van de verzekeringssector in te winnen. 
 
Actuele vragen aan de regering 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic133.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0473/54K0473001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0799/54K0799001.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic135.pdf
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 WOENSDAG 1 APRIL 2015 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 april 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Voorzitter : de heer Philippe Goffin 
 
 DINSDAG 31 MAART 2015 
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
-Wetsvoorstel (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) tot aanvulling van 
de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 
en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde 
verbruiksruimtes voor druggebruikers, nr. 54K259/1 
-Wetsvoorstel (Willy Demeyer, Karine Lalieux, Özlem Özen, Eric Massin) tot aanvulling van 
de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 
en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide 
behandeling met diacetylmorfine, nr. 54K260/1 
(Inleidende uiteenzettingen). (Rapporteur : de heer Richard Miller). 
 
- In bespreking. 
- De commissie heeft beslist om het advies van de commissie voor de Volksgezondheid, het 
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing in te winnen. 
 
 
Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot wijziging van de wetgeving betreffende de 
strafuitvoering, van de wetgeving betreffende het gebruik der talen en van het Gerechtelijk 
Wetboek, wat het hoger beroep inzake strafuitvoering betreft, nr. 54K196/1 
 
- In bespreking. 
 
 
Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Servais Verherstraeten, Philippe Goffin, Kristien Van 
Vaerenbergh, Sonja Becq, Carina Van Cauter) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
wat de aanstelling van een sekwester betreft, nrs. 54K792/1 tot 4. (Voortzetting, sluiting en 
stemmingen). (Rapporteur : mevrouw Goedele Uyttersprot). 
 
- Het geheel van het wetsvoorstel, aldus geamendeerd, werd eenparig aangenomen.  
 
 
Voorstel van resolutie (Zakia Khattabi, Stefaan Van Hecke, Jean-Marc Nollet) om een comité 
D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in België waar mensen van 
hun vrijheid zijn beroofd, nr. 54K450/1. (Voorzetting). (Rapporteur : de heer Raf Terwingen). 
 
- In bespreking. 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic139.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0259/54K0259001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0260/54K0260001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0196/54K0196001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0792/54K0792001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0450/54K0450001.pdf
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 WOENSDAG 1 APRIL 2015 
 
Debriefing door de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en 
Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de 
Raad JBZ van 12 en 13 maart 2015 (partim : Privacy). 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 22 april 2015. 
 
 
 

ACTIECOMITÉ VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE EMANCIPATIE 

 
Voorzitter : mevrouw Fabienne Winckel 
 
 DINSDAG 31 MAART 2015 
 
Debriefing van de 59e sessie van de “Commission for the Status of Women” in New York 
met mevrouw Chris Verhaegen, voorzitster van de Raad van Bestuur van het Instituut voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 april 2015. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
Voorzitter : de heer Eric Van Rompuy 
 
 DINSDAG 31 MAART 2015 
 
De strijd tegen de fiscale fraude. 
 
Hoorzitting met : 
-de heer Alain Lallemand, journalist (Le Soir); 
-de heer Lars Bové, journalist (De Tijd); 
-de heer Kristof Clerix, journalist (MO* Magazine). 
 
 WOENSDAG 1 APRIL 2015 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
 

http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic140.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic138.pdf
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
Voorzitter : de heer Vincent Van Quickenborne 
 
 DINSDAG 31 MAART 2015 
 
Wetsontwerp tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de 
jaren 2015 en 2016, nr. 54K987/1 
 
- Het geheel van het wetsontwerp, met inbegrip van een aantal wetgevingstechnische en 
taalkundige verbeteringen, werd aangenomen met 11 tegen 3 stemmen en 1 onthouding. 
 
De problematiek van discriminatie op de arbeidsmarkt. 
- Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, en met de staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale 
fraude, en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Financiën. 
 
 
 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

 
Voorzitter : mevrouw Karine Lalieux 
 
 WOENSDAG 1 APRIL 2015 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : dinsdag 21 april 2015. 
 
 
 

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

 
Voorzitter : de heer Brecht Vermeulen 
 
 WOENSDAG 1 APRIL 2015 
 
Regeling van de werkzaamheden 
 
Actuele vragen aan de regering 
 
Volgende vergadering : woensdag 22 april 2015. 
 
 

 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0987/54K0987001.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic137.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic141.pdf

