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II. Andere werkzaamheden van de vaste commissies 
 
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 

 
 Adviezen 

 
De commissie bracht aan de commissie voor de Financiën en de Begroting een positief advies 
uit over de secties 21, 23 en 24 van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting.   
De commissie bracht aan de commissie voor de Financiën en de Begroting een positief advies 
uit over dezelfde secties van het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, DOC 53K2113/22. 
 
De commissie bracht aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen een positief advies 
uit over het wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996, DOC 
53K2227/002. 
 
De commissie bracht een negatief subsidiariteitsadvies uit over het voorstel van verordening 
COM (2012) 130 van de Europese Commissie betreffende de uitoefening van het recht om 
collectieve actie te voeren in de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverrichting, DOC 53K2221/001. 
 
De commissie besprak arrest nr. 169/2011 van het Grondwettelijk Hof, dat naar haar verwezen 
was door het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie. 
 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
- De “Nationale conferentie voor de pensioenen. Resultaten en vooruitzichten.”, 

DOC 53K0780. 
 
Tijdens haar vergadering van 9 november 2010 heeft de commissie de minister van Pensioenen 
gehoord, alsook de voorzitters van de verschillende werkgroepen van de Nationale 
Pensioenconferentie en de heer Jadot, voorzitter van de Nationale Pensioenconferentie. Daarbij 
werd ingegaan op vraagstukken als de wettelijke pensioenstelsels, de aanvullende pensioenen 
en de ouderen in de samenleving; 
 
- Verslag van het Rekenhof over de tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap, DOC 53K1475. 
 
Tijdens haar vergadering van 22 februari 2011 heeft de commissie in verband met voornoemd 
verslag de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, 
toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, gehoord, alsook de heer André Gubbels, directeur-generaal van de 
directie-generaal Personen met een handicap (DGPH), en twee vertegenwoordigers van het 
Rekenhof; 
 
- De situatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 

Overheidsdiensten  
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2113&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2227&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2221&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0780&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1475&legislat=53&inst=K
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De commissie heeft tijdens twee vergaderingen (14 juni en 13 juli 2011) de minister van 
Pensioenen gehoord in verband met de situatie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten; 

 
- Verslag van het Rekenhof over het beheer van de uitkeringen in de ziekte- en 

invaliditeitsverzekering 
 

De commissie heeft tijdens twee vergaderingen (14 juni en 13 juli 2011) de minister van 
Sociale Zaken en vertegenwoordigers van het Rekenhof gehoord over het verslag van het 
Rekenhof over het beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

 
- De commissie ging met de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw 

en met de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding in debat over de financiering van het Europees voedselhulpprogramma 
voor de armste medeburgers, DOC 53K1871. 

- - Op 21 september 2011 vond een gezamenlijke hoorzitting plaats van de commissies 
Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie. Zij betrof de openingsredes van de 
procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen en de advocaat-generaal bij het 
arbeidshof te Antwerpen, meer bepaald met betrekking tot het immigratiebeleid en de 
gevolgen ervan op het sociale stelsel, DOC 53K1787. 

- De commissie Sociale Zaken hield op 8 februari 2012 een hoorzitting over de problematiek 
van de uitzendarbeid. 

- Op 24 april 2012 organiseerde de commissie een hoorzitting over het recht op uitkeringen in 
geval van verblijf in de gevangenis. 

- Op 15 mei 2012 vond een hoorzitting plaats over de mogelijke invoering voor de 
personeelsafgevaardigden in een onderneming van een waarschuwingsrecht en een recht 
op onafhankelijke expertise indien zij kennis hebben van feiten die de economische 
toestand van hun onderneming op negatieve wijze kunnen beïnvloeden. 

- De commissie hield op 12 en 26 juni 2012 een hoorzitting over het jaarverslag 2011 van de 
Ombudsdienst Pensioenen, DOC 53K2380. 

- Op 19 juni 2012 vond een hoorzitting plaats over de automatische toekenning van 
uitkeringen aan personen met een handicap die door verlies van hun job opnieuw 
aanspraak maken op een tegemoetkoming.  

 
 

COMMISSIE VOOR DE LANDSVERDEDIGING 

 
Adviezen 
 

 Begroting 
In het kader van de begrotingsprocedure, bestaande uit het onderzoek van sectie 16 
(ministerie van Landsverdediging) van het ontwerp van Algemene Uitgavenbegroting heeft 
de commissie haar advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting 
uitgebracht. 

 

 Wetsevaluatie 
Op 25 april 2012 besprak de commissie een brief van de voorzitter van het Parlementair 
comité belast met de wetsevaluatie met betrekking tot arrest nr. 145/2011 van het 
Grondwettelijk Hof. De minister van Landsverdediging heeft toelichting gegeven bij het 
arrest en aangekondigd dat de regering een voorontwerp van wet voorbereidt om aan het 
arrest tegemoet te komen. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1871&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1787&legislat=53&inst=K
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Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
Naast de vergaderingen gewijd aan de beantwoording van mondelinge vragen door de minister 
van Landsverdediging over verschillende actuele topics in verband met Defensie werden ook 
gedachtewisselingen en debatten georganiseerd over onder meer de belangrijkste 
internationale militaire operaties waaraan de Belgische Defensie deelneemt. Dit gebeurde 
dikwijls tijdens gemeenschappelijke vergaderingen van de commissies voor de Buitenlandse 
betrekkingen en de Landsverdediging waaraan soms ook leden van de commissie voor de 
Buitenlandse betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat konden deelnemen. 
 
Op 17 november 2011 werd een gedachtewisseling gehouden met de Eerste minister, de Vice-
eersteminister en minister van Buitenlandse zaken en Institutionele hervormingen en de 
minister van Landsverdediging over de top van de Navo-staatshoofden en regeringsleiders van 
Lissabon (19-20 november 2010) en het nieuw strategisch concept. 
 
Na de aanneming door de Kamer van het voorstel van resolutie (DOC 53K1308/001 tot 003) 
betreffende de toestand in Libië, op 21 maart 2011, hebben verschillende gedachtewisselingen 
plaatsgehad over de operatie in Libië. 
 
Tijdens de zitting 2011-2012 werden bovendien ook nog de volgende specifieke 
gedachtewisslingen georganiseerd : 
 
- op 26 oktober 2011 met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en 

Institutionele Hervormingen en de minister van Landsverdediging over de toestand in Libië 
en de beëindiging van het conflict (samen met de commissie voor de Buitenlandse 
betrekkingen en de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en Landsverdediging 
van de Senaat); 

- op 6 maart 2012 met de heer Nassir Abdulaziz Al-Nasser, voorzitter van de algemene 
vergadering van de Verenigde Naties (samen met de commissie voor de Buitenlandse 
betrekkingen en de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en Landsverdediging 
van de Senaat); 

- op 15 mei en 20 juni 2012 met de Eerste minister, de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese zaken en de minister van 
Landsverdediging, over de Navo-top van staatshoofden en regeringsleiders die te Chicago 
werd gehouden op 20 en 21 mei 2012 (samen met de commissie voor de Buitenlandse 
betrekkingen en de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en Landsverdediging 
van de Senaat). 

 
De commissie organiseerde eveneens twee hoorzittingen over de militaire samenwerking in 
Benelux- en Europees verband. Die hadden plaats op 27 juni en 4 juli 2012. 
 
Op 4 juli 2012 stelde de minister van Landsverdediging zijn Plan voor Investeringen in Defensie 
en Veiligheid (PIDV)(2012-2014) aan de commissie voor. Dit werd gevolgd door een debat dat 
op 10 juli 2012 werd gehouden en waarbij de mondelinge vragen en interpellaties over dit 
onderwerp eveneens werden beantwoord.    
 

* 
*     * 

 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1308&legislat=53&inst=K
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De commissie voor de Landsverdediging heeft op 17 november 2010 een werkgroep opgericht 
die werd belast met het onderzoek naar het taalevenwicht bij het leger (zie “Werkgroepen”). 
 
Tijdens de zitting 2010-2011 heeft de commissie de volgende bezoeken gebracht : 
- aan de Mediane Brigade te Leopoldsburg (2 maart 2011); 
- aan de Lichte Brigade te Marche-en-Famenne (6 april 2011); 
-  aan het stafdepartement ACOS IS te Evere (18 mei 2011); 
- aan de marinebasis van Zeebrugge en de mijnenbestrijdingsschool Eguermin te 

Oostende (15 juni 2011); 
- aan het 48ste lucht- en ruimtevaartsalon van Le Bourget (22 juni 2011). 
 
Tijdens de zitting 2011-2012 heeft de commissie de volgende bezoeken gebracht : 
 
- aan het Belgische F16-detachement te Araxos, de Griekse vliegbasis van waarop de 

Belgische toestellen deelnamen aan de operatie boven Libië, op 29 oktober 2011; 
- aan het ABNL-hoofdkwartier (admiraal Benelux) te Den Helder, op 29 februari 2012; 
- aan het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) te Elsene, op 18 april 2012; 
- aan de assemblagefabriek van de constructeur EADS van het A400M militair 

transportvliegtuig te Sevilla, op 2 mei 2012; 
- aan de Generale staf te Evere voor een briefing over internationale militaire samenwerking, 

op 9 mei 2012; 
- aan het Allied air command van de Navo te Ramstein, op 23 mei 2012. 
 
 

COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE 

NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE 

LANDBOUW 

 
 
Adviezen 
 
De commissie bracht aan de commissie voor de Financiën en de Begroting een passend advies 
uit over het ontwerp van algemene uitgavenbegroting (secties 2, 32 en 46). 
 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
De commissie heeft op 11 januari 2011 de heer Jean-Paul Minon, directeur-generaal van het 
NIRAS, gehoord over het ontwerpafvalplan. 
 
Op 9 februari 2011 heeft de commissie vertegenwoordigers gehoord van Electrabel, de SPE, de 
CREG en de NBB over de nucleaire rente. 
De volgende personen werden gehoord : 
- mevrouw Sophie Dutordoir, administrateur-directeur-generaal van Electrabel; 
- de heer Luc Sterckx, CEO van de SPE; 
- de heer François Possemiers, voorzitter van de CREG, en de heer Guido Camps, directeur 

bij de CREG voor de controle op de prijzen en de rekeningen op de elektriciteits- en de 
gasmarkt; 

- de heer Luc Dufresne, directie-adviseur bij de NBB. 
 
De minister van Klimaat en Energie heeft op 16 maart 2011 een debriefing gehouden over de 
Europese Raad “Energie” van vrijdag 12 maart 2011. 
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De commissie heeft op 3 mei 2011 de heer Luc Dufresne, directie-adviseur bij de NBB, gehoord 
over de nucleaire rente. 
 
De commissie heeft op 4 mei 2011 de heer François Possemiers, voorzitter van de CREG, de 
heer Guido Camps, directeur bij de CREG voor de controle op de prijzen en de rekeningen op 
de elektriciteits- en de gasmarkt, en de heer Dominique Woitrin, directeur voor de technische 
werking van de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt van de CREG, gehoord over de nucleaire 
rente. 
 
De commissie heeft op 17 mei 2011 de minister van Klimaat en Energie gehoord over de 
nucleaire rente. 
 
De commissie heeft op 4 juli 2011 hoorzittingen gehouden in het kader van de bespreking van 
wetsvoorstellen in verband met de wettelijke aansprakelijkheid inzake kernenergie. 
De volgende personen werden gehoord : 
- de heer Marc Folens, directeur-generaal van SYBAN; 
- de heer Patrick Van Vlaenderen, voorzitter van het technisch comité van SYBAN; 
- de heer Danny Van Welkenhuyzen, managing director van ELINI; 
- de heer Marc Pallemaerts (ULB); 
- de heer Tom Vanden Borre (KUL). 
 
De commissie heeft op 12 juli 2011 de heer Dominique Woitrin, directeur voor de technische 
werking van de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt van de CREG, gehoord over de problematiek 
van de productiecapaciteit van elektriciteit in België over de periode 2011-2020. 

 
Op dinsdag 20 maart 2012 heeft de commissie in het kader van de bespreking van de CREG-
studie (F) 120-131-cdc-1134 over “de hoogte en de evolutie van de energieprijzen” 
vertegenwoordigers gehoord van CREG, ENECO-België, FEBEG, FEBELIEC en Testaankoop. 
 
Op dinsdag 24 april en woensdag 2 mei 2012 heeft de commissie vertegenwoordigers gehoord 
van de Algemene Directie Mededinging van de Mededingingsautoriteiten van COMEOS, UNIZO 
en UCM over de studie van de Algemene Directie Mededinging m.b.t. “het prijsniveau in de 
supermarkten. 

 
  

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING 

 
 
Adviezen 
 
De commissie heeft subsidiariteitsadviezen uitgebracht over : 

- een voorstel voor een richtlijn betreffende een gemeenschappelijk stelsel van belasting 
op financiële transacties en tot wijziging van Richtlijn 2008/7/EG, DOC 53K1940;  

- een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement betreffende strafrechtelijke 
sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie, DOC 53K1970; 

- een voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke voorschriften voor 
het monitoren en beoordelen van ontwerpbegrotingen en voor het garanderen van de 
correctie van buitensporige tekorten van de lidstaten van het eurogebied — COM (2011) 
821, DOC 53K2048; 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1940&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1970&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2048&legislat=53&inst=K
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- een voorstel voor een verordening betreffende de versterking van het economische en 
budgettaire toezicht op lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te 
ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit in het eurogebied — 
COM(2011)819, DOC 53K2062; 

- een voorstel voor een richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten — COM 
(2011) 896, DOC 53K2150; 

- een voorstel voor een richtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten – COM 
(2011) 897, DOC 53K2155. 

 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
Het beheer en de verkoop van vastgoed door de Regie der Gebouwen (DOC 53K2415) met : 
- vertegenwoordigers van het Rekenhof (24.11.2010), 
- de heer Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen 

(12.01.2011, 09.02.2011, 09.02.2012 en 22.05.2012); 
- de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen 

(12.01.2011); 
- vertegenwoordigers van de vakbonden (09.02.2011). 
 
Het bankgeheim met : 
- de heer Axel Haelterman (KULeuven) (08.12.2010); 
- mevrouw Martine Milliet-Einbinder, OESO, Senior Advisor, Afdeling Internationale 

samenwerking en fiscale administratie, Centrum voor fiscaal beleid en administratie 
(19.01.2011); 

- mevrouw Michèle Perolat, Europese commissie, DG Taxation and Customs Union, Head of 
sector "Administrative cooperation", Unit D/2 "Direct tax policy and cooperation" 
(19.01.2011); 

- de heer Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin (19.01.2011); 
- de heer Philippe Lambrecht, bestuurder – secretaris-generaal van het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (19.01.2011); 
- de heer Christophe Quintard, vertegenwoordiger van de vakbonden (19.01.2011). 
 
De werking van de douanediensten. met de heer Noël Colpin, Administrateur Douane en 
Accijnzen (25.01.2011). 
 
De opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de grote 
fiscale fraude-dossiers met : 
- de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste 

minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie (18.01.2011); 
- de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de 

Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van 
Financiën (18.01.2011); 

- de heer prof. Dr. Em. Frans Vanistendael (KULeuven) (23.03 2011 en 29.03.2011); 
- de heer prof. Dr. Michel Maus (VUB) (29.03.2011); 
- de heer Michel De Samblanx, voorzitter van het Auditcomité van de Federale Overheid 

(27.04.2011); 
- vertegenwoordigers van het Rekenhof (27.04.2011); 
- de heer prof. Marc Bourgeois (Ulg) (27.04.2011); 
- de heer prof. Christian Behrendt (Ulg) (31.05.2011); 
- de heer prof. Axel Haelterman (KULeuven) (01.06.2011); 
- de heer prof. Luc De Broe (KUL) (01.06.2011); 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2062&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2150&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2155&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2415&legislat=53&inst=K
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- de federale ombudsmannen : de heer Guido Schuermans en mevr. Catherine De Bruecker 
(22.06.2011). 

 
De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) (09.02.2011) (DOC 53K1315) : 
- mevrouw Hafida Bachir, nationaal voorzitster van Vie Féminine; 
- mevrouw Herlindis Moestermans, stafmedewerkster bij de Nederlandstalige Vrouwenraad; 
- de heer Tom Boelaert, Administrateur Niet-Fiscale Invordering bij de FOD Financiën. 
 
Het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en de heropbouw van woongebouwen met 
vertegenwoordigers van de vastgoedsector : de heren Olivier Carrette en Laurent Stalens 
(07.06.2011). 
 
Het jaarverslag 2009 van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken met mevrouw 
Véronique Tai, voorzitter van het College (15.06.2011), DOC 53K1655. 
 
Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaars (16.02.2011) (DOC 53K0713/006) met : 
- de heer Ivan De Witte, Voorzitter van de Pro league; 
- de heer Ludwig Sneyers, Directeur-generaal van de Pro league; 
- de heer Niels Van Brantegem, financieel expert Pro league; 
- de heer François De Keersmaecker, Voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond 

(KBVB); 
- de heer Frank Smets, Voorzitter van de Volleyliga; 
- de heer Patrick Wijns, Voorzitter van de Profliga Basketball; 
- de heer Wim Van de Keere, general manager van de Profliga Basketbal. 
 
De voorstelling van de aanbevelingen van het College van federale ombudsmannen 
(17.11 2010); 
 
De Ecofin-raad van 7 december 2010 met de vice-eerste minister en minister van Financiën en 
Institutionele Hervormingen (21.12.2010); 
 
De begrotingsresultaten van 2010 en vooruitzichten voor 2011 met de vice-eerste minister en 
minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, de vice-eerste minister en minister van 
Begroting en de staatssecretaris voor Begroting (12.01.2011 en 18.01.2011); 
 
De voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep "Una Via" (25.01.2011, 26.04.2011 en 
21.06.2011) met (DOC 53K1973/006) : 
- de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste 

minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie; 
- de heer Patrick De Wolf, advocaat-generaal bij het Hof van beroep te Brussel; 
- mevr. Marie-Anne Franquinet, advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik; 
- de heer Frank Philipsen, administrateur-generaal van de BBI; 
- de heer Domblet, federale politie. 
 
Het Jaarverslag 2010 van de Nationale Bank van België met de heer Guy Quaden, gouverneur 
van de Nationale Bank van België (01.03.2011). 
 
Het nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteits- en convergentieprogramma van België 
in het kader van het “Europees Semester” met de heer Yves Leterme, eerste minister 
(10.03.2011) en de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën 
(29.03.2011) (DOC 53K1463). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1315&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1655&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0713&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1973&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1463&legislat=53&inst=K


Kamer van volksvertegenwoordigers – Activiteitenverslag 2010-2011 en 2011-2012 
 

-8- 

 
De resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van de Eurozone 
van vrijdag 11 maart 2011 en de agenda en resultaten van de Europese Raad van 
Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2011 met de heer 
Yves Leterme, eerste minister (22.03.2011 en 05.04.2011). 
 
Het meerjarig financieel kader van de Europese Unie (2013-2020) – Eigen middelen 
(27.04.2011), DOC 53K1415. 
 
Het wetgevingspakket over “economic governance” met de vice-eersteminister en minister van 
Financiën en Institutionele Hervormingen (22.06.2011), DOC 53K1698. 
 
De toestand van Dexia met de minister van Financiën (12.10.2011) met de eerste minister 
(18.10.2011) en met de heer Jean-Paul Servais, voorzitter van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA) en de heer Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank van 
België (26.10.2011), DOC 53K1914. 
 
De informele Raad Ecofin van 16 en 17 september 2011 met de vice-eersteminister en minister 
van Financiën en Institutionele Hervormingen (28.09.2011); DOC 53K1828. 
 
Het Europees budgettair kader en de Europese “economic governance” met de vice-
eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met 
Ambtenarenzaken (14.02.2012), DOC 53K2102. 
 
Het jaarverslag 2010 van de FOD Financiën met de heer Hans D’Hondt, voorzitter van het 
Directiecomité van de FOD Financiën ( 27.03.2012), DOC 53K2214. 
 
Het infrastructuurplan Horizon 2015 – FOD Financiën met de vice-eersteminister en minister 
van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken (21.05.2012) met de 
heer Hans D’Hondt, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën (21.05.2012) en 
vertegenwoordigers van de vakbonden (23.05.2012), DOC 53K2425. 
 
De Ecofin-raad van 22 juni 2012 met de vice-eersteminister en minister van Financiën en 
Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken (03.07.2012), DOC 53K2421. 
 

* 
*     * 

 
De commissie heeft een bezoek gebracht aan : 
- de douanediensten in de haven van Antwerpen met een ontmoeting met een aantal 

bedrijfsleiders (14.01.2011); 
- de douanediensten in de luchthaven van Bierset met een ontmoeting met een aantal 

bedrijfsleiders (25.03.2011); 
- de Nationale Loterij (28.06.2011). 
 

* 
*     * 

 
De commissie heeft volgende buitenlandse delegaties ontvangen : 
- de commissie Financiën van het parlement van de Republiek Ghana (07.03.2012) 
- Delegatie van Financiën van de Zwitserse federale Kamers (09.05.2012) 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1415&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1698&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1914&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1828&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2102&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2214&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2425&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2421&legislat=53&inst=K
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- Assemblée nationale van de Democratische Republiek Congo (03.07.2012) 
- de commissie voor de Begroting van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het 

Koninkrijk Thailand (10.07.2012) 
 
 

SUBCOMMISSIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING, BELAST MET HET 

ONDERZOEK VAN DE BOEKEN VAN HET REKENHOF 

 
 
De commissie heeft op 12 januari 2012 de thema’s uit het 168ste boek van het Rekenhof voor 
bespreking geselecteerd en vervolgens op 8 februari 2012 een vergadering gewijd aan het 
168ste boek van het Rekenhof, Titel IV – Evolutie van de staatsschuld. 
 
 

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN 

  
 

Adviezen 
 

De commissie heeft over sectie 33 van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting een 
gunstig  advies uitgebracht aan de commissie voor de Financiën en de Begroting.  
 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
Op 23 november 2010 wijdde de commissie haar werkzaamheden aan de toestand van het 
overheidsbedrijf Belgocontrol. De heer Luc Verstraete, director bij KPMG Advisory, gaf een 
uiteenzetting over het betreffende rapport van KPMG. De commissie gaf hoorzitting met 
volgende sprekers : 
 - de heer Jean-Claude Tintin (CEO van Belgocontrol); 
 - de heer Charles-Louis d’Arenberg (voorzitter van de raad van bestuur van Belgocontrol); 
 - de heer Olivier Nicolay (voorzitter van de “Belgian Guild of Air Traffic Controllers”). 
 
Op 19 januari 2011 vond over hetzelfde onderwerp een gedachtewisseling plaats met de 
staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. 
 
Op 23 februari 2011 werd over de problematiek van de motorrijders hoorzittingen gehouden met 
de volgende sprekers : 

- de heer Theo Beeldens (Motorcycle Action Group); 
- de heren Olivier Goies, Vincent Klingeleers en Johan Cobbaut (GOCA, groepering van 

erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs); 
- de heer Jean-Paul Gailly (FOD Mobiliteit en Vervoer); 
- mevrouw Miran Scheers (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid). 

 
Op 27 april 2011 vond in de commissie over hetzelfde thema een gedachtewisseling plaats met 
de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. 

 
Op 15 maart 2011 hield de commissie hoorzittingen over het vervoerbeleid van de NMBS-
Groep en over de problematiek van de stiptheid van het spoorwegverkeer in België. De 
volgende personen werden gehoord : 
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- de heer François-Joseph Van Audenhove (expert Travel & Transportation, Strategy & 
Organization bij auditbureau Arthur D. Little, het kantoor dat het vervoersconcept van de 
NMBS-Groep heeft doorgelicht); 

 - de heer Ludovic d'Otreppe (projectmanager bij auditbureau Arthur D. Little); 
 - de heer Eric Cosandey (expert vervoerbeleid bij auditbureau SMA); 
 - de heer Luc Lallemand (CEO van Infrabel); 
 - de heer Marc Descheemaecker (CEO van de NMBS); 
 - de heer Jannie Haek (CEO van de NMBS-Holding). 
 
Op 25 maart 2011 vond een hoorzitting over de herstructureringen van het overheidsbedrijf 
bpost plaats. Genodigde was de heer Johnny Thijs, CEO van bpost. 
 
Op 5 april 2011 werden vertegenwoordigers van het Rekenhof gehoord over de problematiek 
van de overheidsopdrachten inzake spoorwegveiligheid. Sprekers waren de heren Ignace 
Desomer, Michel de Fays en Serge Roland, respectievelijk voorzitter, raadsheer en eerste 
auditeur-revisor bij het Rekenhof. 
 
Op 7 juni 2011 vond een gezamenlijke vergadering met de commissie voor de Financiën en 
voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat plaats, waarin de CEO’s van de NMBS-
Holding, de NMBS, Infrabel en NMBS Logistics werden gehoord over de financiële toestand van 
de NMBS-Groep, DOC 53K1694. 
 
Op 28 juni 2011 had de commissie een gedachtewisseling met de minister van Ambtenaren-
zaken en Overheidsbedrijven over de rampzalige toestand van het spoor op 27 juni 2011. 
 
Op 26 oktober 2011 werd een hoorzitting gehouden over de bezuinigingsmaatregelen bij de 
NMBS met mevrouw Laurence Bovy, voorzitter van de raad van bestuur, en de heer Marc 
Descheemaecker, CEO. 
 
Op 9 november 2011 vond een hoorzitting plaats met de volgende personen over de situatie bij 
Belgacom : 

- de heer Didier Bellens, CEO, 
- de heer Theo Dilissen, voorzitter van de raad van bestuur, 
- de heer Philip Neyt, Vice President Public Affairs. 

 
Bovendien werd op 31 januari 2012 een hoorzitting gehouden over de ontslagen aan de top van 
Belgacom met de heer Didier Bellens, CEO. 
 
Op 16 november 2011 werd een hoorzitting georganiseerd met de volgende leden van de Raad 
van het BIPT over het strategisch plan van het BIPT voor de periode 2010-2013 : 

- de heer Luc Hindryckx, voorzitter, 
- mevrouw Catherine Rutten, 
- de heer Axel Desmedt, 

 - de heer Charles Cuvelliez. 
 
De hoorzittingen met de volgende personen over de herstructurering van de NMBS-Groep 
vonden plaats tussen 13 maart 2012 en 15 mei 2012 : 

- de heer Thomas Kaufmann, DG Move (Europese Commissie), 
-  de heer Karel Vinck, coördinator ERTMS ("European Rail Traffic Management System"), 

voormalige topman van de NMBS, 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1694&legislat=53&inst=K
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- de heer Didier Tshidimba, directeur-beheerder van het studiebureau Roland Berger 
Strategy Consultants, 

-  de heer Libor Lochman, Executive Director bij CER ("Community of European Railway 
and Infrastructure Companies"), 

-  mevrouw Monika Heiming, Executive Director bij EIM ("European Infrastructure 
Managers"), 

-  de heer Patrick Lafontaine, spoordeskundige, 
-  professor dr. Antonio Estache (ULB), 
-  de heer David Azéma (gedelegeerd algemeen directeur bij de NMBS-Groep), 
-  de heer Markus Pennekamp (Deutsche Bahn – DB), 
-  de heer Mark Oldenziel (Nederlandse Spoorwegen – NS), 
- de heer Pierre Tonon (secretaris-generaal “European Rail Freight Association” – ERFA), 
- de heer Pieter Kraaijeveld (ProRail, beheerder van de Nederlandse spoorinfrastructuur), 
- de heer Marcel Verslype (ERA, “European Railway Agency”). 

 
Op 17 april 2012 vond de analyse plaats van het rapport over de spoorwegincidenten van 27 
juni 2011 (het zogenoemde warmterapport) met de heren Marc Roman en Johan Peeters en 
met mevrouw Martine Serbruyns (FOD Mobiliteit en Vervoer). Diezelfde dag vond ook de 
analyse plaats van het toegankelijkheidsverslag ingevolge de resolutie betreffende het 
bevorderen van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (Doc 52 76/6) met de heer Jean-
Claude Thirionet (NMBS Holding) en de heer Jacques Fourny (NMBS Mobility). 
 
Op 18 april 2012 vond een gedachtewisseling plaats over het verkeersveiligheidsplan van de 
staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, 
toegevoegd aan de eerste minister. 
 
Op 28 februari 2012 en 26 juni 2012 vonden gedachtewisselingen plaats met de minister van 
Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote 
Steden, over de herstructurering van de NMBS-Groep. 
 

* 
*     * 

 
Op 24 november 2010 bracht de commissie een werkbezoek aan Infrabel. De 
overheidsonderneming werd voorgesteld en verschillende actuele dossiers, in het bijzonder de 
veiligheidsproblematiek, werden behandeld. 
 
Op 1 juli 2011 werd de commissie door Belgacom ontvangen voor een werkbezoek. De 
volgende thema’s werden behandeld : de identiteit van het overheidsbedrijf, financiële 
performantie, klantgerichtheid en vereenvoudiging, humanresourcesbeleid, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, uitbouw van vaste en mobiele netwerken. Ook kwamen enkele 
actuele dossiers aan bod : de omzetting van richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot 
telecommunicatie, de introductie van een gelijk speelveld voor de kabelmaatschappijen en 
netneutraliteit. 
 
Op 20 januari 2012 heeft de commissie een bezoek gebracht aan Mobistar. Het doel ervan was 
informatie in te winnen over de vestiging, de werking, het aandeelouderschap, de 
marktaandelen en de inspanningen inzake klantenbinding, maar ook inzake diversificatie van 
het aanbod van Mobistar, waaronder vaste telefonie en kabeldistributie. Mobistar wenste voorts 
vooraf zijn standpunt te geven over de omzetting van de Europese Richtlijnen 2009/136/EG en 
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2009/140/EG, waarbij het aandacht vroeg voor de technische moeilijkheden met betrekking tot 
de uitvoering van sommige bepalingen in verband met de bescherming van de consument. 
 
Op 6 juli 2012 heeft de commissie Brussels Airport  bezocht, in het kader van de sluiting van het 
regeerakkoord in verband met de oprichting van een onafhankelijke autoriteit voor de controle 
van de geluidshinder; er heeft met name een gedachtewisseling plaatsgehad met de heer 
Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport, en de heer Laveyne Luc (Brussels Airport Company) 
aangaande het vraagstuk van de Brusselse geluidsnormen en de concurrentie van de regionale 
en internationale luchthavens in de buurt. 
 
De commissie heeft vervolgens een bezoek gebracht aan het Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol (BAS), waar het werd ontvangen door de manager, de heer Ruud Wever. Dat 
aanspreekpunt voor omwonenden uit Schiphol maakt deel uit van het geïntegreerd 
klachtenbeheer en bespreekt met name de maatregelen om overlast te beperken 
(routewijzigingen, bochtstraaltechniek enzovoort). 
 
Op 7 juli 2012 werd de commissie ontvangen door de heer Lars van Lierop, verantwoordelijke 
verkeersleiding bij ProRail, naar aanleiding van een bezoek aan het OCCR (Operationeel 
Controle Centrum Rail bij de Nederlandse Spoorwegen) te Utrecht. Het OCCR coördineert de 
verschillende regio's en verkeersleidingsposten bij calamiteiten en grotere verstoringen, in 
overleg met de betrokken partijen. De infrastructuurbeheerder ProRail, alsook de exploitanten 
die dat wensen, zijn er vertegenwoordigd. 
 
 

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

 
Adviezen 
 

 Begroting 
De commissie bracht aan de commissie voor de Financiën en de Begroting een positief 
advies uit over de secties 2 (partim : Eerste minister en Administratieve vereenvoudiging), 4, 
5, 13 en 17 van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012. 
Zij besprak in dat kader ook de beleidsnota’s van de regeringsleden (DOC 53K1944/009, 20 
en 27). 

 

 Wetsevaluatie 
Op 23 mei en 19 juni 2012 besprak de commissie een brief van voorzitter van het 
Parlementair comité belast met de wetsevaluatie betreffende het verslag van het College 
van procureurs-generaal met betrekking tot arrest nr. 145/2011 van het Grondwettelijk Hof 
(DOC 53K1414, 1 tot 6).  
De vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen heeft op 23 
mei 2012 het standpunt van de regering bepaald over de punten A.1.3.1, H.1.1 en H.1.2. De 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, 
toegevoegd aan de minister van Justitie, heeft 19 juni 2012 het standpunt van de regering 
bepaald over de punten A.2.1.4, G.1.1 en G.2.1. 

 
Gedachtwisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
De periode van lopende zaken heeft de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt de mogelijkheid geboden om via gedachtewisselingen een 
vollediger beeld te krijgen van onderstaande thema’s. 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1944&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1414&legislat=53&inst=K
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- Op 6 oktober 2010 vond een gedachtewisseling plaats over het asielbeleid, met de 

staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en Asielbeleid, Gezinsbeleid en de Federale 
Culturele Instellingen, alsook met de staatssecretaris voor de Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie (gemeenschappelijke vergadering 
met de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke 
Hernieuwing). 

 
- Op 17 november 2010 vond een gedachtewisseling plaats met de staatssecretaris voor 

Begroting, Migratie- en Asielbeleid, Gezinsbeleid en de Federale Culturele Instellingen, 
over de agenda van de Europese Raden van 8 en 9 november 2010 en 2 en 3 december 
2010. 

 
- Op 26 januari 2011 vond een gedachtewisseling plaats met mevrouw Annelies van 

Cauwelaert-De Wyels, voorzitster van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 
 
- Op 22 maart 2011 vond een gedachtewisseling plaats met de staatssecretaris voor 

Begroting, Migratie- en Asielbeleid, Gezinsbeleid en de Federale Culturele Instellingen, 
over het regularisatiebeleid, DOC 53K1390. 

 
- Tijdens haar vergadering van 13 april 2011 had de commissie een gedachtewisseling met 

de eerste minister, over diens onderhoud met Prins Laurent, DOC 53K1409. 
 
- Op 18 mei 2011 vond een gedachtewisseling plaats met de staatssecretaris voor Begroting, 

Migratie- en Asielbeleid, Gezinsbeleid en de Federale Culturele Instellingen 
(gemeenschappelijke vergadering met het federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve 
Aangelegenheden (Senaat)), over de mededeling inzake migratie van de Europese 
Commissie (COM(2011) – 248) tijdens de vergadering van de Raad voor Justitie en 
Binnenlandse Zaken van 12 mei 2011 (Schengen-vraagstuk), DOC 53K1573. 

 
- Op 15 juni 2011 heeft de commissie een gedachtewisseling gehad met minister van 

Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, over de civiele veiligheid, DOC 53K1570. 
 

* 
*     * 

 
Tijdens de asielcrisis wensten de commissieleden zich in het veld van de situatie te 
vergewissen. Zo heeft de commissie op 8 december 2010 een bezoek gebracht aan Fedasil, de 
Dienst Vreemdelingenzaken en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Tevens heeft ze op 
19 januari 2011 een bezoek gebracht aan Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 
staatlozen. 
 
Op 15 februari 2011 heeft de commissie een bespreking gehouden over de mededeling van de 
Europese Commissie betreffende de procedures voor het toezicht op de activiteiten van Europol 
door het Europees Parlement, in samenwerking met de nationale parlementen 
(gemeenschappelijke vergadering met het federaal adviescomité voor de Europese 
Aangelegenheden en de commissie voor de Binnenlandse Zaken en de Administratieve 
Aangelegenheden (Senaat)), DOC 53K1255. 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1390&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1409&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1573&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1570&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1255&legislat=53&inst=K
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Op 14 juni 2011 werd in de commissie een hoorzitting gehouden over het Jaarverslag 
2010 Migratie van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, DOC 
53K1651. 
 
Nog in verband met de asielcrisis is een delegatie van de commissie op 12 en 13 juli 2011 naar 
Genève gegaan, naar de zetel van twee internationale instanties die op dit vlak een sleutelrol 
spelen : de International Organisation for Migration (IOM) en de “United Nations High 
commissioner for Refugees (UNHCR)”. 
 

* 
*     * 

 
De commissie heeft op 8 en 14 februari 2012 hoorzittingen georganiseerd over de kwaliteit van 
de politieopleidingen. Daarop werden de auteurs van de rapporten in het kader van het project 
« Politie, een lerende organisatie » uitgenodigd, alsook de personen en organisaties die bij de 
politieopleidingen betrokken zijn, DOC 53K2138. 
 
In een gemeenschappelijke vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de 
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt en de commissie voor de Justitie van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers en de commissie voor de Administratieve Aangelegenheden en de 
commissie voor de Justitie van de Senaat hebben de vice-eersteminister en minister van 
Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en de commissaris-generaal van de federale 
politie de prioriteiten uit het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 toegelicht. Die uiteenzettingen 
vonden plaats in de Kamer van volksvertegenwoordigers op 18 en 25 april 2012  en werden 
gevolgd door een gedachtewisseling, DOC 53K2393. 
 
Op 8 mei 2012 heeft de commissie een uiteenzetting gehoord van de minister van Begroting en 
Administratieve Vereenvoudiging. Na die uiteenzetting volgde een bespreking. 
 
De commissie heeft tevens een aantal hoorzittingen georganiseerd in het kader van het debat 
over de overdracht van bepaalde politiediensten aan private bewakingsfirma’s. Op 30 mei 2012 
werden de vertegenwoordigers van de private beveiligingssector gehoord. De 
vertegenwoordigers van de overheid hebben op 6 juni 2012 een uiteenzetting gehouden. Ten 
slotte werden de vakbonden gehoord op 13 juni 2012. 
 
Op 4 juli 2012 heeft de de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken uiteengezet 
wat de intenties zijn van de federale regering op het vlak van de strijd tegen de homofobie en de 
transfobie. De toelichting werd gevolgd door een gedachtewisseling. 
 
In één Kamer aangenomen wetsvoorstel  
  
De commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt heeft 
het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, DOC 53K2038, aangenomen 
 
 

SUBCOMMISSIE “NUCLEAIRE VEILIGHEID” 

 
 
Taken van de subcommissie 
 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1651&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2138&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2393&legislat=53&inst=K
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2038&legislat=53&inst=K
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Tijdens haar vergadering van 25 januari 2011 heeft de commissie voor de Binnenlandse Zaken, 
de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt overeenkomstig artikel 33 van het Reglement van 
de Kamer van volksvertegenwoordigers voorgesteld een subcommissie op te richten en haar 
met de volgende taken te belasten : 
 
- opvolging van de aanbevelingen van de subcommissie “Nucleaire veiligheid” die werden 

aangenomen door de plenaire vergadering van 29 april 2010, met betrekking tot de 
werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; 

- instelling van een onderzoek naar de aspecten met betrekking tot het incident dat zich 
bij het IRE in Fleurus in augustus 2008 heeft voorgedaan, die in de vorige 
zittingsperiode eventueel buiten beschouwing werden gelaten; 

- instelling van een onderzoek naar de eventuele noodzaak om de voorafgaande 
machtigingsprocedure voor de export van nucleair materiaal te optimaliseren, alsook 
naar de betrokkenheid van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van 
kernwapens (CANVEK), overeenkomstig de wet van 9 februari 1981. 

 
Dat voorstel werd op 26 januari 2011 door de Conferentie van de voorzitters goedgekeurd. 
 
Vervolgens heeft de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het 
Openbaar Ambt tijdens haar vergadering van 26 oktober 2011 voorgesteld de subcommissie 
nieuwe bevoegdheden op te dragen : 
 

 bespreking van de Belgische stresstests ingevolge het rapport van het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC); 
 

 bespreking van het jaarverslag van het FANC; 
 

 bespreking van het vraagstuk van de kerntransporten over Belgisch grondgebied. 
 

Dat voorstel werd op 9 november 2011 door de Conferentie van de voorzitters goedgekeurd. 
 
Werkzaamheden van de subcommissie in het kader van haar taken 
 

1. Follow-up van het incident dat zich in augustus 2008 heeft voorgedaan bij het IRE in 
Fleurus 

 
Aangezien de Kamers op 7 mei 2010 werden ontbonden, was de tijdens de 52ste zittingsperiode 
opgerichte subcommissie “Nucleaire veiligheid” niet bij machte aanbevelingen te formuleren 
over het incident dat zich in augustus 2008 heeft voorgedaan op de site van het IRE in Fleurus. 
 
Derhalve is de subcommissie op 30 maart en 6 april 2011 bijeengekomen om de volgende 
personen te horen : 
 

 de heer Jean-Michel Vanderhofstadt en mevrouw Veerle Van De Steen, respectievelijk 
directeur-generaal en manager ad interim belast met de projecten voor 
productieveiligheid en -organisatie bij het IRE; 
 

 de heer Willy De Roovere en de heer Manfred Schrauben, respectievelijk directeur-
generaal en departementshoofd Inrichtingen en Afval van het FANC. 
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Tevens besprak de subcommissie het door de de dames Catherine Fonck en Leen Dierick 
ingediende voorstel van resolutie besproken van over de ten uitvoer te leggen veiligheids-, 
informatie- en coördinatiemaatregelen ingevolge de incidenten die zich hebben voorgedaan bij 
het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) (DOC 53K1539/001 en 002), om een advies 
uit te brengen ten behoeve van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt. 
 
De subcommissie kwam tot een consensus over de tekst van het voorstel van resolutie, die als 
bijlage gaat bij haar verslag aan de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene 
Zaken en het Openbaar Ambt.  Die tekst rondde de tweede hierboven aangegeven taak af 
waarmee de subcommissie werd belast. 
 

2. Verbetering van de exportprocedure voor nucleair materiaal. 
 
De subcommissie heeft verscheidene hoorzittingen gehouden in verband met de verbetering 
van de exportprocedure voor nucleair materiaal. 
 
Aangezien ook de gewesten bevoegdheden uitoefenen in verband met de export van nucleair 
materiaal, werden ook de voorzitters van de drie gewestparlementen verzocht om de 
subcommissie te informeren over hun werkzaamheden terzake. 
 
Met toepassing van artikel 76 van het Reglement heeft de subcommissie vervolgens een 
voorstel van resolutie geredigeerd en het bezorgd aan de commissie voor de Binnenlandse 
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt. 
 

3. Bespreking van de Belgische stresstests ingevolge het verslag van het FANC 
 
De subcommissie heeft bij de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en 
het Openbaar Ambt advies uitgebracht over drie samengevoegde voorstellen van resolutie over 
de stresstests (DOC 53K1405/004).  Vervolgens heeft die commissie voorgesteld dat de 
subcommissie de Belgische stresstests zou bespreken nadat het FANC zijn rapport zal hebben 
uitgebracht. 
 
In dat verband heeft de commissie tweemaal (op 22 november 2011 en 18 januari 2012) een 
hoorzitting gehouden met de heer Willy De Roovere, directeur-generaal van het FANC.  De 
subcommissie zal haar werkzaamheden dienaangaande voortzetten tijdens de volgende 
zittingsperiode. 
 
Andere werkzaamheden van de commissie 
 
Naar aanleiding van het ongeval dat zich op de Japanse nucleaire site van Fukushima heeft 
voorgedaan, is de subcommissie op 16 maart 2011 bijeengekomen voor een gedachtewisseling 
over nucleaire veiligheid in België ingevolge de gebeurtenissen in Japan, in aanwezigheid van 
de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Klimaat en Energie en de heer Willy De 
Roovere, directeur-generaal van het FANC, DOC 53K1352. 
 
Voorts heeft de subcommissie op 15 juli 2011 een werkbezoek gebracht aan de nucleaire site 
van Tihange, waarop ook de leden waren uitgenodigd van de commissie voor de Binnenlandse 
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, alsook van de commissie voor het 

http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=1539&legislat=53&inst=K
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Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en 
culturele instellingen, de Middenstand en de Landbouw. 
 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 

 
Adviezen 

 

 Begroting 
- 3 mei 2011 : advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting over het 

ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (met inbegrip 
van de verantwoording van de algemene beleidsnota) - Sectie 12 – Justitie, (DOC  
53K1347, p. 17). 

- 10 januari 2012 : advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting over het 
ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 (met inbegrip 
van de verantwoording en de algemene beleidsnota) - Sectie 12 - Justitie, DOC 
53K1944/016. 

- 24 april 2012 : advies aan de commissie voor de Financiën en de Begroting over de 
eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 - 
Sectie 12 – Justitie, DOC 53K2113/009. 

 

 Subsidiariteit 
- 27 maart 2012 : bespreking van het : 

* Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van  
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene 
verordening gegevensbescherming), COM(2012)0011; 
* Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personenn in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, COM(2012)0010 
Advies van de commissie : DOC 53K2145. 

- 24 april 2012 : bespreking van het voorstel van richtlijn betreffende de bevriezing en 
confiscatie van opbrengsten van misdrijven in de EU - COM(2012)85.  
Advies van de commissie : beslissing om geen opmerkingen te formuleren. 

 

 Wetsevaluatie 
- 9 mei 2012 : bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de 

Wetsevaluatie naar de commissie voor de Justitie verwezen arresten van het 
Grondwettelijk Hof nrs. 1/2011, 6/2011, 13/2011, 20/2011, 28/2011, 35/2011, 45/2011, 
54/2011, 83/2011, 96/2011, 122/2011, 129/2011, 137/2011, 144/2011, 151/2011, 
182/2011, 193/2011, 196/2011, 199/2011 en 145/2011 (samen met de commissie voor 
de Landsverdediging). 
 

- 6 juni 2012 : bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de 
Wetsevaluatie naar de commissie voor de Justitie verwezen opmerkingen uit het verslag 
van het College van procureurs-generaal, DOC 53K1414/005. 

 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
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- 17 september, 5 en 20 oktober 2010 : hoorzittingen over het verslag van de Commissie 
voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in een pastorale relatie, 
DOC 53K0643. 

 
- 30 november 2011 (gemeenschappelijke vergadering met de commissies voor de Justitie 

en voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden van de 
Kamer en de Senaat) : tussentijdse evaluatie van het Belgisch Voorzitterschap van de 
Europese Unie, DOC 53K0553/005. 

 
- 12 januari 2011 : gedachtewisseling met de minister van Justitie over de informatisering 

van Justitie. 
 
- 25 januari en 26 april : gedachtewisseling met de staatssecretaris voor de Coördinatie van 

de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd 
aan de minister van Justitie, over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep 
"Una Via", DOC 53K1973/005.  

 
- 1 februari, 15 en 22 maart 2011 : gedachtewisselingen over het verslag van de werkgroep 

die belast is met de hervorming van de wetgeving met betrekking tot erediensten en niet-
confessionele levensbeschouwingen, DOC 53K1502. 

 
- 16 maart 2011 (vergadering met gesloten deuren) : hoorzitting met de Hoge Raad voor de 

Justitie over het bijzonder onderzoek van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie 
over de werking van het gerecht in de zaak Van Uytsel. 

 
- 7 juni 2011 : onderhoud met de Adviesraad van de Magistratuur. 
 
- 14 juni 2011 : onderhoud met de heren Ghislain Londers, eerste voorzitter, Jean- François 

Leclercq, procureur-generaal, en Marc De Swaef, eerste advocaat-generaal bij het Hof van 
Cassatie, over het jaarverslag 2010 van het Hof van Cassatie. 

 
- 23 november 2011 : gedachtewisseling met de leden van het bureau van de Hoge Raad 

voor de Justitie over het jaarverslag 2010. 
 
- 13 december 2011 : onderhoud met leden van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 

Racismebestrijding over het jaarverslag 2010 Mensenhandel/Mensensmokkel. 
 
- 8 februari 2012 : gedachtewisseling met vertegenwoordigers van het Rekenhof over het 

onderzoeksverslag "Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen" van het 
Rekenhof. 

 
- 15 februari 2012 (gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Justitie van 

de Senaat) : gedachtewisseling over “De werklastmeting bij de hoven en rechtbanken”. De 
commissieleden hebben de heer Joël Hubin, voorzitter van het Vast Bureau voor Statistiek 
en Werklastmeting, de heer Ghislain Londers, voormalig voorzitter van het Vast Bureau 
voor Statistiek en Werklastmeting, en de heer Philippe Adriaensen, magistraat-projectleider 
en lid van het Vast Bureau voor Statistiek en Werklastmeting, gehoord.  

 
- 14 maart  2012 (gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Justitie van 

de Senaat) : actualiteitsdebat met de minister van Justitie over het Masterplan 
gevangenissen en de maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen. 
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- 18 en 25 april 2012 (gemeenschappelijke vergadering met de commissies voor de 

Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden en voor de Justitie van 
de Kamer en de Senaat) : gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en de minister van Justitie over het Nationaal 
Veiligheidsplan 2012-2015, DOC 53K2393. 

 
- 8 mei 2012 : gedachtewisseling met de minister van Justitie over de “Voorstellen van de 

strategische krachtlijnen voor de informatisering van de rechterlijke orde 2012-2014”. 
 
- 23 mei 2012 : onderhoud met de heren Etienne Goethals, eerste voorzitter, Jean-François 

Leclercq, procureur-generaal, en Marc De Swaef, eerste advocaat-generaal bij het Hof van 
Cassatie, over het jaarverslag 2011 van het Hof van Cassatie. 

 
- 26 juni 2012 : debriefing van de minister van Justitie over de JBZ-Raad van 7 en 8 juni 

2012. 
 
- 3 juli 2012 : hoorzitting met de leden van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie 

over het jaarverslag 2011 van de Hoge Raad en bespreking van het verslag van het 
bijzonder onderzoek naar de werking van de rechterlijke orde in de zaak van de moord op 
Annick Van Uytsel.  

 
- 10 juli 2012 : voortzetting van de bespreking van het verslag van het bijzonder onderzoek 

van de Hoge Raad voor de Justitie naar de werking van de rechterlijke orde in de zaak van 
de moord op Annick Van Uytsel.  

 
* 

*     * 
 
- 17 november 2010 : bezoek aan de Hoge Raad voor de Justitie en aan het Instituut voor 

Gerechtelijke Opleiding. 
 
- 10 juni 2011 : bezoek aan de gevangenissen van Wortel en Tilburg. 
 
- 28 september 2011 : bezoek aan het federaal parket. 
 
In één Kamer aangenomen wetgeving 
 
-- Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, DOC  

53K0682; 
- Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling 

van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, 
DOC 53K1009; 

- Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 91 en 92 van het Gerechtelijk Wetboek met 
betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de 
politierechtbank, DOC 53K1043; 

- Wetsontwerp tot vervanging van artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek, 
DOC 53K1416; 

- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek, DOC 
53K1831; 
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- Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van 
pedofilie binnen een gezagsrelatie, DOC 53K2275; 

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de 
verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een 
gezagsrelatie, DOC 53K2377; 

 
 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS-  EN ECONOMISCH RECHT 

 
Adviezen 
 
De commissie heeft op 31 januari 2012 een subsidiariteitsadvies uitgebracht over het voorstel 
voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen - COM (2011)778 en het voorstel voor een 
Verordening betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten 
van organisaties van openbaar belang - COM (2011)779. 
Voorts heeft de commissie op 8 mei 2012, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de 
bevoegde ministers, de arresten van het Grondwettelijk Hof besproken die haar door het 
Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie waren toegestuurd. 
 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
Op 12 juli en 18 en 25 oktober en 8 en 22 november 2011 werden hoorzittingen gehouden in 
het kader van de bespreking van de volgende voorstellen :  
- wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke c.s.) ter bestrijding van "de gouden parachutes" en 

buitensporige bezoldigingen, DOC 53K1336; 
- wetsvoorstel (Guy Coëme c.s.) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de 

wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te 
rechtvaardigen, DOC 53K1395; 

- wetsvoorstel (Olivier Henry c.s.) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en 
van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische 
overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft, DOC 
53K1396; 

- voorstel van resolutie (Christiane Vienne c.s.) over de beperking van de bezoldiging van de 
bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven, DOC 53K1397; 

- wetsvoorstel (Josy Arens, Joseph George) tot wijziging van artikel 198 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het overmatig gebruik van variabele 
bezoldigingen te ontmoedigen, DOC 53K1447.  

 
Het verslag van deze hoorzittingen werd gepubliceerd als DOC 53K1972/001-2011/2012. 
 
De commissie hield op 26 juni en 3 juli 2012 een hoorzitting over : 
 
- het wetsvoorstel (Karel Uyttersprot c.s.) tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 

betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen, DOC 53K1366; 
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-  het wetsvoorstel (Karel Uyttersprot c.s.) tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen wat de leden en hun voorstellen betreft, DOC 53K1959; 

- het wetsvoorstel (Joseph George en Christian Brotcorne) tot wijziging van artikel 5 van de 
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, DOC 53K0338. 

 
 

COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

 
Wetgeving 
 
Als gevolg van de situatie van lopende zaken zijn, tijdens de zitting 2010 – 2011, de traditionele 
activiteiten van de commissie inzake de begrotingswerkzaamheden en de bespreking van 
wetsontwerpen houdende instemming met internationale verdragen weliswaar beperkt 
gebleven, maar de commissie heeft toch sectie 14 van het door de ontslagnemende regering 
opgemaakte ontwerp van algemene uitgavenbegroting besproken en enkele overeenkomsten 
aangenomen omdat dit door de internationale einddata dringend was geworden (herziening van 
het Benelux-Verdrag – de oorspronkelijke overeenkomst verstreek na 50 jaar – en sluiting van 
12 akkoorden die zorgen voor bijstand tussen belastingdiensten zodat België op de door de 
OESO opgestelde “witte lijst” zou kunnen worden geplaatst in de context van de internationale 
strijd tegen de belastingparadijzen en de schadelijke belastingpraktijken). De commissie heeft 
ook wetsvoorstellen aangenomen die de mogelijkheid bieden uitvoering te verlenen aan de wet 
tot oprichting van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, waarvoor de regering in lopende 
zaken niet zelf de uitvoeringsmaatregelen kon nemen (DOC 53K1215 en DOC 53K0079). 
 
Tijdens de zittingsperiode 2011 – 2012 heeft de commissie buiten haar gebruikelijke 
begrotingswerk — in dit geval de bespreking van sectie 14 van het ontwerp van algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012, alsook van de beleidsnota’s van de vice-
eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese zaken en 
van de minister belast met Ontwikkelingssamenwerking —  het ontwerp DOC 53K2132 
aangenomen, dat op 12 juni 2012 de wet is geworden tot wijziging van de wet van 21 december 
1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een 
vennootschap van publiek recht, zodat de raad van bestuur van de BTC ten hoogste voor 
tweederde uit leden van hetzelfde geslacht bestaat.  

 
De commissie heeft ook 38 wetsontwerpen aangenomen tot instemming met internationale 
verdragen in verband met diverse onderwerpen, waaronder de oprichting van het Multilaterale 
Agentschap voor Investeringsgaranties, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting 
en seksueel misbruik, de adoptie van kinderen, de mensenrechten, wederzijdse rechtshulp, 
politiesamenwerking, de computercriminaliteit, de beheersing van crisissen, de overname van 
onregelmatig verblijvende personen, thuiswerk, de samenwerking en de wederzijdse 
administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, de veiligheid en gezondheid in 
mijnen, de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, de veiligheid van de 
luchtvaart (Eurocontrol), het wegvervoer, het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 
de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, tropisch hout, of nog, de 
bescherming van het marien milieu. Daarnaast worden nog vermeld de Stabilisatie- en 
Associatieovereenkomst tussen de EU en Servië, en allerlei economische samenwerkings- en 
partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de 
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Republiek Korea, de Republiek Indonesië, de Republiek Zuid-Afrika, de ACS-landen en de 
Cariforum-staten anderzijds. 
 
Onder die wetsontwerpen moeten ook worden vermeld ontwerp DOC 53K2189, dat op 9 juli 
2012 de wet is geworden houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 
maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als 
munt hebben en ontwerp DOC 53K2251, dat op 20 juni 2012 de wet is geworden houdende 
instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), 
ondertekend te Brussel op 2 februari 2012. Die wijziging van het Verdrag vindt haar oorsprong 
in de financiële crisis die sommige lidstaten van de eurozone heeft getroffen en de oprichting 
mogelijk maakt van een permanent intergouvernementeel mechanisme tot crisisbeheersing, 
geschikt om de financiële stabiliteit van de zone te verzekeren. De steun houdt strenge 
voorwaarden in en moet worden gekoppeld aan een programma van begrotingsconsolidatie en 
structurele hervormingen. Het ESM moet de taken verrichten die tot dan toe werden 
uitgeoefend door de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF) en het Europees 
financieel stabilisatiemechanisme (EFSM). Aan het ESM wordt een maatschappelijk kapitaal 
van 700 miljard euro toegekend. Hiervan is 80 miljard euro volgestort kapitaal van de lidstaten 
van de eurozone, verdeeld over vijf gelijke jaarlijkse schijven. Voorts beschikt het ESM over een 
combinatie van toegezegd opvraagbaar kapitaal en garanties van diezelfde lidstaten. Het ESM 
zal financiële steun verlenen aan landen in moeilijkheden, de herkapitalisatie van financiële 
instellingen kunnen financieren en obligaties van een lidstaat op de primaire markt kunnen 
kopen. 
 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen, ontmoetingen  
 
Door de situatie van lopende zaken heeft het parlement in 2010 – 2011 ook een belangrijke rol 
gespeeld in de begeleiding van de militaire operaties, meer bepaald het optreden in Libië : na 
een debat met de eerste minister en diens collega’s van Buitenlandse Zaken en 
Landsverdediging hebben de verenigde commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor 
de Landsverdediging aan de plenaire vergadering een voorstel van resolutie voorgelegd waarin 
de Kamer aangeeft dat ze een internationale actie steunt die conform is aan het door resolutie 
1973 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bepaalde mandaat (DOC 53K1308). Die 
resolutie van de Kamer vraagt ook aan de federale regering om de betrokkenheid van het 
Parlement blijvend te waarborgen. Tussen de goedkeuring van die resolutie door de Kamer op 
21 maart 2011 en het begin van het zomerreces heeft die betrokkenheid concreet gestalte 
gekregen in zes vergaderingen waarin de regering aan de verenigde commissies voor de 
Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en aan de overeenkomstige 
Senaatscommissie verslag is komen uitbrengen over de evolutie van de operatie in Libië (en 
over het optreden in Afghanistan). 
 
Die thema’s en de andere dossiers van de internationale actualiteit zijn ook tijdens de aan 
vragen gewijde vergaderingen aan bod gekomen. 
 
De commissie heeft de Europese dossiers besproken met de eerste minister vóór en na de 
meeste Europese toppen, tijdens gemeenschappelijke vergaderingen met het Adviescomité 
voor de Europese aangelegenheden en de overeenkomstige organen van de Senaat. Tijdens 
vergaderingen met dezelfde organen konden de volgende personen worden gehoord : de vice-
eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over het 
Belgische voorzitterschap van de EU, de Belgische permanente vertegenwoordiger over het 
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werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011 en met een leidinggevende persoon 
van de EDEA over de organisatie en de taken van de Europese Dienst voor Externe Actie. 
 
Over de volgende dossiers hebben gedachtewisselingen plaatsgehad met de met die dossiers 
belaste ministers : 
- de NAVO-top in Lissabon; 
- de OVSE-top in Astana; 
- de VN-Mensenrechtenraad en het Belgisch mensenrechtenbeleid; 
- de situatie van de mensenrechten in de partnerlanden van onze 

ontwikkelingssamenwerking. 
 
Voorts heeft de “Arabische Lente” de commissie ertoe gebracht drie vergaderingen te wijden 
aan hoorzittingen over de evolutie en de vooruitzichten in Noord-Afrika en in het Midden-
Oosten. De volgende personen werden gehoord : de minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
belast met Europese Zaken; de heer Marc Otte, gewezen bijzonder vertegenwoordiger van de 
Europese Unie voor het vredesproces in het Midden-Oosten; de heer Edward Mc-Millan-Scott 
(ondervoorzitter van het Europees Parlement); de heer Majed Bamya (Algemene Palestijnse 
Delegatie); mevrouw Rabab Khairy (NCOS); vertegenwoordigers van de academische wereld : 
de heren Sami Zemni (Universiteit Gent) en Sven Biscop (Egmont — Royal Institute for 
International Relations); journalisten : de heren Lucas Catherine, Jef Lambrecht, Daniel 
Fontaine en Baudouin Loos; vertegenwoordigers van Amnesty International : de heren Jan 
Pollet en Emile Franck en de dames Isabelle Duroy, Sophie Aujean en Montserrat Carreras. 
 
Ook over de wereldvoedselcrisis werd een hoorzitting gehouden. De volgende personen 
werden gehoord : de heer Olivier De Schutter, speciale VN-rapporteur voor het Recht op 
Voedsel, een wetenschappelijk deskundige, mevrouw Françoise Gérard (CIRAD) en 
vertegenwoordigers van Europese en Afrikaanse ngo’s, de heer Jean-Jacques Grodent (SOS 
Faim) en mevrouw Fatou N’Doye (Enda-Graf Sénégal). 
 
Een andere hoorzitting werd gewijd aan de bescherming van de Noordpool. De volgende 
personen werd gehoord : de heer Paul Skytte Christoffersen, ambassadeur van Denemarken; 
de heer Jostein H. Bernhardsen, ambassadeur van Noorwegen; de heer Thierry Touchais (The 
International Polar Foundation); de professoren Louis Beyens (Universiteit Antwerpen) en Jean-
Louis Tison (ULB). 
 
De commissie heeft ook gedachtewisselingen gehouden die haar de mogelijkheid hebben 
geboden informatie in te winnen over de aanwending van de middelen voor ontwikkelings-
samenwerking (gedachtewisseling met de bijzonder evaluator van de Internationale 
Samenwerking, de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe, op grond van de rapporten 
2010 en 2011); over de plaats en de rol van het middenveld in de verkiezingen van 2010 in 
Rwanda en Burundi (gedachtewisseling met de heer Kavumbagu, voorzitter van de COSOME 
(Burundi) en de dames Kakunga en Vos (CNCD – 11.11.11); over de repressie in Libië 
(gedachtewisseling met naasten van slachtoffers). 
 
Tijdens de zitting 2011-2012 waren er veel mondelinge vragen over de meest uiteenlopende 
dossiers in verband met de internationale actualiteit; daarnaast hebben de thematische 
debatten met de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Europese Zaken zich op de volgende thema’s toegespitst : Libië (1 debat), de 
Democratische Republiek Congo (3 debatten), Burundi (1 debat) en Syrië (4 debatten). 
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In verband met Syrië heeft de commissie ook een gedachtewisseling gehouden met professor 
Robert Anciaux, emeritus hoogleraar (ULB) en islamoloog, mevrouw Brigitte Herremans, 
medewerkster voor het Midden-Oosten bij Broederlijk Delen, de heer Thomas Pierret, lector aan 
het IMES-centrum (Islamic and Middle Eastern Studies) van de Universiteit van Edinburgh, de 
heer Rudi Vranckx, journalist (VRT), en de heer Sami Zemni, hoogleraar verbonden met de 
Vakgroep Studie van de Derde Wereld (Middle East and North Africa Research Group) en 
directeur van het Centrum voor Islam in Europa (UGent). 
 
Tijdens twee gemeenschappelijke vergaderingen (15 mei en 20 juni 2012) met de 
Kamercommissie voor de Landsverdediging en de Senaatscommissie voor de Buitenlandse 
Betrekkingen en voor de Landsverdediging werd met de regering een gedachtewisseling 
gehouden over respectievelijk de voorbereiding en de resultaten van de NAVO-top in Chicago 
van 20 en 21 mei 2012. 
 
Voorts heeft de commissie de volgende actoren gehoord : 
- vertegenwoordigers van de vzw Protection International (mevrouw Pascale Boosten, Video-

Advocacy Officer, mevrouw Tessa de Ryck, vertegenwoordigster van P.I. in Thailand en 
Indonesië, mevrouw Beatriz Pedresa, vertegenwoordigster van P.I. in Colombia, mevrouw 
Ilaria Allegrozzi en de heer Balzac Buzera, vertegenwoordigers van P.I. in de 
Democratische Republiek Congo, en de heer Quentin Noirfalisse, Outreach Officer), over 
de bescherming van de mensen die voor mensenrechtenorganisaties werken (13 december 
2011); 

- dr. Luis Simon en dr. Alexander Mattelaer, postdoctoraal onderzoekers aan het Institute for 
European Studies (VUB), over de situatie in de Sahel (17 juli 2012); 

- pater Paolo Dall’Oglio, over de situatie in Syrië (19 september 2012). 
 
Op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking heeft de commissie de bevoegde minister aan 
de tand gevoeld over de ontwikkelingssamenwerking in de Democratische Republiek Congo en 
over de resultaten van de Rio+20-top (10 juli 2012). 
 
Voorts heeft zij drie vergaderingen gewijd aan de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en 
achtereenvolgens de heren J. Beckers en D. Claisse, raadsheren bij het Rekenhof (8 november 
2011), en de heer Carl Michiels, voorzitter van de BTC (15 februari 2012), gehoord, evenals de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking (10 juli 2012). 
 
Bovendien heeft de commissie zich tweemaal (17 april en 9 mei 2012) gebogen over de situatie 
van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en in dat verband de 
volgende mensen gehoord : 
- de heer Hugo Bosmans, Chief Executive Officer van BIO; 
- de heer Michel Van der Stichele, voorzitter van de raad van bestuur; 
- de heer Dominique de Crombrugghe, bijzonder evaluator van de internationale 

samenwerking; 
- de heer Kjell Roland, ceo van Norfund (Norwegian Investment Fund for Developing 

Countries), vertegenwoordiger van de Association of European Development Finance 
Institutions (EDFI vzw); 

- de heer Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van "11.11.11 - Koepel van de 
Vlaamse Noord-Zuidbeweging". 

 
Werden eveneens gehoord : 
- de heer Bozidar Djelic, vice-eersteminister en minister van Europese Integratie van de 

Republiek Servië (29 november 2012); 
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- de heer Nassir Abdulaziz Al-Nasser, voorzitter van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties (gemeenschappelijke vergadering met de Kamercommissie voor de 
Landsverdediging en de Senaatscommissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de 
Landsverdediging) (6 maart 2012). 

 
 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

 
Adviezen 
 
De commissie heeft de volgende adviezen uitgebracht : 
- over het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve 

schuldenregeling betreft (DOC 53K1410/007); 
- in verband met het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 : 

over sectie 23 (partim : Interculturele dialoog) (DOC 53K1944/026); 
over sectie 24 (partim : Oorlogsslachtoffers) (DOC53K1944/021); 
over sectie 25 (partim : Veiligheid van de voedselketen) (DOC 53K1944/012); 
over sectie 25 (partim : Duurzame ontwikkeling) (DOC 53K1944/023); 
over sectie 25 (partim : Marien milieu) (DOC 53K1944/017); 
over sectie 25 (partim : Volksgezondheid) (DOC 53K1944/032); 
over sectie 25 (partim : Leefmilieu) (DOC 53K1944/038); 
over sectie 33 (partim : Beliris) (DOC 53K1944/008); 
over sectie 44 (partim : Grootstedenbeleid) (DOC 53K1944/015); 
over sectie 44 (partim : Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding) 
(DOC 53K1944/030); 
over sectie 44 (partim : Opvang van asielzoekers en andere begunstigden van opvang) 
(DOC 53K1944/039); 

- in verband met het wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012: 
over sectie 23 (partim : Interculturele dialoog) (DOC 53K2113/013) ; 
over sectie 25 (partim : Veiligheid van de voedselketen) (DOC53K2113/008) ; 
over sectie 25 (partim : Duurzame ontwikkeling) (DOC 53K2113/020) ; 
over sectie 25 (partim : Volksgezondheid) (DOC 53K2113/014) ; 
over sectie 25 (partim : Leefmilieu) (DOC 53K2113/005) ; 
over sectie 33 (partim : Beliris) (DOC 53K2113/006) ; 
over sectie 44 (partim : Grootstedenbeleid) (DOC 53K2113/011) ; 
over sectie 44 (partim : Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding) (DOC 
53K2113/007). 

 
Gedachtewisselingen, hoorzittingen en ontmoetingen 
 
De commissie heeft volgende gedachtewisselingen gehouden : 
 
- met de commissies voor de Sociale Zaken van de Kamer en van de Senaat over de stand 

van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap en de agenda van de EPOSCO Raad van 
6 en 7 december 2010 (DOC 53K0553); 

- met de commissies voor de Sociale Zaken van de Kamer en van de Senaat over het 
tweejaarlijks verslag inzake armoedebestrijding (DOC 53K1173); 

- over het federaal milieurapport 2004-2008 (DOC 53K1323); 
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- over de geestelijke gezondheid en artikel 107 van de wet betreffende de ziekenhuizen en 
andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 (DOC 53K1356); 

- over het Kankerplan (stand van zaken), DOC 53K1407; 
- over het programma “Prioriteit voor de chronisch zieken!” (stand van zaken), DOC 53K1408; 
- over het eHealth-platform, DOC 53K1505; 
- over de evaluatie van mogelijke gezondheidseffecten in de omgeving van de nucleaire sites 

in België, DOC 53K2209; 
- over het zesde tweejaarlijks verslag (2010-2011) van het Steunpunt tot bestrijding van 

armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, DOC 53K2252; 
- over het Jaarverslag 2011 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, DOC 

53K2255. 
 

De commissie heeft hoorzittingen gehouden :  

- over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve 
zorg, DOC 53K0201; 

- over de onafhankelijkheid van de medisch deskundigen, DOC 53K1851; 
- met de federale ombudsmannen, over behoeftige minderjarigen die illegaal met hun ouders 

op het Belgische grondgebied verblijven, DOC 53K1884. 
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