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ORGANEN VAN DE KAMER 

 
 
 
 
VOORZITTERSCHAP 

 
 
 
 
5 JANUARI 2004 
 
 

ROEMENIË 
 
 
De voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 5 januari 2004 Z.E.M. Ion 
Jinga, ambassadeur van Roemenië in audiëntie ontvangen. 
 
Tijdens de audiëntie werden volgende thema's behandeld: 
 
-  Het jaar 2004 zal een jaar van verkiezingen zijn aangezien tegen het einde van het jaar 
 zowel parlementsverkiezingen als presidentsverkiezingen zijn gepland. 
 De president Ion Illescu kan zich niet meer kandidaat stellen aangezien de Roemeense 
 Grondwet de uitoefening van de functie van president van de Republiek tot twee 
 uitvoerende mandaten beperkt. 
 De huidige regering bestaat uitsluitend uit leden van de sociaal-democratische partij 
 (PSD). De regering heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met UDMR (Partij van 
 de Hongaarse minderheid). 
- De bilaterale betrekkingen met Hongarije zijn tijdens deze zittingsperiode gevoelig 
 verbeterd. Hongaren die in Roemenië verblijven krijgen onderwijs in hun taal en hun 
 cultuur en dit op alle niveaus.  
 De tweetaligheid (Roemeens-Hongaars) bestaat eveneens op bestuurlijk niveau in de 
 Regio's waar de Hongaarse minderheid meer dan 20% van de plaatselijke bevolking 
 vertegenwoordigt. De 11 officiële erkende minderheden in Roemenië hebben stuk voor 
 stuk afgevaardigden die hen in het Parlement vertegenwoordigen, meer bepaald de 
 minderheid Roma die 2,5% van de totale bevolking van het land vertegenwoordigt. 
 
De ambassadeur herinnert eraan dat historisch de Hongaarse burgers die in Roemenië wonen, 
in hoofdzaak in de regio Transylvanië, tot het Oostenrijks-Hongaars Keizerrijk behoorden. Bij 
de Hongaarse minderheid was het gevoel te behoren tot hun moeder-vaderland steeds 
levendig. In de Roemeense hoofdstad zijn  er op een totale bevolking van 2,5 miljoen inwoners 
ongeveer 300.000 Hongaarse onderdanen. 
 
De steun aan de Roemeense minderheden in het buitenland, meer bepaald in Hongarije, is 
ook een voortdurende bron van zorg voor de huidige regering. Zo werd in de regering een 
ambt van staatssecretaris belast met de problematiek van de Roemeense onderdanen 
opgericht. 
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Met betrekking tot de privatisering van de openbare ondernemingen merkt de ambassadeur op 
dat de liberalisering van de economie en de omzetting van een planeconomie in een 
markteconomie haar voltooiing nadert. De Rijksbank BCR en de openbare 
petroleummaatschappij PETROM worden momenteel nog altijd geprivatiseerd. 
 
Wat de energie betreft, voert Roemenië aardolie in uit Rusland en het Midden-Oosten.  
20% van de nationale productie komt rechtstreeks uit de Roemeense ondergrond.  
De productie van gas en steenkool is economisch van groot belang voor de evolutie van het 
BNP. De uitstekende betrekkingen tussen Roemenië en Georgië en de Caucasuslanden 
maken het mogelijk de energiebronnen te ontwikkelen dankzij een koppeling met de pijplijnen 
vanuit de Caucasus, meer bepaald projecten zoals TRASSECA of UNOGAZ. 
 
Roemenië wil tegen 2007 toetreden tot de Europese Unie en dat is uiteraard voor het ogenblik 
de grootste prioriteit. Het is duidelijk dat de manier waarop de tien kandidaatlanden in de 
Europese Unie zullen worden geïntegreerd een weerslag zal hebben op de beslissing de 
Roemenen op dat tijdstip in de Europese Unie op te nemen. 
Het pro-atlantisch standpunt van Roemenië op het ogenblik dat de vijandelijkheden in Irak 
uitbraken en het geschil dat daaruit voortvloeide met bepaalde Europese landen doen niets af 
aan de vaste en definitieve wil van Roemenië om op termijn tot de Europese Unie toe te 
treden. 
 
Inzake de bilateraal Belgisch-Roemeense betrekkingen verklaart de ambassadeur dat een 
Roemeens Informatiecentrum dat het imago van Roemenië in België moet promoten weldra in 
ons land zal worden geopend. 
De ambassadeur herinnert er eveneens aan dat meer dan 200 Belgische steden met 
zustersteden in Roemenië zijn verbroederd. Het bilaterale handelsverkeer bedraagt meer dan 
500 miljoen euro. 
 
Tot slot herinnert de ambassadeur eraan dat de voorzitter van de Kamer, aan het hoofd van 
een afvaardiging van de Kamer, op uitnodiging van de voorzitter van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers van Roemenië voor een officieel bezoek in dat land wordt verwacht. 
 
 
 
4 FEBRUARI 2004 
 
 

CHILI 
 
Op woensdag 4 februari 2004 heeft Kamervoorzitter Herman De Croo, de heer Ricardo 
Antonio Brodsky Baudet in audiëntie ontvangen.  De heer Brodsky is ambassadeur van de 
Republiek Chili in België sinds 20 september 2000. 
 
De gedachtewisseling had voornamelijk betrekking op de gespannen relaties tussen Bolivia en 
Chili.  De heer Brodsky plaatste de hervatting van de Boliviaanse maritieme aanspraken in 
haar historisch kader.  Van 1879 tot 1884 vochten Chili, Bolivia en Peru een oorlog uit.  In het 
verdrag van 1904 dat het definitieve einde van dit conflict betekende verloor Bolivia haar 
toegang tot de oceaan.  Hij benadrukt dat er, in tegenstelling tot wat vaak in de pers wordt 
gezegd, geen grensconflict bestaat aangezien de grenzen tussen beide landen in dit verdrag 
definitief werden vastgelegd en dit verdrag zowel door het Chileense als Boliviaanse parlement 
werd goedgekeurd.  Reeds in 1920 startte Bolivia haar inspanningen om dit verdrag te herzien.  
Dit jaar wordt de honderdste verjaardag van dit vredesverdrag herdacht.   
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Bolivia kent, nog steeds volgens de Chileense ambassadeur, sinds het aantreden van 
president Carlos Mesa op 19 oktober 2003 een opstoot van nationalisme.  De nieuwe 
Boliviaanse president bestempelt een soevereine toegang tot de oceaan als vitaal voor zijn 
land.  De Chileense ambassadeur wijst echter op het feit dat de Bolivianen nu reeds van grote 
voordelen genieten (uitgebreid recht op transit met een spoorweglijn tussen Arica en La Paz en 
een wegverbinding van Arica naar de Boliviaanse grens, het recht om douanekantoren op te 
richten in de Chileense havens).  Chili draagt aanzienlijk bij tot de ontwikkeling van de 
Boliviaanse economie.  De ambassadeur betwist de bewering dat het feit dat Bolivia over geen 
toegang tot de oceaan beschikt (de zogenaamde mediterraneidad) de Boliviaanse economie 
zware schade zou toebrengen.  Op een vraag van Kamervoorzitter De Croo antwoordt hij dat 
het transitverkeer aan geen enkele beperking onderworpen is tenzij een sanitaire controle en 
een controle op de doorvoer van narcotica.  De Boliviaanse handelaars kennen grotere 
faciliteiten dan hun Chileense partners.  Uit te voeren goederen mogen tot één jaar lang gratis 
worden opgeslagen in de Chileense havens.  De via Chileense havens ingevoerde goederen 
mogen daar tot twee maanden lang gratis blijven rusten.  Kamervoorzitter De Croo situeert 
deze strubbelingen in een ruimer kader.  Hij zegt dat niet alleen de verschillen tussen Chili en 
Bolivia enorm zijn (sociologisch en economisch) maar dat zowat de hele regio geconfronteerd 
wordt met economische en politieke instabiliteit. 
Hij informeert naar de houding van de Verenigde Staten in deze crisis.  Ambassadeur Brodsky 
zegt dat de Verenigde Staten Chili bijtreden wanneer dit een bilaterale oplossing voorstaat.  Zij 
kijken wel aandachtig toe in het kader van de bestrijding van de drugshandel.  Op de vraag 
naar de mogelijke rol van de Europese Unie antwoordt hij dat de Europese Unie als ‘soft 
power’ een klimaat kan scheppen waarbinnen een oplossing kan gevonden worden zonder dit 
bilaterale kader te verlaten.  Ook België kan een temperende rol spelen.  Bolivia maakt immers 
deel uit van de achttien landen die voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking prioritair zijn. 
 
Op een vraag van Kamervoorzitter De Croo staat de Chileense ambassadeur nog even stil bij 
het unieke parlementair stelsel.  Chili kent een binominaal meerderheidsstelsel wat in het 
bipolaire Chileense politieke landschap vrijwel steeds tot een assemblee leidt waar 
meerderheid en oppositie aan elkaar gewaagd zijn.  Er wordt verder kort teruggekomen op de 
Pinochet-saga. 
 
Tenslotte kondigt de Chileense ambassadeur het bezoek aan van een gemengde 
parlementaire Chileense delegatie (Kamer en Senaat) die in het kader van de ‘preventieve 
diplomatie’ dit dossier bij haar Belgische collega’s wenst aan te kaarten. 
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COMMISSIES 

 
 

INFRASTRUCTUUR 
COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE 
OVERHEIDSBEDRIJVEN 
 
Voorzitter : de h. Francis Van den Eynde 
 
 MAANDAG 2 FEBRUARI  2004 
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1.  Vraag van de heer André Perpète aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “de heropening van een stopplaats in Halanzy en Messancy” (nr. 
 1334).  
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
2.  Vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “de bekendmaking van de resultaten van de SAFA-controles” (nr. 
 1378). 
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
3. Samengevoegde vragen : 
-  Vraag van de heer Willy Cortois aan de minister van Mobiliteit en Sociale   
 Economie  over “de luchthaven van Zaventem” (nr. 1394).  
-   Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Mobiliteit en Sociale 

 Economie over “het dossier DHL” (nr. 1501) 
 
4. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie 
 over “de aanwezigheid van gewapende agenten op vluchten naar de Verenigde 
 Staten” (nr. 1364).  
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord.  
 
5.  Vraag van de heer Olivier Chastel aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “de nieuwe procedure inzake aanvullende verkeersreglementen die 
 door de gemeenteraden worden vastgesteld” (nr. 1346). 
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
6. Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “het voorkomen van risicofactoren die tot een ernstig 
 vliegtuigongeval kunnen leiden” (nr. 1397). 
 
- De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
7.  Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie 
 over “het programma van de terugkoop en de isolatie” (nr. 1398). 
 



 

- De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
8. Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “het besluit betreffende de invoering van een geluidsquotasysteem 
 voor de nachtvluchten” (nr. 1399). 
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
9.  Vraag van mevrouw Marie Nagy aan de minister van Mobiliteit en Sociale Economie 
 over “de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2002/30/EG” (nr. 
 1400). 
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
10.  Vraag van de heer Olivier Chastel aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “de sensibilisering en de informatie inzake verkeersveiligheid” (nr. 
 1387). 
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
11.  Vraag van de heer Olivier Chastel aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “de centra voor voortgezette rijopleiding” (nr. 1461). 
 
-  De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
12.  Vraag van de heer Olivier Chastel aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “een mogelijke hervorming van het registratiesysteem van de 
 voertuigen” (nr. 1436).  
 
- De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
13.  Vraag van de heer Olivier Chastel aan de minister van Mobiliteit en Sociale 
 Economie over “duidelijke informatie voor de reiziger in en rond de stations” (nr. 
 1467). 
 
- De minister van Mobiliteit en Sociale Economie heeft geantwoord. 
 
 WOENSDAG 4 FEBRUARI 2004 

 
1.  Wetsvoorstel (Jos Ansoms) tot wijziging van sommige wetten inzake wegverkeer, 
 wat de cruise controle betreft (cruise control), nr. 138/1.  
 
2.  Wetsvoorstel (Daan Schalck, Philippe De Coene, Koen T’Sijen) tot aanvulling van 
 de wegcode met het verbod een kruissnelheidsregelaar (cruise control) te 
 gebruiken, nr. 176/1.  
 
3.  Voorstel van resolutie (Georges Lenssen) betreffende het verbod op klassieke 
 cruise control systemen, nr. 229/1. 
 
-  De commissie heeft beslist om de drie voorstellen samen te voegen. 
-  Rapporteur : mevrouw Valérie Deom. 
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-  Inleidende uiteenzettingen door de de hh. Jos Ansoms, Daan Schalck en Georges 
 Lenssen.  
-  De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Jos 
 Ansoms, Daan Schalck, Georges Lenssen, Guido De Padt, Jan Mortelmans, 
 François Bellot en de dames Camille Dieu en Alisson De Clercq.  
 
4. Samengevoegde vragen :  
-  Vraag van de heer Melchior Wathelet aan de minister van Begroting en 
 Overheidsbedrijven over “de uitgebleven investeringen op lijn 37 Luik - Aken” (nr. 
 1430). 
-  Vraag van de heer Melchior Wathelet aan de minister van Begroting en 
 Overheidsbedrijven over “de gevolgen van de beslissing van de Deutsche Bahn om 
 de hogesnelheidslijn Aken-Duren niet te moderniseren” (nr. 1431). 
 
-  De minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft geantwoord.  
 
5. Samengevoegde vragen :  
-  Vraag van mevrouw Catherine Doyen-Fonck aan de vice-eerste minister en minister 
 van Begroting en Overheidsbedrijven over “de beslissing van de Bank van De Post 
 om de gratis overschrijvingen af te schaffen” (nr. 1141).  
-  Vraag van de heer Philippe De Coene aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de dienstverlening van De Post” (nr. 1534). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord.  
 
6.  Vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “het gebruik van drugs door jongeren in 
 treinstations en op de perrons” (nr. 1251).  
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
7.  Vraag van de heer André Perpète aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “een taks verschuldigd door bepaalde 
 bewoners van de rue du Palais te Verviers” (nr. 1351).  
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
8. Vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “het Strategisch Comité van de NMBS” (nr. 
 1352).  
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
9.  Vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de rechtstreekse treinverbinding Haacht-
 Brussel” (nr. 1353).  
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-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
10.  Vraag van mevrouw Camille Dieu aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de organisatie van de afdelingen “mail” en 
 “retail” van De Post op lokaal vlak” (nr 1365). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
11.  Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de vice-eerste minister en minister 
 van Begroting en Overheidsbedrijven over “de investeringen van de NMBS in 
 Antwerpen” (nr. 1545). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord.  
 
12.  Vraag van de heer François Bellot aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de sanering van vervuilde NMBS-sites” (nr. 
 1419).  
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
13.  Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de vice-eerste minister en minister van  
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de aanstelling van de nieuwe raad van 
 bestuur van de Nationale Delcrederedienst” (nr. 1406). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
14.  Vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de geplande afschaffing van stopplaatsen op 
 de treinlijn 82 Burst-Aalst” (nr. 1449). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
15. Samengevoegde vragen : 
-  Vraag van de heer Guido De Padt  aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de mogelijkheden van internetgebruik op de 
 treinen” (nr. 1454). 
-  Vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eerste minister en minister van Begroting 
 en Overheidsbedrijven over “het lastboek dubbeldektreinen met e-communication 
 voorzieningen” (nr. 1547). 
 
- De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
 
16.  Interpellatie van de heer Joseph Arens tot de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de wederopenstelling van de lijn Aarlen-
 Virton voor het reizigersverkeer” (nr. 218).  
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-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord. 
-  Een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Joseph Arens. 
-  Een eenvoudige motie werd ingediend door de hh. Daan Schalck en Guido De Padt 
 en mevr. Valérie De Bue.  
 
17.  Vraag van de heer Guido De Padt aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de toekomst van meer dan 500 
 personeelsleden bij Belgacom” (nr. 1486). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord.  
 
18.  Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de tenlasteneming door de werkgevers van 
 de kosten van het woon-werkverkeer met de trein” (nr. 1499). 
 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord  
 
 Volgende vergadering : maandag 9 februari 2004. 

 
JUSTITIE 

COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE 
 
Voorzitter : de h. Alfons Borginon 
 
 MAANDAG 2 FEBRUARI  2004 

 
1.Samengevoegde vragen: 
-  Vraag van de heer Daniel Bacquelaine aan de staatssecretaris voor Informatisering 
 van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven 
 over “de moeilijkheden bij de praktische toepassing van de wet op de VZW’s” (nr. 
 1429). 
-   Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de staatssecretaris voor 

 Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en 
 Overheidsbedrijven over “de toepassing van de VZW-wetgeving” (nr. 1468) 

   
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
2. Vraag van de h. Melchior Wathelet aan de vice-eerste minister en minister van 
 Justitie over “de herinrichting van sommige militaire kazernes in gevangenissen(nr. 
 1466) 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
3.  Vraag van mevrouw Hilde Claes aan de vice-eerste minister en minister van Justitie 
 over “de kwaliteit van het werk van vertalers en tolken in gerechtszaken” (nr. 1444). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
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4.  Vraag van de h. Claude Marinower aan de vice-eerste minister en minister van 
 Justitie over “de problematiek rond schijnhuwelijken (nr. 1475). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
5.  Vraag van mecrouw Sabien Lahaye Battheu aan de vice-eerste minister en minister 
van  Justitie over “de Kansspelcommissie (nr. 1477). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
6.  Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van 
 Justitie over “de richtlijn met betrekking tot de toepassing van de nieuwe drugwet” 
 (nr. 1482).  
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
7.  Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de vice-eerste minister en minister van 
 Justitie over “de wijziging van de territoriale indeling in gerechtelijke 
 arrondissementen” (nr. 1483). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
8. Samengevoegde vragen :  
-  Vraag van de heer Tony Van Parys aan de vice-eerste minister en minister van 
 Justitie over “de onderbezetting van de magistratuur in de ressorten Gent en 
 Antwerpen” (nr. 1485). 
-  Vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eerste minister en minister van 
 Justitie over “de mogelijke uitbreiding van het aantal raadsheren in diverse hoven 
 van beroep” (nr. 1502). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
9.  Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eerste minister en minister 
 van Justitie over “het leefloon voor veroordeelde daders die onder elektronisch 
 toezicht staan” (nr. 1487). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Justitie heeft geantwoord. 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
1.  Wetsontwerp betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die 
 slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden, nrs. 636/1 en 2.  
 (Rapporteur : de h. Wathelet). 
 Amendementen van de heer Malmendier. 
 
-  De algemene en de artikelsgewijze bespreking hebben plaatsgevonden. 
-  De amendementen nrs 1 tot 3 werden aangenomen. 
-  De stemming over de artikelen heeft plaatsgevonden. 
 
2.  Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie, nr. 613/1. 
 (Rapporteur : de h. Alain Courtois) 
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-  De algemene en de artikelsgewijze bespreking werden beëindigd. 
-  Er werden amendementen ingediend door de hh. Van Parys en Vandeurzen, mevr. 
 Deom en de hh. Borginon en Perpète. 
 
3.  Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
 van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, nr. 633/1.  
 
-  Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. 
 
 Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Justitie van de Senaat 
 
4. Onderzoek van de activiteitenverslagen met betrekking tot de verlenging van de 
 aanvullende kamers van de hoven van beroep (artt. 106bis en 112, §1, van het 
 Gerechtelijk Wetboek). 
 
-  Inleidende uiteenzetting door de vice-eerste minister en minister van Justitie. 
 - Er heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
-  De commissie heeft met 11 stemmen en 1 onthouding het voorstel tot verlenging van 
 de aanvullende kamers van de hoven van beroep voor een periode van twee jaar 
 aangenomen.  
 
Woensdag 4 februari 2004 
 
Voorstel ( Tony Van Parys, Anne Barzin, Guy Hove, Melchior Wathelet, Geert Bourgeois, Guy 
Swennen, Karine Lalieux) van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, 
nr. 231/1. (Rapporteur : de h. André Perpète). 
Verslag van het Hof van Cassatie 2003 
 
-  Hoorzitting met de heren M. Lahousse, eerste voorzitter en J. du Jardin, procureur- 
 generaal bij he Hof van Cassatie. 
-  Er heeft vervolgens een gedachtewisseling plaatsgevonden. 
 
Volgende vergadering : maandag 9 februari 2004. 
 
 

EUROPESE AANGELEGENHEDEN + BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET ADVIESCOMITE VOOR EUROPESE 
AANGELEGENHEDEN EN DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 
Voorzitters : de hh. Herman De Croo, Philippe Mahoux en mevr. Annemie Neyts-Uttebroeck 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
1.  Gedachtewisseling met de h. Jan De Bock, Permanente Vertegenwoordiger van 
 België bij de Europese Unie, over het wetgevings- en werkprogramma van de 
 Europese Commissie voor 2004. 
 
2.  Gedachtewisseling met de h. Peter Robinson, Ambassadeur van Ierland, over de 
 prioriteiten van het Ierse Voorzitterschap. 
 
 WOENSDAG 4 FEBRUARI 2004 
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Gedachtewisseling met een parlementaire delegatie (Sejm en Senaat) uit Polen. 



 

 
   FINANCIEN EN BEGROTING 
COMMISSIE VOOR DE FINANCIEN EN DE BEGROTING 
 
Voorzitter : de h. François-Xavier de Donnea 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
1.  Europese aangelegenheden : agenda van de ECOFIN-Raad.  
 
-  Na zijn inleidende uiteenzetting heeft de minister van Financiën en Begroting op de 
 vragen van de leden geantwoord. 
 
2.  Vraag van de heer Hendrik Bogaert aan de minister van Financiën over “de 
 omvang van de financiële activa van de overheid” (nr. 1407).  
 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord.  
 
3.  Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Financiën over “de discriminatie 
 van de gehuwde en wettelijke samenwonende bruggepensioneerden” (nr. 1422). 
 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord. 
 
4.  Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Financiën over “het 
 onderzoek naar een mogelijke locatie voor geïnterneerden in Vlaanderen” (nr. 
 1423). 
 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord. 
 
5.  Interpellatie van de heer Luc Goutry tot de minister van Financiën over “de 
 samenwerking van het ministerie van Financiën met de bestuursdirectie van de 
 uitkering voor personen met een handicap” (nr. 219). 
 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord. 
-  Een motie van aanbeveling werd ingediend door de hh. Luc Goutry en Carl Devlies.
-  Een eenvoudige motie werd ingediend door de h. François-Xavier de Donnea. 
 
6.  Vraag van de heer Carl Devlies tot de minister van Financiën over “de 
 belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een 
 zone voor positief grootstedelijk beleid” (nr. 1469). 
 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord. 
 
7. Samengevoegde vragen : 
-   Vraag van mevrouw Annick Saudoyer aan de minister van Financiën over “de 

 overeenkomst tussen Frankrijk en België tot voorkoming van de dubbele 
 belasting, meer bepaald voor gepensioneerden” (nr. 1494).  

-   Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de minister van Financiën over “de 
 grensarbeidersregeling in de Belgisch-Franse overeenkomst” (nr. 1530). 

 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord. 
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8.  Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Financiën over “de 
 voorschottenregeling voor de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing” (nr. 1525). 
 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord. 
 
9.  Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de minister van Financiën over “de 
 schuldsaldoverzekering” (nr. 1529).  
 
-  De minister van Financiën heeft geantwoord. 
 
10.  Vraag van de heer Carl Devlies aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de budgettaire impact van de maatregelen 
 tot verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen” (nr. 1348). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord.  
 
11.  Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de begrotingsresultaten 2003” (nr. 1358). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord.  
 
12.  Vraag van de heer Carl Devlies aan de vice-eerste minister en minister van 
 Begroting en Overheidsbedrijven over “de website ‘www.begroting.be’” (nr. 1497). 
 
-  De vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven heeft 
 geantwoord.  
 
 Volgende vergadering : dinsdag 10 februari 2004. 
 

.  

 
 

BEDRIJFSLEVEN 
COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET 
ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, 
DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW 
 
Voorzitter : de h. Paul Tant 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
1.  Wetsvoorstel (Magda De Meyer) tot wijziging van de wet van 14 juli 1991  
 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
 consument, betreffende de verkopen aan de consument gesloten buiten de 
 onderneming van de verkoper, nr. 123/1. (Rapporteur : Mevr. Karine Lalieux) 
-  Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Algemene Economische Inspectie (de 
 h. Marc Van Hende, Directeur-generaal) en de Stichting Marketing (de h. Wim 
 Swyngedouw). 
 
-  De dames Magda De Meyer, Karine Lalieux en Trees Pieters en de h. Bart 
 Tommelein hebben vragen gesteld.  
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2.  Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Economie, Energie, 
 Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over “het stimuleren van propaangas 
 voor verwarming” (nr. 1226).  
 
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord.  
 
3. Samengevoegde vragen: 
-   Vraag van mevrouw Josée Lejeune aan de minister van Economie, Energie, 

 Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over “het uitblijven van de omzetting 
 in Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende de harmonisatie van het 
 auteursrecht” (nr. 1344).  

-   Vraag van mevr. Muriel Gerkens aan de minister van Economie, Energie, 
 Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over “het leenrecht” (nr. 1528). 

 
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord. 
4.  Vraag van mevrouw Marleen Govaerts aan de minister van Financiën over 
 “handelaars die van de invoering van de euro gebruik hebben gemaakt om hun 
 prijzen te verhogen” (nr. 1386).  
 
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord. 
 
5  Vraag van de heer Hagen Goyvaerts aan de minister van Economie, Energie, 

 Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over “de berging van radioactief 
 afval” (nr. 1414). 

    
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord. 
 
6.  Vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Economie, Energie, 
 Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over “de breedbandstrategie in het 
 kader van e-Europe 2005” (nr. 1450).  
 
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord. 
 
7.  Vraag van mevr. Karine Lalieux aan de minister van Economie, Energie, 
 Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over “het Fonds voor Universele 
 Dienstverlening” (nr. 1523). 
 
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord. 
 
8.  Vraag van mevrouw Trees Pieters aan de staatssecretaris voor Administratieve 
 Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister over “de sociale balans” (nr. 
 1343).  
 
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord. 
 
9.  Interpellatie van mevrouw Trees Pieters tot de staatssecretaris voor Administratieve 
 Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister over “de startersproblematiek” 
 (nr. 210).  
 
- Er werden geen moties ingediend.  
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10. Interpellatie van mevrouw Trees Pieters tot de staatssecretaris voor 
 Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister over “de KBO 
 en de ONL-griffies” (nr. 211).  
 
-  De staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging heeft geantwoord. 
-  Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevr. Trees Pieters. 
-  Een eenvoudige motie werd ingediend door de h. Guido De Padt en mevr. Karine 
 Lalieux.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 februari 2004. 
 
 

WETSEVALUATIE 
WERKGROEP VAN DE COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET 
BELAST MET HET ONDERZOEK VAN VOORSTELLEN BETREFFENDE 
WETSEVALUATIE 
 
Voorzitter : de h. Thierry Giet 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
Samengevoegde voorstellen : 
-  Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine) tot oprichting van een Parlementair Comité  belast 

met de wetsevaluatie, nrs. 29/1 tot 7.  
Amendementen van de heren Daniel Bacquelaine, Hendrik Daems, Bart Tommelein, Alfons 
Borginon, Bart Laeremans, Koen Bultinck, Jean-Jaques Viseur en Geert Bourgeois. 
  Voorstel (Jean-Jacques Viseur) tot invoeging in het Reglement van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers van een artikel 76bis houdende oprichting van een  “dienst 
wetgevingstechniek”, nr. 96/1. 

-  Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) betreffende de medewerking van het Hof van Cassatie 
aan de wetsevaluatie, nr. 546/1. 

-  Wetsvoorstel(Geert Bourgeois) tot oprichting van een Raad voor wetgeving, nr. 547/1. 
  
(Voortzetting). (Rapporteur : de h. Alfons Borginon). 
 
-  De bespreking werd beëindigd. 
-  Verscheidene leden hebben het woord gevoerd. 
-  Er werden amendementen ingediend door de hh. Bacquelaine en Verherstraeten.  
 
Volgende vergadering : dinsdag 2 maart 2004.  
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NATURALISATIES 

COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES 
 
Voorzitter : de h. Guy Hove 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
Vergadering van kamer 3 (Voorzitter : Mevr. Annemie Turtelboom). 
Onderzoek van naturalisatieaanvragen 
 
Vergadering van kamer 6 (Voorzitter: mevr.Hilde Claes) 
Onderzoek van naturalisatieaanvragen 
 
 WOENSDAG 4 FEBRUARI 2004 

 
Vergadering van kamer 5 (Voorzitter : Mevr. Simonne Creyf). 
Onderzoek van naturalisatieaanvragen  
 
 DONDERDAG 5 FEBRUARI 2004 

 
Vergadering kamer 2 (Voorzitter : Mevr. Sabien Lahaye-Battheu). 
Onderzoek van naturalisatieaanvragen 
 
Vergadering van kamer 4 (Voorzitter : Mevr. Jacqueline Galant) 
Onderzoek van naturalisatieaanvragen 
 
Volgende vergadering : dinsdag 10 februari 2004. 
 
 

SEKTARISCHE ORGANISATIES 
WERKGROEP “INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE SCHADELIJKE 
SEKTARISCHE ORGANISATIES” 
 
Voorzitter : de h. Jean-Pierre Malmendier 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de wet van 6 juni 1998 houdende oprichting 
van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van 
een Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties 
(Rapporteur: de h. Van Parys). 
 
- Het aangepast voorstel werd toegelicht. 
- De commissie heeft ermee ingestemd om de tekst als wetsvoorstel in te dienen. 
- De werkzaamheden van de werkgroep zijn aldus beëindigd. 
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HANDELSRECHT 

COMMISSIE BELAST MET DE PROBLEMEN INZAKE HANDELS- EN ECONOMISCH 
RECHT 
 
Voorzitter : mevr. Annemie Roppe 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
1.  Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) tot wijziging van de overgangsregeling van de wet 
 van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, nr 748/1. 
 
-  Rapporteur : mevr. Anne Barzin. 
- De bespreking heeft plaatsgevonden. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Geert 
 Bourgeois, Pierre Lano, Melchior Wathelet,  de dames Liesbeth Van der Auwera, 
 Valérie Deom,  Anne-Marie Baeke en de h. Bert Schoofs. 
-  Er werd een amendement ingediend door de h. Bourgeois. 
-  Het amendement nr 1, de artikelen 1 tot 3,  alsook het gehele wetsvoorstel werden 
 eenparig aangenomen. 
 
2. Samengevoegde wetsvoorstellen: 
-  Wetsvoorstel ( Anne Barzin, Guy Hove, Georges Lenssen, Melchior Wathelet) tot 

wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet 
van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter 
beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 
overnameaanbiedingen, nr. 427/1.  

-  Wetsvoorstel ( Guy Hove, Georges Lenssen, Anne Barzin, Pierre Lano) tot wijziging 
van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 
maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze 
genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 
overnameaanbiedingen, nr. 621/1. 

 
-  Rapporteur : mevr. Liesbeth Van der Auwera. 
-  Het wetsvoorstel nr 427 wordt als basistekst genomen.  
-  Inleidende uiteenzetting door mevr. Anne Barzin. 
-  De algemene bespreking werd aangevat. Hebben eraan deelgenomen : de hh. 
 Melchior Wathelet, Pierre Lano, Bert Schoofs en de dames Valérie Deom, Liesbeth 
 Van der Auwera, Anne-Marie Baeke en Annemie Roppe.  
-  De commissie heeft beslist om hoorzittingen te organiseren. 
 
3.  Wetsvoorstel (Jean-Jacques Viseur) tot wijziging van het Wetboek van 
 vennootschappen met het oog op een grotere transparantie van de 
 vereffeningsprocedures ten aanzien van derden, nr. 60/1.  
 
- Rapporteur : de h. Eric Libert. 
-  Inleidende uiteenzetting door de h. Jean-Jacques Viseur. 
- De algemene bespreking werd aangevat. Hebben eraan deelgenomen : de hh. Pierre 
 Lano, Eric Libert, Jean-Jacques Viseur en mevr. Liesbeth Van der Auwera. 
 
Volgende vergadering : dinsdag 17 februari 2004. 
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VOLKSGEZONDHEID 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING 
 
Voorzitter : de h. Yvan Mayeur 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
1.  Aanstelling van een europromotor (Rgt Art. 37). 
 
-  Mevr. Françoise Colinia werd als europromotor aangewezen. 
 
2.  Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Ambtenarenzaken, 
 Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over “het 
 verband tussen tuberculose en armoede” (nr. 1377).  
 
-  De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid 
 en Gelijke Kansen heeft geantwoord.  
 
3.  Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Ambtenarenzaken, 
 Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over “de 
 beslissing van de regering rond de sociale huisvesting in de grote steden” (nr. 
 1396).  
 
-  De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid 
 en Gelijke Kansen heeft geantwoord. 
 
4. Interpellatie van de heer Luc Goutry tot de minister van Ambtenarenzaken, 
 Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over “het 
 toepassen van de onderhoudsplicht bij rusthuisbewoners” (nr. 216).  
 
-  De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid 
 en Gelijke Kansen heeft geantwoord.  
- Mevr. Françoise Colinia en de h. Yvan Mayeur hebben eveneens het woord 
 gevoerd. 
- Een motie van aanbeveling werd ingediend door de h. Luc Goutry. 
-  Een eenvoudige motie werd ingediend door mevr. Françoise Colinia en de h. Yvan 
 Mayeur. 
 
5. Samengevoegde vragen : 
-  Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Ambtenarenzaken, 

Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over “het 
spreidingsplan van asielzoekers” (nr. 1445).  

-  Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Ambtenarenzaken, 
Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over “het 
spreidingsplan van asielzoekers” (nr. 1517). 

 
-  De minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en 
 Gelijke Kansen heeft geantwoord.  
 
6.  Toelichting van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over het 
 “Tabaksplan” en gedachtenwisseling. 
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- Rapporteur : mevr. Hilde Dierickx. 
- Er heeft een bespreking plaatsgevonden.  
 
7. Wetsontwerp om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden, nr. 635/1. 
(Overgezonden door de Senaat onder de vorige legislatuur en ontheven van verval). 
 
Toegevoegde wetsvoorstellen :  
Wetsvoorstel (Catherine Doyen-Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 
betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de 
voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van  tabak, 
soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden, nr. 718/1. 
   
-  Wetsvoorstel (Catherine Doyen-Fonck) tot wijziging van de wet van 24 januari  1977 

betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het  stuk van de 
voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te  stellen op de verkoop 
via automaten van sigaretten, tabaksproducten en  rookbenodigdheden, nr. 719/1.  

-  Wetsvoorstel (Catherine Doyen-Fonck, Joëlle Milquet, Joseph Arens) tot wijziging  van de 
wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid  van de 
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten,  teneinde de 
verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te  verbieden, nr. 720/1. 

-  Wetsvoorstel (Hagen Goyvaerts, Koen Bultinck, Guy D’haeseleer) tot wijziging van de wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en  uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994, om de materialen en de hulpmiddelen  om te stoppen 
met het roken van tabaksproducten volledig terugbetaalbaar te  maken door de 
ziekteverzekering volgens het systeem van de derdebetaler,  nr. 721/1.  

 
- Het wetsvoorstel nr 607 van mevr. Catherine Doyen-Fonck zal aan de bespreking 
toegevoegd worden. 
 
8.Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de te laattijdige opsporing van reumatoïde polyartritis” (nr.  1121).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
9. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “het belang van een adequate geestelijke zorg als wezenlijk 
onderdeel van integrale kwaliteitszorg in ziekenhuizen en rusthuizen” (nr. 1139).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
10. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “het eerste activiteitenverslag van het FAVV” (nr. 1143).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
11. Samengevoegde vragen : 
-  Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “homo’s en bloedgeven” (nr. 1192).  
-  Vraag van mevrouw Annelies Storms aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de risicofactoren bij het geven van bloed” (nr. 1286).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
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12. Samengevoegde vragen : 
-  Vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de besmetting van in Europa gekweekte zalm” (nr. 1227).  
-  Vraag van mevrouw Catherine Doyen-Fonck aan de minister van Sociale Zaken  en 

Volksgezondheid over “de gezondheidsrisico’s bij het eten van zalm” (nr.  1457).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
13. Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “thuiszorg in de kinderoncologie” (nr. 1234). 
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
14. Vraag van de heer Yves Leterme aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de navelstrengbloedbanken” (nr. 1284).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
15.Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “Vlaamse artsen in Nederland” (nr. 1301).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
16. Vraag van mevrouw Françoise Colinia aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de toxiciteit van sommige verpakkingen van voedingsmiddelen” (nr. 
1389).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
17. Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de vogelgriep” (nr. 1446).  
 
 De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
18. Samengevoegde vragen :  
-  Vraag van de heer Bart Tommelein aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “het federaal anti-tabaksplan” (nr. 1474). 
- Vraag van mevrouw Frieda Van Themsche aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de concrete beleidsmaatregelen om een rookverbod ingang te doen 
vinden” (nr. 1510).  
 
-  Deze vragen werden besproken in het kader van de bespreking van het tabaksplan.
 
 Volgende vergadering : dinsdag 10 februari 2004. 
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BINNENLANDSE ZAKEN 
COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET 
OPENBAAR AMBT 
 
Voorzitter : de h. Thierry Giet 
 
 DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 

 
Wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de  gemeenteraadsverkiezingen 
aan vreemdelingen - Overgezonden door de Senaat,  nrs. 578/1 en 2.  
Amendementen van de h. Féret. 
Toegevoegde wetsvoorstellen :  
- Wetsvoorstel (Claude Eerdekens, Yvan Mayeur, André Frédéric, Karine Lalieux, 

Mohammed Boukourna) tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen, nrs. 76/1 en 

    Advies van de Raad van State. 
-  Wetsvoorstel (Philippe Monfils) tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 

augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de 
vreemdelingen die geen ingezetenen van de  Europese Unie zijn, nr. 197/1.  

-  Wetsvoorstel (Marie Nagy, Zoé Genot) betreffende de uitbreiding van het actief en passief 
kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese 
onderdanen die in België verblijven, nr. 261/1. 

-  Wetsvoorstel (Hagen Goyvaerts, Filip De Man) tot het houden van een volksraadpleging 
over het toekennen van gemeentelijk stemrecht aan  vreemdelingen die geen onderdaan 
zijn van een Lidstaat van de Europese Unie,  nr. 307/1.  

-  Wetsvoorstel (Willy Cortois, Filip Anthuenis, Claude Marinower) houdende  organisatie 
van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op  gemeentelijk niveau 
aan de in België verblijvende niet-Europese Unie  onderdanen, nr. 400/1.  

 
- Rapporteurs : mevr. Jacqueline Galant en de h. Dirk Claes. 
- Op verzoek van de indiener werd het wetsvoorstel nr 307 losgekoppeld van het 
wetsontwerp 
Inleidende uiteenzetting door de minister van Economie, Energie, Buitenlandse  Handel 
en Wetenschapsbeleid. 
-De wetsvoorstellen werden uiteengezet. 
-De algemene bespreking werd aangevat. Hebben eraan deelgenomen : de hh.  Pieter 
De Crem, Karel De Gucht, Filip De Man, Willy Cortois, Philippe De Coene en  mevr. 
Els Van Weert. 
- Er werden amendementen ingediend door mevr. Nagy. 
 
 
 Volgende vergadering : dinsdag 10 februari 2004. 
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VERKIEZINGSUITGAVEN 
CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE 
BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PARTIJEN 
 
Voorzitters : de hh. Armand De Decker en Herman De Croo 
 
 WOENSDAG 4 FEBRUARI 2004 

 
1. Onderzoek van de verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus over de 
verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen van de politieke  partijen en de 
individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers  van 18 mei 
2003. (Voortzetting, sluiting en stemmingen(1)). (Rapporteurs : de hh.  Paul Wille (S) 
en Pierre-Yves Jeholet). 
 
- De verslagen van de voorzitters van de verkiezingshoofdbureaus werden eenparig 
goedgekeurd. 
 
2.Artikel 4bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de 
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de  financiering en 
de open boekhouding van de politieke partijen. 
- Adviezen uit te brengen door de Controlecommissie. 
-   Ontwerp van protocolakkoord betreffende de controle van de officiële mededelingen van 

de parlementsvoorzitters en van de leden van de federale regering en van de gewest- en 
gemeenschapsregeringen tijdens de verkiezingsperiode voorafgaand  aan de 
gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Raden van 13  juni 2004 -
Gedachtewisseling.  

 
-  De commissie heeft 4 adviezen verstrekt. 
-  Het ontwerp van protocolakkoord werd eenparig goedgekeurd. 
 

SOCIALE ZAKEN 
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN 
 
Voorzitter : de h. Hans Bonte 
 
 WOENSDAG 4 FEBRUARI 2004 

 
1. Vraag van mevr. Christine Marghem aan de staatssecretaris voor de Gezinnen en 
Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, over “gedeelde hoederecht” (nr. 1274). 
 
- De staatssecretaris voor de Gezinnen en Personen met een handicap heeft geantwoord. 
 
2. Samengevoegde interpellatie en vraag: 
-  Interpellatie van mevrouw Greta D’hondt tot de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “de terugbetaling van rolstoelen” (nr. 193).  
-  Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid over “het nieuwe rolstoelbeleid” (nr. 1324).  
 
- De staatssecretaris voor de Gezinnen en Personen met een handicap heeft geantwoord. 
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3. Samengevoegde interpellaties :  
- Interpellatie van mevrouw Greta D’hondt tot de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de gevolgen van de pensioenuitkeringen op de kosten van  de 
gezondheidszorgen” (nr. 190). 
- Interpellatie van mevrouw Greta D’hondt tot de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de gevolgen van diverse sociale maatregelen op de situatie van 
kloosterlingen” (nr. 191). 
 
- De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
- Er werden geen moties ingediend. 
 
4. Samengevoegde vragen :  
-Vraag van de heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
over “de terugbetaling van geneeskundige zorgen bij een  leukemiebehandeling”(nr. 
1193). 
-Vraag van mevrouw Karin Jiroflée aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
over “de slechte terugbetaling van sommige thuismedicatie” (nr.  1233). 
 
- De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
5.Vraag van mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister van Werk en Pensioenen 
over “arbeidsongeschiktheid en deeltijds werk” (nr. 1293).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord.  
 
6. Vraag van mevrouw Greta D’hondt aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de resultaten van de bijzondere ministerraad te Gembloers” (nr. 
1299).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
7. Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de sociale controleurs” (nr. 1425) 
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
8. Vraag van de heer Luc Goutry aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
over “de werking van het bijzonder solidariteitsfonds” (nr. 1432).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
9. Vraag van mevrouw Catherine Doyen-Fonck aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “het ten laste nemen van de kinesitherapeutische  behandeling 
voor patiënten die aan chronische aandoeningen lijden” (nr. 1440).  
 
-  De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
10. Vraag van mevrouw Catherine Doyen-Fonck aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de betaling van de sociale bijdragen verbonden aan het  sociaal 
statuut van de onthaalouders” (nr. 1455).  
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- De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord. 
 
11. Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid over “de overdracht van het medisch dossier in het kader van pleegzorg” 
(nr. 1508).  
 
- De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord  
 
 Volgende vergadering : dinsdag 10 februari 2004. 
 

FAMILIERECHT 
SUBCOMMISSIE “FAMILIERECHT” 
 
Voorzitter : de h. Guy Swennen  
 
Samengevoegde wetsvoorstellen: 
 
-  Wetsvoorstel ( Olivier Maingain, Eric Libert, Martine Payfa) tot wijziging van artikel 319, § 

3 en § 4, van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het door het Arbitragehof vastgestelde 
discriminerende karakter ervan weg te werken, nrs. 209/1 tot 3.  

 Amendementen van de h. Bourgeois en mevr. Van der Auwera 
 

-  Wetsvoorstel (Olivier Chastel) tot opheffing van artikel 335, § 3, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, nr. 338/1.  
 

-  Wetsvoorstel (Guy Swennen) tot wijziging van artikel 332 van het Burgerlijk Wetboek om 
de termijn waarbinnen de echtgenoot het vaderschap kan betwisten, te verlengen, 
nr. 495/1.  
 

-  Wetsvoorstel ( Thierry Giet, Karine Lalieux, Valérie Deom, André Perpète, Annick 
Saudoyer) tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot 
het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, nrs. 597/1 en 2.  

 Amendement van mevr. Van der Auwera 
 

-  Wetsvoorstel ( Marie-Christine Marghem, Guy Swennen, Olivier Maingain, Valérie Deom) 
tot wijziging van artikel 321 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde een door het 
Arbitragehof aangestipte vorm van discriminatie weg te werken, nr. 701/1. 
 

-  Wetsvoorstel (Geert Bourgeois) tot wijziging van artikel 313 van het Burgerlijk Wetboek, 
nr. 707/1.  

(Rapporteurs : de dames Liesbeth Van der Auwera, Martine Taelman en Marie-Christine 
Marghem) 
 
Hoorzitting : 
-  professor Patrick Senaeve (KUL) 
-  professor Alain-Charles Van Gysel (ULB) 
-  professor Frederik Swennen (UA) 
 
-  Na de uiteenzettingen door de professoren  heeft er een gedachtewisseling 
 plaatsgevonden.  
 
 Volgende vergadering : woensdag 11 februari 2004. 
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MAANDELIJKSE STATISTIEKEN 
 

MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE KAMER VAN 
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TIJDENS DE GEWONE ZITTING 2003-2004 :  

 
 
Maand Plenaire vergaderingen Openbare 

commissievergaderingen 
 
Oktober 
(vanaf 14.10.2003) 

   4 dagen 
   5 vergaderingen 
  16.25’ u. 

   4 dagen 
  22 vergaderingen 
  45.25’ u. 

 
November 
 

   4 dagen 
   6 vergaderingen 
  14.57’ u. 

  14 dagen 
  97 vergaderingen 
 227.48’ u. 

 
December 
 

   7 dagen 
  17 vergaderingen 
  58.29’ u. 

  11 dagen 
  77 vergaderingen 
 142.08’ u. 

 
Januari 
 

   5 dagen 
   6 vergaderingen 
  17.16’ u. 

  13 dagen 
  68 vergaderingen 
 169.35' u. 
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MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (VANAF 14 OKTOBER 2003) : 
 

Commissie Aantal 
Vergader. 

Duur 

   
Sociale Zaken 1 2.35’ u. 
Landsverdediging 1 2.02’ u. 
Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nat.wet. & 
cult.instellingen, Middenstand en Landbouw 

2 3.20’ u. 

Financiën en Begroting 1 2.30’ u. 
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 2 4.00’ u. 
Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken & Openbaar Ambt 2 3.30’ u. 
Justitie 5 13.09’ u. 
Buitenlandse Betrekkingen 2 4.10’ u. 
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing 2 6.40’ u. 
Naturalisaties 1 1.30’ u. 
Adviescomité voor de Europese aangelegenheden 1 1.15’ u. 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische 
vraagstukken 

1 0.40’ u. 

Subcommissie “Rekenhof” 1 0.04’ u. 
 --- ------------ 
TOTALEN 22 45.25’ u. 
 
 

MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (VANAF 14 OKTOBER 2003) 

 
Commissie Aantal 

vergader. 
Duur 

   
Naturalisaties 1 0.45’ u. 
Vervolgingen 1 0.45’ u. 
Legeraankopen 1 1.10’ u. 
Parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de 
Politiediensten 

1 2.35’ u. 

Onderzoek van de geloofsbrieven 6 0.30’ u. 
 --- ----------- 
TOTALEN 10 5.45’ u. 
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MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (NOVEMBER 2003)  

 
Commissie Aantal 

Vergader. 
Duur 

   
Sociale Zaken 11 26.51’ u. 
Landsverdediging 3 5.03’ u. 
Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nat.wet. & 
cult.instellingen, Middenstand en Landbouw 

5 11.30’ u. 

Financiën en Begroting 17 36.25’ u. 
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 6 20.10’ u. 
Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken & Openbaar Ambt 11 39.28’ u. 
Justitie 12 32.11’ u. 
Buitenlandse Betrekkingen 7 11.40’ u. 
Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen 2 2.30’ u. 
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing 9 22.03’ u. 
Comptabiliteit 3 7.20’ u. 
Naturalisaties 1 2.05’ u. 
Verzoekschriften 2 2.30’ u. 
Verkiezingsuitgaven en Boekhouding van de politieke partijen 1 0.35’ u. 
Verenigde commissies Buitenlandse Betrekkingen - Landsverdediging 1 1.02’ u. 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie 2 1.55’ u. 
Adviescomité voor Europese Aangelegenheden 2 2.45’ u. 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische 
vraagstukken 

1 1.00’ u. 

Werkgroep “Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke 
sektarische organisaties” 

1 0.45’ u. 

 --- ------------ 
TOTALEN 97 227.48’ u. 
 
 

MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (NOVEMBER 2003) 
 

Commissie Aantal 
vergader. 

Duur 

   
Naturalisaties 1 2.10’ u. 
Vervolgingen 1 0.40’ u. 
Legeraankopen 1 1.00’ u. 
Overlegcommissie 1 0.30’ u. 
Werkgroep “Evaluatie van de wet van 22.03.1995 tot instelling van 
federale ombudsmannen” 

1 0.45’ u. 

Subcommissie “Familierecht” 1 3.00’ u. 
 --- ----------- 
TOTALEN 6 8.05’ u. 
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MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (DECEMBER 2003)  

 
Commissie Aantal 

Vergader. 
Duur 

   
Sociale Zaken 8 16.26’ u. 
Landsverdediging 4 8.05’ u. 
Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nat.wet. & 
cult.instellingen, Middenstand en Landbouw 

9 22.27’ u. 

Financiën en Begroting 10 20.00’ u. 
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 11 19.05’ u. 
Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken & Openbaar Ambt 6 7.50’ u. 
Justitie 9 13.45’ u. 
Problemen inzake Handels- en economisch recht 2 0.55’ u. 
Buitenlandse Betrekkingen 5 3.30’ u. 
Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen 1 2.15’ u. 
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing 6 13.35’ u. 
Verzoekschriften 1 2.30’ u. 
Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden 1 0.30’ u. 
Verenigde commissies adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden - Buitenlandse Betrekkingen 

2 5.30’ u. 

Verenigde commissie Sociale Zaken - Volksgezondheid 1 4.45’ u. 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische 
vraagstukken 

1 1.00’ u. 

 --- ------------ 
TOTALEN 77 142.08’ u. 
 
 

MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (DECEMBER 2003) 

 
Commissie Aantal 

vergader. 
Duur 

   
Naturalisaties 5 8.05' u. 
Vervolgingen 1 1.00’ u. 
Verkiezingsuitgaven en Boekhouding van de politieke partijen 1 0.45’ u. 
Parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de 
Politiediensten 

1 1.55’ u. 

Overlegcommissie 2 1.00' u. 
Werkgroep  belast met het onderzoek van voostellen betreffende 
wetsevaluatie 

2 2.30’ u. 

Subcommissie “Familierecht” 2 2.15’ u. 
 --- ----------- 
TOTALEN 14 17.30’ u. 
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MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (JANUARI 2004)  
 

Commissie Aantal 
Vergader. 

Duur 

   
Sociale Zaken 4 11.54' u. 
Landsverdediging 1 2.30' u. 
Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nat.wet. & 
cult.instellingen, Middenstand en Landbouw 

4 11.18' u. 

Financiën en Begroting 5 8.54' u. 
Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 4 12.02' u. 
Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken & Openbaar Ambt 11 40.38' u. 
Justitie 16 47.56' u. 
Problemen inzake Handels- en economisch recht 1 0.45' u. 
Buitenlandse Betrekkingen 4 5.17' u. 
Herziening van de Grondwet en Hervorming van de Instellingen 2 3.15' u. 
Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing 4 9.41' u. 
Verzoekschriften 1 1.00' u. 
Reglement en Hervorming van de parlementaire werkzaamheden 2 2.30' u. 
Verkiezingsuitgaven en Boekhouding van de politieke partijen 1 1.30' u. 
Globalisering 1 0.55' u. 
Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie 2 1.55' u. 
Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische 
vraagstukken 

1 2.00' u. 

Subcommissie "Rekenhof" 1 1.15' u. 
Subcommissie "Familierecht" 3 4.20' u. 
 --- ------------ 
TOTALEN 68 169.35' u. 
 
 

MAANDELIJKSE STATISTIEK VAN DE BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN TIJDENS DE ZITTING 
2003-2004 (JANUARI 2004) 
 

Commissie Aantal 
vergader. 

Duur 

   
Buitenlandse Betrekkingen 1 1.05' u. 
Naturalisaties 1 0.45' u. 
Parlementaire begeleiding van het vast comité van toezicht op de 
Politiediensten 

2 4.20' u. 

Overlegcommissie 1 0.15' u. 
Werkgroep  "Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke 
sektarische organisaties" 

1 0.40' u. 

Werkgroep  belast met het onderzoek van voostellen betreffende 
wetsevaluatie 

2 2.50' u. 

Subcommissie “Familierecht” 2 2.05' u. 
 --- ----------- 
TOTALEN 10 12.00’ u. 
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PLENAIRE 

VERGADERING 
 

 
 
Dit hoofdstuk bevat: 
 
- de belangrijkste thema’s van de plenaire vergaderingen van de afgelopen week;  
- een overzicht van de in plenaire vergadering besproken en gestemde wetsontwerpen en –

voorstellen; 
- de uitslag van de stemmingen.  Het nummer na de titel van het ontwerp of voorstel verwijst naar  
het Kamerdocument (zie Bijlage 2 – wetsontwerpen, -voorstellen en commissieverslagen). 
 
Het cijfer tussen haakjes, na de datum van de plenaire vergadering, identificeert de vergadering in de 
officiële publicaties van de Kamer, het Beknopt verslag, waar de synthese van de debatten gepubliceerd 
wordt, de Parlementaire handelingen die de volledige weergave van de debatten bevat (zie “Publicaties 
van de Kamer” op het laatste blad van dit bulletin). 
 
 
 DONDERDAG 5 FEBRUARI 2004 -  NAMIDDAG (048) EN AVOND (049) 
 

 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
De mondelinge vragen kunnen geraadpleegd worden op de site van de Kamer, 
www.dekamer.be, rubriek "Plenum" 

 
 
 

NIET UITVOEREN VAN DE GEVANGENISSTRAFFEN VAN MINDER DAN ZES MAANDEN 
 
Samengevoegde vragen van : 
 
François-Xavier de Donnea (MR) en Catherine Doyen-Fonck (cdH) aan de vice-eerste minister en 
minister van Justitie 
 
 

ACHTERSTAND IN DE REGULARISATIEDOSSIERS 
 
Samengevoegde vragen van : 
 
Marie Nagy (Ecolo) en Stijn Bex (sp.a-spirit) aan de vice-eerste minister en minister van Justitie 
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VERVOLGINGSBELEID INZAKE RITUELE THUISSLACHTINGEN 
 
 
Frieda Van Themsche (VB) aan de vice-eerste minister en minister van Justitie 
 
 

AAN ABX TOEGEKENDE STEUNMAATREGELEN 
 
Melchior Wathelet (cdH) aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven 
 
 

DE VERVANGING VAN DE HUIDIGE FREGATTEN DOOR NEDERLANDSE FREGATTEN 
 
Luc Sevenhans (VB) aan de minister van Landsverdediging 
 
 

DE AANPAK VAN DE FISCALE FRAUDE 
 
Carl Devlies (CD&V) aan de minister van Financiën 
 
 

CONTINGENTERING KINESISTEN 
 
Maggie De Block (VLD) aan de minister voor de Sociale Zaken en de Volksgezondheid 
 
 

NIEUWE POLITIEOORLOG 
 
 
Geert Bourgeois (N-VA) aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken 
 
 

RECENTE REEKS OVERVALLEN IN DE ANTWERPSE REGIO 
 
Nahima Lanjri (CD&V) aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken 
 
 

ANTISEMITISCHE ONTSPORINGEN TE HASSELT NAAR AANLEIDING VAN DE MATCH BELGIË-ISRAËL 
 
Samengevoegde vragen van : 
 
Claude Marinower (VLD), Bert Schoofs (VB), Corinne De Permentier (MR) en Claude 
Eerdekens (PS) aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen 
 
 

TOEGANKELIJKHEID VOOR BLINDEN VAN EEN WEBSTEK 
 
Daniel Féret (FN) aan de Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, 
toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
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INTERIMARBEID IN DE OVERHEIDSDIENSTEN 
 
Annemie Turtelboom (VLD) aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke 
Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen 
 
 
 

WETSONTWERPEN EN VOORSTEL 
 

   
 1.    

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke 
inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, 
nrs 596/1 tot 5. 
(aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw 
Valérie Deom) 
 
 
Voorstel van besluit te nemen met toepassing van artikel 106bis, § 1, eerste lid , van het 
Gerechtelijk Wetboek, nrs 771/1 en 2 
  

Het voorstel vanbesluit (nr 771) en het wetsontwerp (nr 596) werden door éénzelfde stemming 
aangenomen met  95 stemmen tegen 36 en 1 onthouding 

 
 

     
  
2.   Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van 

de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 
december 1999 (overgezonden door de Senaat), nr. 630/1. 

    (aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Zonder verslag) 
  
 
3.   Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België 

en Georgië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het 
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, 
ondertekend te Brussel op 14 december 2000 (overgezonden door de Senaat), 
nr. 631/1. 

    (aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Zonder verslag) 
  
4.   Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale 

Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, 
gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 (overgezonden 
door de Senaat), nr. 687/1. 

    (aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Zonder verslag) 
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5.   Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het 

Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Slovenië inzake 
politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 (overgezonden door
de Senaat), nr. 688/1. 

    (aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Zonder verslag) 
  
 
De wetsontwerpen  (nrs 630, 631, 687en 688) werden door éénzelfde stemming aangenomen met 130 

stemmen en 1 onthouding 
 
 
 
6.  Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het 

Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de 
modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's 
gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (overgezonden door de Senaat), nrs 689/1 en 
2. 

    (angelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Josée  
     Lejeune) 

Het wetsontwerp (nr 689) werd aangenomen met 120 stemmen tegen 6 en 6 onthoudingen 
     
     
7.   Wetsvoorstel (de heer Geert Bourgeois) tot wijziging van de overgangsregeling van de 

wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, nr. 748/1. 
    (aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de 

urgentie beslist met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteur : 
mevrouw Anne Barzin) 

 
 

Het wetsvoorstel  (nr 748) werd met 132 stemmen eenparig aangenomen 
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NAAMSTEMMINGEN  OVER  DE MOTIES 
 
 
De eenvoudige motie is een motie die er zonder meer toe strekt over te gaan tot de orde van de dag.  De 
eenvoudige motie heeft van rechtswege voorrang op alle andere moties, met uitzondering van de motie 
van vertrouwen.  De aanneming van een eenvoudige motie heeft tot gevolg dat alle andere moties 
vervallen (art.92bis Rgt van de Kamer). 
 
Zijn er verscheidene moties van aanbeveling over hetzelfde onderwerp ingediend, dan hebben de 
moties ingediend door interpellanten bij de stemming van rechtswege voorrang op de moties ingediend 
door andere leden.  Binnen elk van beide categorieën wordt de volgorde van stemming bepaald door de 
volgorde van indiening. 
 
 

STEMMINGEN  : 
 
    
  
1.   over de moties ingediend tot besluit van de interpellaties van :  
    - de heer Tony Van Parys over "het Phenix-project" (nr. 208).  
    - de heer Geert Bourgeois over "de stand van zaken van de informatisering van justitie" 

(nr. 215).  
    (gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Justitie van 26 

januari 2004) 
  
 
Drie moties werden ingediend (doc.nr 25/73) : 
 

- een motie van aanbeveling door Geert Bourgeois (N-VA) ; 
- een tweede motie van aanbeveling door Tony Van Parys (CD&V) ; 
- een eenoudige motie door Olivier Maingain (MR) en André Perpete (PS). 

 
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 86 stemmen tegen 46 en 1 onthouding 
 
 
 
2.   over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Hendrik Bogaert 

over "het niet volledig doorrekenen van de effecten van de hervorming van de 
personenbelasting bij het bepalen van de bedrijfsvoorheffing" (nr. 203).  

    (gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de 
Begroting van 27 januari 2004) 

  
 
Twee moties werden ingediend (doc. nr 25/74) : 
 

- een motie van aanbeveling door Hendrik Bogaert (CD&V) ; 
- een eenvoudige motie door Eric Massin (PS) en Dirk Van der Maelen (sp.a-spirit). 

    
 

De eenvoudige motie wordt aangenomen met 85 stemmen tegen 45 en 1 onthouding 

 
 

PM 51 / 19 - 37 

 



 

 
 

PM 51 /19 - 38 

 



 

 
 
 

INTERNATIONALE 
BETREKKINGEN 

 
 
 
 
 
DINSDAG 3 FEBRUARI 2004 
 
 
 

FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 
 
 

HET IERSE EU-VOORZITTERSCHAP 
 
 
Op dinsdag 3 februari 2004 namen de leden van het federaal adviescomité voor Europese 
Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat 
deel aan een gedachtewisseling met de Ierse ambassadeur Peter Robinson over de 
prioriteiten van het Ierse EU-voorzitterschap, en met de heren Jan De Bock, permanent 
vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, en François Roux, adjunct-permanent 
vertegenwoordiger, over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie 
voor 2004. 
 
De heer Robinson merkte op dat Ierland nu voor de zesde keer het voorzitterschap waarneemt 
sinds het land lid is van de Europese Gemeenschappen. 
 
Ierland werd voorzitter van een Unie van 15 lidstaten, maar op het einde van het Ierse EU-
voorzitterschap zullen er 10 lidstaten bijgekomen zijn. 
 
Het Ierse voorzitterschap wil alles in het werk stellen om de werkzaamheden van de IGC goed 
te doen vorderen. Ierland zal bij zijn partners te rade gaan. De heer Guy Verhofstadt was de 
eerste regeringsleider die naar Dublin is gereisd  - begin januari 2004 was dat -  en die een 
verslag opstelt voor de bijeenkomst van de Europese Raad in de lente. 
 
Voorts zal het Ierse EU-voorzitterschap in de Raad ook een debat op gang brengen over de 
financiële toekomstperspectieven van de Unie na 2007 (uitgaande van de mededeling van de 
Europese Commissie). 
 
Het Ierse voorzitterschap zal de onderhandelingen met Bulgarije en Roemenië voortzetten met 
het oog op de toetreding van beide kandidaat-lidstaten in januari 2007. Het zal ook de 
inspanningen ondersteunen die Turkije doet om aan de criteria te voldoen, zodat de Europese 
Raad in december 2004 een beslissing kan nemen over het al dan niet aanknopen van 
onderhandelingen met het oog op toetreding. Ambassadeur Robinson onderstreepte eveneens 
dat Ierland achter het streven van de VN-secretaris-generaal naar een globale regeling voor 
Cyprus staat, opdat het land als een eengemaakte staat kan toetreden. 
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In het raam van de strategie van Lissabon zal het Ierse EU-voorzitterschap de volgende 
doelstellingen najagen: duurzame groei bevorderen, het concurrentievermogen stimuleren en 
de aanbevelingen van de door de gewezen Nederlandse premier Wim Kok voorgezeten 
Europese task force over de werkgelegenheid volgen. 
 
Op het stuk van Justitie en Binnenlandse Zaken zal het Ierse voorzitterschap voorrang blijven 
verlenen aan het uitstippelen van een gemeenschappelijk Europees asiel- en immigratiebeleid. 
Het zal zich eveneens inzetten voor een betere integratie van wettelijke migranten en voor de 
strijd tegen illegale of clandestiene immigratie. 
 
Wat de buitenlandse betrekkingen betreft, zal Ierland zich toeleggen op de transatlantische 
betrekkingen, de uitvoering van het stappenplan in het kader van het vredesproces in het 
Midden-Oosten, en de implementatie van de steunmaatregelen voor vrede in Afrika en 
inzonderheid voor het vredesproces in het gebied van de Grote Meren. 
 
Nog op het programma van het Ierse EU-voorzitterschap: de situatie in Irak en Afghanistan en 
de uitbouw van de civiele en militaire slagkracht van de Unie in het kader van het EVDB. In dat 
verband wees ambassadeur Robinson op de toekomstige EU-missie in Bosnië-Herzegovina, 
die de fakkel moet overnemen van de onder NAVO-leiding staande SFOR. 
 
De heer Jan De Bock, permanent vertegenwoordiger van België bij de EU, onderstreepte dat 
2004 een jaar van grote veranderingen voor de Europese Unie zal zijn, met alle consequenties 
van dien voor het wetgevend werk. Op 1 mei 2004 treden tien nieuwe landen toe tot de 
Europese Unie, en nemen er nieuwe adjunct-commissarissen zitting in de Commissie. In juni 
2004 vinden er Europese verkiezingen plaats. Bovendien zorgt de interne verdeeldheid binnen 
de Raad voor strubbelingen. De ambities voor het wetgevings- en werkprogramma werden dan 
ook wat bijgesteld. Dit jaar zal vooral onderhandeld worden over de voortgang van de IGC en 
de financiële toekomstperspectieven voor 2007. 
 
De Intergouvernementele Conferentie zit in het slop: de twee belangrijkste struikelblokken 
waarvoor een regeling moet worden gevonden zijn de berekeningswijze van de 
gekwalificeerde meerderheid en de materies waarover bij gekwalificeerde meerderheid zou 
moeten worden beslist. De overige twistpunten zullen wellicht gemakkelijker beslecht worden. 
 
De Commissie zal op 10 februari haar mededeling indienen betreffende de financiële 
vooruitzichten (2007-2013). Nu al valt echter te vrezen dat de onderhandelingen moeizaam 
zullen verlopen: zes lidstaten, allemaal nettobetalers, hebben Commissievoorzitter Romano 
Prodi een brief gestuurd waarin ze een beperking van de uitgaven tot 1% van het BBP 
aankondigen. 
 
Naast de uitbreiding wil de Commissie de samenwerking met de zuider- en oosterburen van de 
Unie verder uitbouwen, zonder dat die samenwerking daarom automatisch uitzicht zal geven 
op een mogelijke toetreding. 
 
In het voorjaar 2004 zal de Commissie normaliter een advies uitbrengen over het 
toetredingsverzoek van Kroatië. 
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Nog in 2004 zal een reeks belangrijke voorstellen op het gebied van Justitie en Binnenlandse 
Zaken worden besproken. Het gaat om voorstellen over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden 
voor onderdanen van derde landen die in Europa komen studeren, over minimumnormen in 
het kader van de procedure voor de toekenning en intrekking van het statuut van vluchteling in 
de lidstaten (zoals de opmaak van een lijst van veilige herkomstlanden) en over een 
standaardmodel voor visa voor onderdanen van derde landen.  
 
Adjunct-permanent vertegenwoordiger François Roux bracht vervolgens een aantal bijzonder 
belangrijke wetgevingstechnische voorstellen onder de aandacht van de leden (meer bepaald 
betreffende de octrooieerbaarheid van software, de liberalisering van het vrachtvervoer, het 
Europees octrooi, de belasting op zware vrachtvoertuigen voor het gebruik van bepaalde 
infrastructuurvoorzieningen (Eurovignet), het REACH-voorstel met betrekking tot chemicaliën, 
de harmonisatie van de transparantieverplichtingen voor emittenten wier effecten tot de handel 
op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, de handhaving van de intellectuele 
eigendomsrechten, de oprichting van een Europees centrum voor ziektepreventie en –
bestrijding, de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels in het raam van het vrije verkeer 
van personen, de invoering van sancties voor verontreiniging vanaf schepen). 
 
Het adviescomité zal een gedetailleerd verslag van deze gedachtewisseling publiceren. 
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PERSMEDEDELINGEN 
 

 
 

PERSMEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
 

U KUNT DEZE PERSMEDEDELINGEN RAADPLEGEN OP ONZE SITE : WWW.DEKAMER.BE, ONDER DE 
RUBRIEK NIEUWS EN/OF PERSMEDEDELINGEN. 

 
 
WOENSDAG 4 FEBRUARI 2004  
 
 

GEDACHTEWISSELING OVER DE UITBREIDING VAN DE EUROPESE UNIE MET EEN PARLEMENTAIRE 
DELEGATIE UIT POLEN 
 

 
Woensdag 4 februari om 14.30 uur zitten de heer Herman De Croo,  mevrouw Annemie Neyts-
Uyttebroeck en de heer Philippe Mahoux de gemeenschappelijke vergadering van het 
Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden en de commissie voor de 
Buitenlandse betrekkingen voor, waaraan een parlementaire delegatie met leden van de 
commissies voor Europese aangelegenheden uit de Sejm en de Senaat van Polen zal 
deelnemen.  
 
Gedurende die ontmoeting zal er over de uitbreiding van de Europese Unie en haar gevolgen 
voor Polen en voor de Europese Unie gediscussieerd worden. 
 
 
 
10 FEBRUARI 2004 
 
 

EEN EUROPEAAN OP MARS IN 2030 ? 
 
 
Op dinsdag 10 februari om 14 uur vergadert het Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische  vraagstukken, onder voorzitterschap van mevrouw Simonne Creyf, om de heer 
Jean-Pol Poncelet, gewezen minister en Directeur Strategie en buitenlandse betrekkingen van 
het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) te horen over “Een Europeaan op Mars in 2030 ?” 
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MINISTERRAAD 
 
 
 
 
Hieronder vindt u  de agendapunten van de ministerraad die het toekomstige parlementaire werk kunnen 
beïnvloeden.  Meestal gaat het om goedgekeurde voorontwerpen van wet.  De bespreking van een 
ontwerp zal in het federaal Parlement worden aangevat wanneer het door de regering werd ingediend.  
Het kan pas als wet door de Koning worden bekrachtigd en afgekondigd nadat het door de Kamer en, in 
sommige gevallen, door de Senaat werd aangenomen. 
 
Meer informatie m.b.t. de beslissingen van de ministerraad kan men vinden op de website van de 
regering: http://Fgov.be. 
 
 
 MINISTERRAAD VAN  30 JANUARI 2004 

 
 
De Ministerrraad vergaderde op vrijdag 30 januari 2004 onder het voorzitterschap van Eerste 
Minister Guy Verhofstadt.  
 
Na afloop van de Ministerraad heeft de regering de heer Kofi Annan, Secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties, ontmoet.  
 
 
 

VOORBEREIDING VAN DE BEGROTINGSCONTROLE 2004 
  
Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, 
minister van Begroting, keurde de Ministerraad een voorbereidende nota goed rond de 
begrotingscontrole 2004.  
 
Ter herinnering: Ieder jaar wordt in de loop van het eerste trimester een begrotingscontrole 
uitgevoerd met het oog op de eventuele aanpassing van de rijksmiddelenbegroting en de 
algemene uitgavenbegroting.  
 
 

EUROPESE CONVENTIE OVER COPRODUCTIE BIJ DE FILM 
 
Op voorstel van de heer L. Michel, minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een 
voorontwerp van wet goedgekeurd, betreffende de goedkeuring van een Europese 
overeenkomst over coproductie van films. 
 
De overeenkomst van de Raad van Europa beantwoordt aan een nood om de huidige situatie 
te actualiseren en stelt een geheel van regels in, die de relatie tussen de staten regelen over 
coproductie van multilaterale films. 
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BIJLAGEN 
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INTERPELLATIEVERZOEKEN 
 
 
 
De interpellatieverzoeken worden bij het bureau van de Kamer ingediend en voor behandeling naar een 
openbare commissievergadering verzonden.  Op advies van de Conferentie van voorzitters kan de 
voorzitter evenwel, op grond van politiek belang of publieke belangstelling, beslissen de interpellatie in 
plenaire vergadering te houden of ze om te vormen tot een mondelinge of schriftelijke vraag. 
 
 
 
 
 223 Justitie 

Interpellatie van de heer Karel Pinxten tot de vice-eerste minister en minister van Justitie over 
« de overdracht van passagiersdata en de inbreuken op de privacywetgeving » 
 
 224 Binnenlandse Zaken 

Interpellatie van de heer Gerolf Annemans tot de eerste minister over « de uitspraken van de 
minister van Landsverdediging in verband met de Verenigde Staten van Amerika in het 
weekblad Humo » 
 
 225 Binnenlandse Zaken 

Interpellatie van de heer Pieter De Crem tot de minister van Landsverdediging over « het 
veroorzaken van een nieuwe diplomatieke rel met de Verenigde Staten » 
   (idem nr 224  de heer Gerolf Annemans) 
 
 226 Sociale Zaken 

Interpellatie van mevrouw Annemie Turtelboom tot de staatssecretaris voor  Arbeidsorganisatie 
en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen over « de 
aanpassing van de reglementering inzake veiligheidscoördinatie » 
 
 227 Binnenlandse Zaken 

Interpellatie van de heer Carl Devlies tot de eerste minister over « de afhandeling van het 
Marly-dossier » 
 
 228 Financiën 

Interpellatie van mevrouw Muriel Gerkens tot de minister van Financiën over « de aanzienlijke 
vertraging bij de behandeling van de dossiers in verband met de uitkeringen voor personen 
met een handicap » 
   (idem nr 219  de heer Luc Goutry) 
 
 229 Bedrijfsleven 

Interpellatie van de heer Bert Schoofs tot de minister van Economie, Energie, Buitenlandse 
Handel en Wetenschapsbeleid over « het gebrek aan vertalingen van bepaalde normen 
vanwege het Belgisch Instituut voor Normalisatie » 
 
 230 Binnenlandse Zaken 

Interpellatie van de heer Bart Laeremans tot de vice-eerste minister en minister van 
Binnenlandse Zaken over « de structurele achterstand bij de Raad van State » 
   (idem nr 220 de heer Geert Bourgeois) 
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 231 Landsverdediging 

Interpellatie van de heer Staf Neel tot de minister van Landsverdediging over « het verdwijnen 
van paracommando’s binnen dit en enkele jaren » 
 
 
 232 Sociale Zaken 

Interpellatie van mevrouw Greta D’Hondt tot de staatssecretaris voor het Gezin en Personen 
met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 
« het uniek loket voor personen met een handicap » 
 
 
 233 Binnenlandse Zaken 

Interpellatie van de heer M. Mohammed Boukourna tot de vice-eerste minister en minister van 
Binnenlandse Zaken over « de achterstand bij de Raad van State » 
  (idem nr 220 de heer Geert Bourgeois) 
  (idem nr 230 de heer Bart Laeremans) 
 
 
 234 Sociale Zaken 

Interpellatie van mevrouw Trees Pieters tot de staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en 
Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen over « de 
veiligheidscoördinatoren » 
  (idem nr 226 mevrouw A. Turtelboom) 
 
 235 Finances 

Interpellatie van de heer Pieter De Crem tot de minister van Financiën over « de verkoop van 
overheidsgebouwen door de Regie der Gebouwen » 
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WETSONTWERPEN, -VOORSTELLEN  
EN  COMMISSIEVERSLAGEN 

 
 
 
Alle bij de Kamer ingediende wetsontwerpen of –voorstellen en de desbetreffende commissieverslagen, 
worden als parlementair stuk gedrukt. 
 
Bij het drukken van het stuk, krijgt elk wetsontwerp of –voorstel een volgnummer alsook een 
reeksnummer dat aan de verschillende documenten (advies van de Raad van State, amendementen, 
commissieverslagen) die op de basistekst volgen, wordt gegeven.  Ten slotte wordt de zitting vermeld 
tijdens welke het ontwerp of voorstel werd ingediend. 
 
Alle parlementaire stukken kunnen besteld worden (zie laatste blad van het bulletin: “Publicaties van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat van België”).   
 
Deze parlementaire stukken kunnen eveneens geraadpleegd worden op de website van de Kamer: 
http://www.dekamer.be, onder de rubriek “Wetgeving”. 
 
Een subrubriek vermeldt de meest recente gepubliceerde documenten. 
 
U vindt op onze website ook de verslagen van de plenaire vergaderingen en informatie over de 
commissies. 
 
 
Onder "Plenum" vindt u de beknopte verslagen en de integrale verslagen.  
Onder "Commissies" vindt u enerzijds een bespreking van wetteksten en anderzijds een bespreking van 
de interpellaties en de mondelinge vragen. 
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INTERNATIONALE PARLEMENTAIRE 
VERGADERINGEN 

 
 
 
 

RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD 
 
JANUARI  2004 
 
 

• INTERPARLEMENTAIRE BENELUX NIEUWSBRIEF  (DECEMBER 2003 – JANUARI 2004) 
 

 
 

PM 51 /19 - 52 

 



 

 
 

REKENHOF 
 

 
 
 

160E  BOEK VAN HET REKENHOF – DEEL II A 
 
 VOLUME I -  VERSLAG EN COMMENTAAR BIJ DE ALGEMENE REKENING VAN DE STAAT 

VOOR 2002 
 
 VOLUME II – TABELLEN 
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ADDENDA 
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AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN EN VAN DE 

COMMISSIEVERGADERINGEN 
 
 
 
 
 
 

De agenda’s van de commissie- en plenaire vergaderingen zijn beschikbaar op de 
website van de Kamer (www.dekamer.be) 
 

http://www.dekamer.be/

