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STEMMINGEN WETSONTWERPEN EN -VOORSTELLEN VAN DE KAMER - PLENAIRE VERGADERING VAN WOENSDAG 20 JULI 2022 

Nr. 
STEMMING 

OPSCHRIFT Nr. DOC BESPREKING 

STEMMING 

NAAMSTEMMING 
IN DETAIL 

JA NEEN ONTHOUDING 

17 
Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te 
maken II. 

55K2774 
Vergadering van 
dinsdagochtend 

p. 6 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 51 
in detail: p. 73 

93 34 4 

19 

Wetsvoorstel tot invoering van een algemene 
declassificatieregeling van de geclassificeerde stukken. 

55K2739 

Vergadering van 
dinsdagochtend 

p. 22 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 52 
in detail: p. 74 

132 0 0 
Wetsvoorstel tot invoering van een algemene 
declassificatieregeling voor geclassificeerde stukken. 

55K0732 

11 

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende 
internationale akten:  

1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de 
Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, 
gedaan te Brussel op 16 september 2021, en  
2) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de 
Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse 
rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 
december 2021, en  
3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde 
Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi 
op 9 december 2021, en  
4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de 
Islamitische Republiek Iran inzake overbrenging van 
gevonniste personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, 
en  
5) het Protocol van 22 november 2017 ter amendering van 
het aanvullend protocol bij de Conventie inzake de 
overbrenging van gevonniste personen, ondertekend op 7 
april 2022 te Straatsburg. 

55K2784 
Vergadering van 

dinsdagnamiddag 
 p. 1 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 48 
in detail: p. 69 

79 41 11 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2774
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip196.pdf#page=10
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=59
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=81
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2739
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip196.pdf#page=26
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=60
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=82
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=0732
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2784
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip197.pdf#page=5
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=56
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=77
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23 

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid, opdat de raad van de 
hulpverleningszone elektronische vergaderingen op afstand 
kan houden wanneer de agenda dat mogelijk maakt. 

55K2639 
Vergadering van 

dinsdagavond 
 p. 1 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 53 
in detail: p. 76 

131 0 0 

20 

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en 
tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, teneinde de 
leden van het Vast Comité P, van de dienst Enquêtes P en van 
het administratief personeel van het Comité P vrij te stellen van 
het verkrijgen van machtigingen voor de toegang tot en 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun 
wettelijke opdrachten. 

55K2504 
Vergadering van 

dinsdagavond 
  p. 2 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 52 
in detail: p. 75 

132 0 0 

21 
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. 

55K2790 
Vergadering van 

dinsdagavond 
 p. 3 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 52 
in detail: p. 75 

132 0 0 

22 
Voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof wordt verzocht de 
lopende en zogenaamde DBFM-projecten van de Regie der 
Gebouwen aan een audit te onderwerpen. 

55K2788 
Vergadering van 

dinsdagavond 
p. 4 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 53 
in detail: p. 76 

131 0 0 

26 

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de 
onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers. 

55K2761 
Vergadering van 

dinsdagavond 
 p. 8 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 54 
in detail: p. 78 

117 15 0 

27 

Wetsontwerp houdende instemming met volgende 
internationale akten:  
1) Protocol voor de toetreding van de Republiek Finland tot de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel 
op 5 juli 2022;  
2) Protocol voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel 
op 5 juli 2022. 

55K2816 
Vergadering van 
woensdagmiddag 

 p. 31 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 54 
in detail: p. 79 

121 11 0 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2639
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip198.pdf#page=5
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=61
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=84
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2504
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip198.pdf#page=6
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=60
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=83
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2790
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip198.pdf#page=7
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=60
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=83
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2788
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip198.pdf#page=8
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=61
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=84
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2761
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip198.pdf#page=12
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=62
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=86
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2816
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip200.pdf#page=37
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=62
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=87
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28 
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke 
werkloosheid. 

55K2798 
Vergadering van 
woensdagmiddag  

p. 47 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 54 
in detail: p. 80 

84 20 28 

38 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake 
de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg. 

55K2786 
Vergadering van 
woensdagavond  

p. 1 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 57 
in detail: p. 86 

93 0 39 

44 
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende 
de aanbodsbeheersing van gezondheidszorgberoepen. 

55K2801 
Vergadering van 
woensdagavond  

p. 12 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 58 
in detail: p. 90 

79 39 13 

45 

Voorstel tot verwerping van het wetsvoorstel tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de 
algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 
betreffende de feestdagen, voor wat betreft de vervanging van 
21 juli als wettelijke feestdag door de feestdagen van de 
gemeenschappen. 

55K1466 
Vergadering van 
woensdagavond  

p. 31 

Vergadering van 
woensdagavond  

p. 60 
in detail: p. 90 

95 35 0 

 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2798
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip200.pdf#page=53
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=62
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=88
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2786
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=9
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=65
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=94
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2801
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=20
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=66
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=98
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=1466
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=39
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=69
https://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/55/ip201.pdf#page=98

