Parlementaire werkzaamheden juli 2007 – juli 2008
Wouter Beke
Senator
Lidmaatschap van volgende commissies:
o Commissievoorzitter Financiën en economie
o Ondervoorzitter van de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven
en de boekhouding van de politieke partijen
o Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
o Commissie voor Sociale Zaken
Lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
o Commissievoorzitter buitenlandse vraagstukken
Lid van het bureau van de Belgische delegatie van de Interparlementaire Unie
Nationaal voorzitter CD&V a.i. ( 20 maart 2008 – 15 mei 2008)
Nationaal ondervoorzitter CD&V
1e schepen in Leopoldsburg

Wetsvoorstellen die wet zijn geworden (1)
Wetsontwerp houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in
ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de
vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Nr 4-221)
De wet heeft tot doel te voorzien in een ruimere financiering van ontwikkelingsfondsen die
via leningen, kapitaalparticipatie of waarborgen investeren in microfinancieringsinstellingen
in het Zuiden. De ruimere financiering wordt gerealiseerd door een incentive te creëren voor
particulieren om te beleggen in deze ontwikkelingsfondsen. De incentive bestaat in het
toekennen van een belastingsvermindering aan particulieren die aandelen nemen in of
geldleningen toekennen aan deze ontwikkelingsfondsen.
Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Mede-ondertekenaars: Wouter Beke, etienne Schouppe, Els Schelfhout, Elke Tindemans
Bekrachtigd op 1 juni 2008

Voorstellen van resolutie aangenomen in plenaire (1)
(4-502) Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over
clustermunitie
Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, François Roelants
du Vivier, Philippe Mahoux, André Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy
Dubié et Wouter Beke

Voorstellen van resolutie (5)

(4-686) Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de
horecasector (Verlaging BTW-tarief - Forfaitair systeem sociale bijdragen en
bedrijfsvoorheffing voor extra's - Zwartwerk - Spreiding over het ganse jaar van de prestaties
onder studentencontract - Opheffing van de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten Afbouw van de excessen t.g.v. exclusieve afnameverplichtingen in de café-sector) (4-686)
Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke, Louis Ide, Hugo Vandenberghe et
Tony Van Parys
(4-386) Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel
Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Els Schelfhout,
Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
(4-378) Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes
Bespreking)
Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els
Schelfhout
(4-319) Voorstel van resolutie betreffende diabetes
Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els
Schelhfout
(4-317) Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in België (Overheidsondersteuning
om de ICT in de zorg een snelle opmars te laten kennen)
Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els
Schelfhout

Wetsvoorstellen (41)
Juni 2008
(4-825) Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal
met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
Ingediend door de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de
dames Christine Defraigne en Anne Delvaux op 24-06-2008
(4-791) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om
ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de
installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen
Ingediend door Wouter Beke, Els Schelfhout, Els Van Hoof en Pol Van Den Driessche op 206-2008
(4-807) Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de
moord op Julien Lahaut 13/6/2008
Ingediend door Pol Van Den Driesche, Alain Destexhe, Patrik Vankrunkelsven, Geert
Lambert, Wouter Beke, Louis Ide en Els Schelfhout op 13-06-2008

(4-788) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot
vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van
de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van
planten en bloemen
Ingediend door Wouter Beke op 20-06-2008
(4-787) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 4
oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen.
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 13-06-2008
(4-791) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om
ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de
installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 02-06-2008

April 2008
(4-688) Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden
naar de gemeenten
Ingediend door wouter Beke c.s. op 10-04-2008

Maart 2008
(4-664) Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter
versterking van de democratische betrokkenheid
Ingediend door de heer Wouter Beke op 21-03-2008
(4-600) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het
oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het...
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het
oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 20-03-2008
(4-644) Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 17-03-2008

Februari 2008
(4-599) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de
ondernemingen,...

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en
van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen,
teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het
bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 29-02-2008
(4-579) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van
verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met ..
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van
verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialenverzekeringsfondsen
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 25-02-2008
(4-580) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen...
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het
onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust
op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 25-02-2008
(4-576) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met
betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen
op de personenbelasting
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 21-02-2008
(4-555) Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de
commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap
Ingediend door Wouter Beke en c.s. op 12-02-2008

Januari 2008
(4-503) Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de
ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 04-01-2008
(4-504) Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden
en invalide gezinshoofden
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 04-01-2008
(4-505) Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 04-01-2008

November 2007
(4-427) Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de
aangifte van overlijden

Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op28-11-2007
(4-386) Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op12-11-2007

Oktober 2007
(4-338) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale
ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die
onregelmatigheden melden.
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op25-10-2007
(4-315) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen enz
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de
invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen
deelnemen aan de artsenverkiezingen
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op22-10-2007
(4-316) Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van de vrijwilligers
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 22-10-2007
(4-317) Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in België
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 22-10-2007
(4-318) Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7
augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 22-10-2007
(4-319) Voorstel van resolutie betreffende diabetes
Ingediend door de heer Wouter Beke c.s. op 22-10-2007
(4-279) Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiële impact van
de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma
Ingediend door de heer Wouter Beke op 16-10-2007
(4-279) Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiële impact van de aan de kiezer
voorgestelde partijprogramma's
Ingediend door de heer Wouter Beke op 16-10-2007
(4-281) Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet
van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de
verkiezingen van de federale kamers, de financiering enz
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in 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

Ingediend door de heer Wouter Beke op 16-10-2007
(2-282) Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet
van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de
verkiezing van het Europees Parlement
Ingediend door de heer Wouter Beke op 16-10-2007
(4-283) Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de enz
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19
mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de
verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement,
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap,
alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid
Ingediend door de heer Wouter Beke op 16-10-2007

September 2007
(4-217) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat
betreft de aftrek van kinderopvang
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-216) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
betreffende de buitenschoolse kinderopvang
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-213) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten wat betreft het willekeurig ontslag van werknemers
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-212)Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 22 december 2003 betreffende
de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- of nachtarbeid
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-209) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse
bepalingen enz
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse
bepalingen teneinde de ten laste van de Schatkist zijnde pensioenen van de personeelsleden
van de psycho-medisch-sociale centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding gelijk te
stellen met de pensioenen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-208) Wetsvoorstel tot invoering van een vakantiegeld voor invaliden.
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-207) Wetsvoorstel tot afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies
toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007

(4-206) Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke
scheiding en echtscheiding
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-205) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 286 van 31-03-1984
houdende maatregelen om een betere inning te verzekeren van de socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 29-09-2007
(4-204) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten met het oog op de invoering van een schorsing van de
opzeggingstermijn tijdens een staking
Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke op 26-09-2007

Rapporten (3)
(4-549) Verslag betreffende het regeringsbeleid betreffende Afghanistan (4-549)
Verslag van de heer Wouter Beke en mevrouw Juliette Boulet
(4-474) Verslag betreffende het Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007
houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen
Verslag van de heer Wouter Beke
(4-492) Verslag betreffende het Wetsontwerp tot wijziging 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, wat de
voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen
Verslag van de heer Wouter Beke

Mondelinge vragen (2)
(4-339) Vraag aan de heer Yves Leterme, eerste minister (actualiteitendebat)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement. Vraag gesteld op 05/06/2008

(4-137) Vraag aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
Over de diefstallen op bouwwerven. Vraag gesteld op 14/02/2008

Schriftelijke vragen (30)
(4-1195) Aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden
Verzending vraag 27/6/2008 Antwoord 31/7/2008

(4-1194) Aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden
Verzending vraag 27/6/2008 Antwoord 29/7/2008
(4-1073) Aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring
Verzending vraag 13/6/2008
(4-1012) Aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Kopiëren voor eigen
gebruik - Blanco informatiedragers - Vergoeding Verzending vraag 3/6/2008 Antwoord
7/7/2008
(4-804) Aan de minister van Landsverdediging
Leger - Buitenlandse opdrachten Aalmoezeniers Verzending vraag 18/4/2008 Antwoord 21/5/2008
(4-802) Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Huisartsen - Kwaliteitsverbetering van de zorgen - Oprichting van een forum Verzending
vraag 18/4/2008 Antwoord 22/7/2008
(4-801) Aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
- Controle - Limburg Verzending vraag 18/4/2008 Antwoord 29/7/2008

Sociale fraude

(4-800) Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale fraude - Controle - Limburg Verzending vraag 18/4/2008 Antwoord 3/7/2008
(4-774) Aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
Wetboek Inkomstenbelastingen - Artikel 354 - Toepassing Verzending vraag 7/4/2008
Antwoord 29/4/2008
(4-712) Aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Ondernemers Administratieve lasten - Stijging Verzending vraag 3/4/2008 Antwoord 14/5/2008
(4-650) Aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Administratieve lasten - Stijging Verzending vraag 3/4/2008

Ondernemers -

(4-594) Aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Elektronische
identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers Verzending vraag 3/4/2008
Antwoord 22/7/2008
(4-588) Aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Brandweerkorpsen
- Materiaal - Vernieuwing Verzending vraag 3/4/2008 Antwoord 13/6/2008
(4-553) Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Farmaceutische industrie - Omzetheffingen
Verzending vraag 3/4/2008
Antwoord
12/6/2008
(4-547 Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek
Verzending vraag 3/4/2008 vraag 29/4/2008

(4-535) Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid Verzending vraag 3/4/2008
(4-534) Aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
medisch aanbod in België Verzending vraag 3/4/2008 Antwoord 22/4/2008

Het

(4-404) Aan de minister van Klimaat en Energie
Klimaatverandering - Voorlichtings- en
vormingsevenementen - Toelagen - Procedure Verzending vraag 27/2/2008 Antwoord
13/3/2008
(4-389) Aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
Ondernemers Administratieve lasten - Stijging Verzending vraag 27/2/2008 Dossier gesloten 19/3/2008
(4-361) Aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Spartacusplan - Deelname van de NMBS.
Verzending vraag 20/2/2008
19/3/2008

De Lijn Antwoord

(4-357) Aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Militair hospitaal Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek Verzending vraag 20/2/2008
Dossier gesloten 19/3/2008
(4-289) Aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele
Hervormingen
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid Verzending vraag 4/2/2008
Antwoord 6/3/2008
(4-287) Aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
België Verzending vraag 4/2/2008 Dossier gesloten 19/3/2008

Het medisch aanbod in

(4-268) Aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
Elektronische
identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers Verzending vraag 30/1/2008
Antwoord 13/2/2008
(4-208) Aan de minister van Landsverdediging
Rekruteringen per provincie en per garnizoen
4/3/2008

Belgisch Leger - Vacatures voor 2008 Verzending vraag 24/1/2008 Antwoord

(4-206) Aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Terugbetaling Verzending vraag 24/1/2008 Antwoord 5/3/2008

Bariatrische ingrepen -

(4-94) Aan de minister van Landsverdediging
Centrale Dienst voor sociale en culturele
actie (CDSCA) – Woningen – Dubbele beglazing. Verzending vraag 4/12/2007 Dossier
gesloten 20/12/2007
(4-77) Aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
Bariatrische ingrepen – Terugbetaling – BMI. Verzending vraag 20/11/2007 Dossier
gesloten 20/12/2007
(4-45) Aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie,
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Stookoliefonds - Deelname van de OCMW’s Stopzetting - Gevolgen. Verzending vraag 29/10/2007 Dossier gesloten 20/12/2007

(4-40) Aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
Departement Defensie - Budgettaire ontsporing - Curatele. Verzending vraag 30/10/2007
Dossier gesloten 20/12/2007

Vragen om uitleg (4)
(4-356)
Vraag aan de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en
Institutionele Hervormingen over de meeneembaarheid van de registratierechten gesteld op
2/06/2008
(4-355)
Vraag aan de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en
Institutionele Hervormingen en aan de heer Karl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie
van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd
aan de minister van Justitie over de btw-fraude op het Congolees consulaat-generaal in
Antwerpen gesteld op 12/06/2008
(4-135)
Vraag aan de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en
Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie,
Zelfstandigen en Landbouw over de fraude met internetbankieren gesteld op 28/02/2008
(4-49)
Vraag aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
over het sluiten van bepaalde postkantoren gesteld op 24/01/2008

Buitenlandse missies (3)
Van 20 tot en met 22 januari 2008 was er in Ljubljana (Slovenië) een conferentie van
verenigde commissievoorzitters bevoegd voor energie en leefmilieu. Wouter Beke en Nahima
Lanjri vertegenwoordigden er ons land.
Van maandag 9 tot en met woensdag 11 juni nam Wouter, als delegatieleider namens België,
deel aan de High Level Meeting van de Verenigde Naties over aids in New York. Deze
opvolgingsconferentie ging na in welke mate de engagementen, die de UNO in 2001 en 2006
nam m.b.t. de bestrijding van aids tegen 2010, op schema zitten.
Op de 18e internationale aidsconferentie in Mexico City van zondag 3 augustus tot en met
zaterdag 9 augustus was Wouter samen met Marleen Temmerman aanwezig om de recentste
ontwikkelingen binnen de aidsbestrijding op te volgen. Eveneens aanwezig was de heer Peter
Piot, als directeur van UNAIDS. Hij deed een uitdrukkelijke oproep om de strijd tegen aids
voort te zetten, ondanks de niet bemoedigende resultaten.

Voorzitterschap Senaatscommissie financiën en economie
Onder het voorzitterschap van Wouter Beke kwamen er het voorbije werkjaar een aantal
belangrijke thema’s aan bod binnen de commissie financiën en economie waaronder:
•
•

•
•

Het belastingsvoordeel bij ethisch beleggen in de microfinanciering (wetsvoorstel op
15 mei 2008 goedgekeurd in de Senaat)
De bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in
verzekeringsaangelegenheden (de wet van 10 mei 2007 werd op 21 december 2007
aangepast)
Een beter fiscaal statuut voor auteurs (het desbetreffende wetsvoorstel trad in werking
op 1 januari 2008)
De vestiging van sommige aanvullende gemeentebelastingen en de aanvullende
agglomeratiebelasting op de personenbelasting (dit wetsontwerp werd in de Senaat op
18 juli 2008 goedgekeurd)

Voorzitterschap CD&V
Op 20 maart kwam Wouter bij de installatie van de regering Leterme I tijdelijk aan het hoofd
van de partij. Gedurende twee maanden zette Wouter zich volop in om de belangen van
CD&V te verdedigen gedurende verschillende overlegmomenten met andere partijen. Denk
maar aan de heropflakkering van het ethische reveil, de BTW op bouwgronden, het dossier
BHV,… Op 15 mei werd Marianne Thyssen als nieuwe voorzitter van CD&V verkozen met
96,6% van de stemmen. Wouter werd door Marianne opnieuw gevraagd, om samen met Joke
Schauvliege, ondervoorzitter van de partij te worden. Wouter is sinds 2003 nationaal
ondervoorzitter van CD&V. “Hij verbaasde vriend en vijand” (DS 15/05/2008)

Voorbereiding congres ‘KLAAR VOOR DE WERELD’
Op 27 september stond het congres ‘KLAAR VOOR DE WERELD’ gepland op de Brussels
Event Brewery. Het werd in laatste instantie, gezien de politieke actualiteit, omgevormd tot
een actualiteitscongres. Als congresvoorzitter leidde Wouter het verloop in goede banen. De
thema’s van het oorspronkelijk geplande congres zullen naar aanloop van de regionale en
Europese verkiezingen nog aan bod komen zodat het werk achter de schermen van het
voorbije jaar niet voor niets geweest is.

