Parlementaire werkzaamheden juli 2008 – juli 2009
Wouter Beke
Senator
Lidmaatschap van volgende commissies:
o Commissievoorzitter Financiën en economie
o Tweede ondervoorzitter van de controlecommissie betreffende de
verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
o Bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële en
bankcrisis (afgevaardigde van de Senaat)
o Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
o Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
o Commissie voor Sociale Zaken
o Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van
de politieke partijen (afgevaardigde van de Senaat)
Lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
o Commissievoorzitter buitenlandse vraagstukken
Lid van het bureau van de Belgische delegatie van de Interparlementaire Unie
Directeur Ceder, studiedienst CD&V. (6 januari 2009 – heden)
Nationaal ondervoorzitter CD&V
1e schepen in Leopoldsburg

Wetsvoorstellen die wet zijn geworden (2)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met
het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
(Nr 4-825)
Dit wetsvoorstel strekt ertoe tot een globale wettelijke regeling te komen wat betreft de
diverse handelingen met menselijk lichaamsmateriaal, met uitzondering van transplantatie van
organen en de handelingen verricht met bloedderivaten, doch met inbegrip van cellen en
weefsels, die bestemd zijn voor een toepassing op de mens of voor het wetenschappelijk
onderzoek.
(Ingediend door de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de
dames Christine Defraigne en Anne Delvaux)
Bekrachtigd op 19 december 2008

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24
oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
(Nr 4-787)
Ingediend door dhr Wouter Beke c.s.
Mede-ondertekenaars: Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche, Els
Van Hoof
Bekrachtigd op 28 april 2009

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 (7)
(4-1159) Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem
(CPS)
Voorstel van Nahima Lanjri, Wouter Beke, Dirk Claes, Sabine de Bethune, Yves
Leterme, Els Schelfhout
(4-1155) Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel
Voorstel van Nahima Lanjri, Wouter Beke, Dirk Claes, Sabine de Bethune, Yves
Leterme, Tony Van Parys, Hugo Vandenberghe
(4-1121) Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als
middel voor betrouwbare authenticatie van de patiënt en als basis voor een veilige raadpleging
van verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt bij de ziekenfondsen
Voorstel van Louis Ide, Wouter Beke, Helga Stevens
(4-1082) Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van
het gebruik van aardgasvoertuigen
Voorstel van Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Tony Van Parys,
Hugo Vandenberghe
(4-1027) Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de
"Global Green New Deal"
Voorstel van Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis
Delpérée, Margriet Hermans, Jean-Jacques De Gucht
(4-1021) Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor
grensoverschrijdend bellen in de Benelux
Voorstel van Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den
Driessche, Els Van Hoof

(4-973) Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars
Voorstel van Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Tony Van Parys,
Hugo Vandenberghe

Wetsvoorstellen (33)
Juni 2009
(4-1359) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland
16/6/2009
(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

Mei 2009
(4-1307) Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet ----(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei
2007) 4/5/2009
(4-1324) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële
zekerheden
en
houdende
diverse
fiscale
bepalingen
inzake
zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, met het
oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied 14/5/2009

April 2009
(4-1280) Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen 9/4/2009
(4-1288) Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19
december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het
oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
22/4/2009

Maart 2009
(4-1217) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen,
met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen
12/3/2009
(4-1223) Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale
verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 12/3/2009

(4-1224) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde
vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op
basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen 12/3/2009

Februari 2009
(4-1159) Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem
(CPS) 3/2/2009

Januari 2009
(4-1121) Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als
middel voor betrouwbare authenticatie van de patiënt en als basis voor een veilige raadpleging
van verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt bij de ziekenfondsen 15/1/2009
(4-1141) Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen
toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook 21/1/2009
(4-1155) Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 29/1/2009

December 2008
(4-1047) Wetsontwerp tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de
aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder 5/12/2008
(4-1060) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145(24) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 teneinde "gevelisolatie" toe te voegen aan de lijst van de
energiebesparende maatregelen die recht geven op een belastingvermindering 11/12/2008
(4-1080) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de
minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft
22/12/2008
(4-1081) Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair
krediet wat betreft de reclame 22/12/2008
(4-1082) Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van
het gebruik van aardgasvoertuigen 22/12/2008
(4-1087) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met
betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het
behoud van een woning 23/12/2008

Oktober 2008
(4-942) Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een
carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector 3/10/2008

(4-948) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25
juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering
7/10/2008
(4-960) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling
van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht
bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van
de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/10/2008
(4-973) Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars 20/10/2008

November 2008
(4-988) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering
van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder
ten gevolge van werken op het openbaar domein 4/11/2008
(4-989) Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTWoverschot 4/11/2008
(4-1017) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen
en transplanteren van organen en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, om het systeem van
orgaandonatie te verbeteren 20/11/2008
(4-1021) Voorstel van resolutie tot invoering
grensoverschrijdend bellen in de Benelux 24/11/2008

van
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(4-1022) Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten
24/11/2008
(4-1027) Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de
"Global Green New Deal" 26/11/2008

Juli 2008
(4-840) Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen
1/7/2008
(4-878) Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid 15/7/2008
(4-880) Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de
reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie
en van de klinische orthopedagogiek 16/7/2008
(4-884) Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat
het vaderschapsverlof voor meeouders betreft 17/7/2008

Mondelinge vragen (2)
(4-430) Vraag aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen over de klachten inzake de reclame van financiële instellingen. Vraag gesteld
op 23/10/2008
(4-656) Vraag aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken over de
inbraakgolf bij apotheken. Vraag gesteld op 5/3/2009

Schriftelijke vragen (61)
(4-3542) Vraag aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek
Verzending vraag 9/6/2009
(4-3541) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek
Verzending vraag 9/6/2009
(4-3540) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek
Verzending vraag 9/6/2009
(4-3245) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Verdrag - Ratificatie Verzending vraag 27/3/2009. Antwoord 22/4/2009

Benelux-

(4-3012) Vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken
Vlaamse kuststeden Onveiligheidsgevoel - Maatregelen Verzending vraag 20/2/2009. Antwoord 23/4/2009
(4-2913) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Huisartsen in opleiding - Ondersteuning - Invoering van een financieel fonds Verzending
vraag 4/2/2009. Antwoord 10/2/2009 & aanvullend antwoord 16/3/2009
(4-2872) Vraag aan de minister van Landsverdediging
Leger - Contingent - Geplande
vacatures - Provincie Limburg Verzending vraag 22/1/2009. Antwoord 27/2/2009
(4-2681) Vraag aan de van Migratie- en Asielbeleid
Opslag van gegevens - Aanwending
van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) Verzending vraag 12/1/2009.
Antwoord 7/5/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-1255)
(4-2668) Vraag aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Farmaceutische
sector - Topberaad Verzending vraag 12/1/2009. Rappel 10/3/2009. Herindiening van
schriftelijke vraag (4-2020)
(4-2656 Vraag aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Ondernemers Administratieve lasten - Stijging Verzending vraag 12/1/2009. Herindiening van schriftelijke
vraag (4-650)

(4-2636) Vraag aan de minister van Landsverdediging
Defensie - Centrale Dienst voor
Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat Verzending vraag
12/1/2009. Antwoord 13/2/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-2090)
(4-2633) Vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen
Verzending vraag 12/1/2009. Antwoord 13/2/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (42109)
(4-2610) Vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen Verzending vraag
12/1/2009. Antwoord 5/2/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-1634)
(4-2461) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen Opslag
van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
Verzending vraag 12/1/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-1246)
(4-2454) Vraag aan de -eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven
en Institutionele Hervormingen
Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling
Verzending vraag 12/1/2009. Antwoord 19/2/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (42102)
(4-2443) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken,
Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
NMBS - Infrabel - Spartacusplan Limburg Verzending vraag 12/1/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-1900)
(4-2399) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Opslag van
gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
Verzending vraag 12/1/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-1247)
(4-2352) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten
Verzending vraag 12/1/2009. Antwoord 27/1/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (42137 )
(4-2347) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte
vertegenwoordiging van de huisartsen Verzending vraag 12/1/2009. Antwoord 30/1/2009.
Herindiening van schriftelijke vraag (4-2097)
(4-2273) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid Verzending vraag 12/1/2009. Antwoord
9/2/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-535)
(4-2268) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen Gunstmaatregelen Verzending vraag 12/1/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (42108)

(4-2261) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen Auteurs- en naburige rechten - Fiscale regeling - Uitvoeringsmaatregelen
Verzending vraag 12/1/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (4-1881)
(4-2260) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen
Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief
Verzending vraag 12/1/2009. Antwoord 2/2/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (41880)
(4-2249 Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring
Verzending vraag 12/1/2009. Antwoord 7/5/2009. Herindiening van schriftelijke vraag (41073)
(4-2137) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten
Verzending vraag 16/12/2008. Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als schriftelijke vraag
(4-2352)
(4-2109) Vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen
Verzending vraag 9/12/2008. Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als schriftelijke vraag
(4-2633)
(4-2108) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen Gunstmaatregelen Verzending vraag 9/12/2008. Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend
als schriftelijke vraag (4-2268)
(4-2102) Vraag aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Distripost Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling Verzending vraag (Einde van de
antwoordtermijn: 1/1/2009 ) 3/12/2008 Dossier gesloten 5/1/2009 Heringediend als :
schriftelijke vraag (4-2454)
(4-2097) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte
vertegenwoordiging van de huisartsen Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn:
1/1/2009 ) 3/12/2008 Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als schriftelijke vraag (42347)
(4-2090) Vraag aan de minister van Landsverdediging
Defensie - Centrale Dienst voor
Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat Verzending vraag
28/11/2008. Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als schriftelijke vraag (4-2636)
(4-2020) Vraag aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Farmaceutische
sector - Topberaad Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
18/11/2008 Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als : schriftelijke vraag (4-2668)

(4-1902) Vraag aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
Bromfiets - Snelheidscontrole - Roltestbank - Curvometers Verzending vraag 29/10/2008.
Antwoord 3/11/2008
(4-1900) Vraag aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven NMBS Infrabel - Spartacusplan - Limburg Verzending vraag 29/10/2008. Dossier gesloten
5/1/2009. Heringediend als schriftelijke vraag (4-2443)
(4-1896) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
Dienstencheques - Concurrentie met de reguliere arbeid - Provincie Limburg Verzending
vraag 29/10/2008. Antwoord 16/12/2008
(4-1891) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Vastleggen Verzending vraag 29/10/2008. Antwoord
24/11/2008.
(4-1881) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen Auteurs- en naburige rechten - Fiscale regeling - Uitvoeringsmaatregelen
Verzending vraag 29/10/2008. Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als schriftelijke vraag
(4-2261)
(4-1880) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen
Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief
Verzending vraag 29/10/2008 Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als schriftelijke
vraag (4-2260)
(4-1636 Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Leopoldsburg - Harley Davidson-treffen Verzending vraag 23/9/2008. Antwoord 22/10/2008
(4-1635) Vraag aan de minister van Landsverdediging
Belgisch leger - Rijopleiding Kostprijs Verzending vraag 23/9/2008. Antwoord 24/10/2008
(4-1634) Vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen Verzending vraag
23/9/2008. Dossier gesloten 5/1/2009. Heringediend als schriftelijke vraag (4-2610)
(4-1562) Vraag aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Omgekeerde
hypotheek - Invoering in België - Gevaren
Verzending vraag 15/9/2008. Antwoord
12/12/2008
(4-1561) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen Omgekeerde hypotheek - Invoering in België - Gevaren Verzending vraag
15/9/2008. Antwoord 23/10/2008
(4-1540) Vraag aan de -eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Dieren - Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen - Voorwaarden inzake verhandeling
Verzending vraag 5/9/2008. Antwoord 21/10/2008

(4-1255) Vraag aan de minister van Migratie- en Asielbeleid
Opslag van gegevens Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) Verzending
vraag 11/7/2008. Dossier gesloten 5/1/2009
(4-1254) Vraag aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Opslag van
gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord 9/10/2008
(4-1253) Vraag aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Opslag van
gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord 1/8/2008
(4-1252) Vraag aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Opslag van gegevens Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) Verzending
vraag 11/7/2008. Antwoord 14/8/2008
(4-1251) Vraag aan de minister van Klimaat en Energie
Opslag van gegevens Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) Verzending
vraag 11/7/2008. Antwoord 29/7/2008
(4-1250) Vraag aan de minister van Landsverdediging Opslag van gegevens - Aanwending
van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) Verzending vraag 11/7/2008.
Antwoord 1/8/2008
(4-1249) Vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale
overheidsdiensten) Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord 25/9/2008
(4-1248) Vraag aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale
overheidsdiensten) Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord 4/8/2008
(4-1247) Vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken
Opslag van gegevens Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) Verzending
vraag 11/7/2008. Dossier gesloten 5/1/2009
(4-1246) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen Opslag
van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
Verzending vraag 11/7/2008. Dossier gesloten 5/1/2009
(4-1245) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele
Hervormingen
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de
federale overheidsdiensten) Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord 8/9/2008
(4-1244) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken Opslag van
gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten)
Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord 18/9/2008
(4-1243) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale

overheidsdiensten)
Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008 )
11/7/2008. Antwoord 12/9/2008
(4-1242) Vraag aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele
Hervormingen
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de
federale overheidsdiensten) Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord 5/8/2008
(4-1241) Vraag aan de eerste minister Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse
servers (door de federale overheidsdiensten) Verzending vraag 11/7/2008. Antwoord
1/8/2008
(4-1220) Vraag aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan - Uitvoeringsbesluiten Verzending
vraag 11/7/2008. Antwoord 4/8/2008
(4-1203) Vraag aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
Commissie voor
boekhoudkundige normen - Voorzitter, secretaris-generaal en project-manager - Vervanging
Verzending vraag 2/7/2008. Antwoord 9/10/2008
(4-1201) Vraag aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Voedselketen - Autocontrolesysteem Verzending vraag 2/7/2008. Antwoord 11/7/2008

Vragen om uitleg (3)
(4-492) Vraag aan de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën
over de "Market in Financial Instruments Directive". Gesteld op 22/10/2008 en beantwoord
op 6/11/2008
(4-614) Vraag aan de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën
over de regelgeving inzake de spaarboekjes. Gesteld op 11/12/2008 (dossier afgesloten)
(4-900) Vraag aan de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en
aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van
Financiën over de verruiming van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor
energiebesparende maatregelen. Gesteld op 14/5/2009 en beantwoord op 14/5/2009

Buitenlandse missies (7)
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.

Op 11 en 12 september nam Wouter Beke in Genève deel aan de jaarlijkse parlementaire
WTO opvolgingsconferentie. Hij diende op het ontwerp van slotverklaring amendementen in
waarin hij aandacht vraagt voor de ‘non trade concerns’ in de landbouw.
Landbouwproducten kunnen niet zomaar als handelsproducten worden beschouwd. Voeding
stelt bijzondere eisen inzake veiligheid, kwaliteit, milieu, dierenwelzijn, hygiëne, … Een
vrijmaking van de landbouwmarkt kan voor Wouter Beke enkel wanneer al deze factoren op
éénzelfde wijze op mondiaal vlak een rol spelen.
Van 28 tot 30 september was de commissie buitenlandse opdrachten die o.a. de
veiligheidsmaatregelen en de militaire opdrachten controleert op bezoek bij de Belgische
troepen in Afghanistan. Onder hen ook Wouter Beke, hier op de luchthaven van Kandahar
waar de F-16’s zijn gestationeerd.
Tussen 10 oktober en 15 oktober 2008 vond in Genève de 119de assemblee van de
Interparlementaire Unie plaats met als hoofdthema de internationale financiële en
economische crisis.
Op de jaarlijkse parlementaire hoorzitting van de Verenigde Naties op 20 en 21 november
2008 was Wouter Beke de delegatieleider voor de Belgische afvaardiging van de Senaat.
Tussen 3 april en 11 april 2009 vond in Addis Abeba de 120ste assemblee van de
Interparlementaire Unie plaats met als hoofdthema de opvolging van de internationale
financiële en economische crisis
Tenslotte was er op 7 en 8 mei 2009 nog een vergadering van de Interparlementaire Unie in
Genève met alle commissievoorzitters financiën en economie om een antwoord te bieden aan
de financiële en economische crisis.

Voorzitterschap Senaatscommissie financiën en economie
Het voorbije parlementair jaar is voor de commissie voor de Financiën en voor de
Economische Aangelegenheden van de Senaat uiteraard sterk getekend geweest door de
ongeziene financiële en bancaire crisis. Niet enkel op internationaal vlak maar ook op
Belgisch vlak ging de financiële storm wild tekeer. Alle vier de grote systeembanken die
België –op dat moment nog- telde kwamen in het oog van de financiële storm terecht. In 2008
brachten de Belgische overheden daarom maar liefst 24,02 miljard euro belastinggeld (of zo’n
2.400 euro per Belg) in als kapitaal in financiële instellingen. Dit komt neer op 6,9 percent
van ons bruto binnenlands product. Naast de directe kapitaalinbreng, namen de overheden
voor 241 miljard euro (of 69 percent van het bbp) aan risico via de toekenning van
staatswaarborgen. Belastingbetalers hebben het recht om te weten of dit geld goed besteed
wordt.
De werkzaamheden van de commissie voor de Financiën en voor de Economische
Aangelegenheden zijn dan ook begin oktober 2008 gestart met hoorzittingen met de
toenmalige premier, de h. Y. Leterme, en de vice-premier en minister van Financiën, de h. D.
Reynders, over de ingrijpende reddingsoperaties bij Fortis en Dexia. Ook Febelfin, de
gouverneur van de NBB en de voorzitter van de CBFA werden toen gehoord.

De verdere opvolging van deze crisis gebeurde later in samenspraak met de Kamer van
volksvertegenwoordigers in het kader van de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek
naar de Financiële en Bankcrisis (Verslag nr. 4-1100). Negen van de tien vaste leden
afgevaardigd door de Senaat waren effectieve leden van de Commissie voor de Financiën en
voor de Economische Aangelegenheden.
In het kader van de financiële crisis werden nog diverse andere hoorzittingen gehouden. De
hoorzittingen mbt de mogelijke fiscale maatregelen ter vrijwaring van de solvabiliteit van de
ondernemingen en ter herstel van het ondernemers- en aandeelhoudersvertrouwen met de
heren Et. Cooreman en Ivan Van de Cloot besteedde ruim aandacht aan de impact van de
financiële crisis op de zogenaamde reële economie. Op het vlak van de
vennootschapsrechtelijke aspecten van de financiële crisis hield de commissie een hoorzitting
waarbij de commissie de gevolgen van de beslissingen van de AV van Fortis Holding NV
samen met de professoren Hilde Laga en Christoph Van der Elst onder de loep nam.
Tenslotte moeten ook de hoorzittingen over het interim-en het eindrapport van het Hoog
Comité voor een nieuwe financiële architectuur en die over de nieuwe Corporate Governance
Code, alle in het kader van de financiële crisis worden gezien.
De commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden heeft ook een
belangrijke bevoegdheid inzake energie. In het licht van de in 2008 zeer sterk opgelopen
aardgasprijzen en de onderbrekingen in de bevoorrading vanuit Rusland, heeft de commissie
ook een aantal experts gehoord over de bevoorradingszekerheid inzake aardgas voor ons land.
Een ander thema dat de commissie nauw aan het hart ligt is dat van het consumentenkrediet.
In het kader van diverse in de commissie ingediende wetsvoorstellen zijn brede hoorzittingen
gehouden. Het resultaat daarvan is dat de bevoegde minister een werkgroep Kamer/Senaat
heeft opgericht enerzijds om de richtlijn 200/48/EG van 23 april 2008 in ons recht om te
zetten, maar anderzijds om de bestaande wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet bij
te schaven. Deze werkgroep kwam in de week van 13 juni voor de eerste maal samen.
De commissie heeft ook een vergadering gewijd aan de opvolging van de wet van 16 juli
2008 ivm een forfaitaire regeling inzake auteurs- en naburige rechten, een wet die
voortkomt uit een wetsvoorstel dat eerder in deze legislatuur in onze commissie werd
ingediend en goedgekeurd.
Speciale aandacht werd eveneens geschonken aan het thema ethiek in de financiële en
economische wereld. Een in onze commissie ingediend wetsvoorstel met het oog op het
verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens
(nr. 4-704), is ook wet geworden. Het betreft hier een primeur op wereldvlak.
De commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden heeft uiteraard
zoals traditioneel het geval is, een belangrijk aandeel in de besprekingen van de
programmawetten en wetsontwerpen houdende diverse bepalingen waarmee de regering haar
beleid uitzet (nrs. 4-1050; 4-1051; 4-1052; 4-1097 en 4-1250).
Andere wetsontwerpen uitgaande van de regering hadden te maken met de eerder vermelde
financiële en economische crisis : het ontwerp van economische herstelwet (nr. 4-1199) is
daar maar één voorbeeld van.

Verder zijn ontwerpen in verband met de meest uiteenlopende bevoegdheden van de
commissie aan bod gekomen: wijzigingen van het Wetboek van inkomstenbelastingen (nrs. 41055 en 4-1056), van het BTW-Wetboek (nr. 4-1381), wetswijzigingen met een impact in de
financiële sector (nrs. 4-1257 en 4-1382), in verband met het IMF (nr. 4-1074), het gas (nrs.
4-1096 en 4-1385), de verzekeringen (nrs. 4-1099 en 4-1235) , de post- en
telecommunicatiesector (nr. 4-1249) , de overheidsbedrijven ( nrs. 4-1314 en 4-1383). Ook de
maatregelen ten gunste van de slachtoffers van de failliete Kaupthing –bank kwamen aan bod
(nr. 4-1256).
Daarnaast zijn in de commissie talloze wetsvoorstellen inzake mobiliteit aan bod gekomen.
Vaak is daarvoor nader advies ingewonnen bij het BIVV, de FOD justitie, enz.
Aan boeiende thema’s zal het in de volgende zitting, die van 2009-2010 alvast niet ontbreken.
De financiële en economische crisis belooft van het parlementair jaar 2009-2010 alvast een
interessant jaar te maken …

Beneluxparlement
De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, beter bekend als het Beneluxparlement, is
samengesteld uit 49 leden van de parlementen van de drie lidstaten: 21 Belgen, 21
Nederlanders en 7 Luxemburgers. Het heeft een adviserende opdracht ten aazien van de
regeringen van de Beneluxlanden. De Belgische Senaat levert 3 van de 21 leden waaronder
Wouter Beke
Als voorzitter van de commissie Buitenlandse Vraagstukken speelde Wouter Beke dit jaar een
belangrijke rol. Deze commissie is immers ook de opdracht toegewezen om de implementatie
van het vorige jaar (17 juni 2008) hernieuwde Beneluxverdrag te begeleiden. Zo formuleerde
Wouter Beke met zijn commissie op vraag van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken
een advies in verband met de herziening van de instellingenovereenkomst van 5 november
1955 die de oprichting, samenstelling en werking van het Beneluxparlement regelt alsook de
verhouding van het Beneluxparlement tegenover de verschillende regeringen, de Raad van
ministers en de andere Beneluxinstellingen.
Eén van de nieuwe ambities van het hernieuwde Beneluxverdrag is het versterken van de
relaties met naburige regio’s. Wouter Beke nodigde daarom met de commissie Buitenlandse
Vraagstukken een afvaardiging uit van het parlement van Noordrijn-Rijnland-Westfalen.
Afgesproken is dat een partnerschap zal uitgewerkt worden dat zal toegespitst zijn op
leefmilieu, energie, de werkloosheidsproblemen en de grensoverschrijdende bemiddeling.
Op 28 november 2008 organiseerde Wouter Beke met de commissie Buitenlandse
Vraagstukken ook een studiedag over de regionale samenwerkingsverbanden in Europa.
Naast de Benelux zijn er nog verschillende andere samenwerkingsverbanden, denk maar aan:
1. De Visegrad groep als een institutioneel samenwerkingsverband tussen Tsjechië,
Hongarije, Slowaijke en Polen.
2. De Nordic Council is een institutioneel samenwerkingsverband tussen Denemarken,
Finland, Ijsland, Noorwegen en Zweden.
3. De Baltische Assemblee als een institutioneel samenwerkingsverband tussen Estland,
Letland en Litouwen.

4. De Brits Ierse raad als een samenwerkingsverband tussen Ierland en Groot Brittannië,
meer bepaald gericht op en in het kader van de zogenaamde goed vrijdag
vredesakkoorden.
Met andere woorden: in Europa zijn meer dan de helft van de landen betrokken in
samenwerkingsverbanden. Het is ook geen toeval dat het bijna telkens kleine landen betreft:
zij proberen door krachten te bundelen en bijv. voor Europese Tops de standpunten op elkaar
af te stemmen, tot een grotere invloed in Europa te komen.
Deze samenwerkingsverbanden moeten dan ook niet gezien worden tegen Europa maar als
een motor voor een verdere verdieping van Europa en hebben drie belangrijke functies: een
piloot- en avant-gardefunctie in het concept van een versterkt samenwerkingsverband binnen
Europa, een strategische functie om kleinere landen in het Europese belsuitvormingsproces
via samenwerking sterker te laten wegen en tenslotte een beleidsfunctie op het regionaal
niveau.
Tenslotte keurde op voorstel van Wouter Beke het Beneluxparlement ook een resolutie goed
over het commercieel draagmoederschap. Als lid van de commissie Justitie bracht Wouter
Beke deze problematiek op de agenda en dit naar aanleiding van een geval waarbij
Nederlandse wensouders in België op zoek gingen naar Belgische draagmoeders. In
Nederland gelden hieromtrent uitdrukkelijke verbodsbepalingen maar in België niet waardoor
het commercieel draagmoederschap in België regelmatig opduikt. Op één onthouding na
steunde het hele Beneluxparlement Wouter Beke in zijn oproep zo spoedig als mogelijk het
commercieel draagmoederschap, het aanbieden van kinderen alsook het maken van reclame te
verbieden en strafbaar te stellen.

Directeur Ceder, studiedienst CD&V
Sinds 6 januari is Wouter Beke aangesteld als directeur van Ceder, de studiedienst van
CD&V. Zijn hoofdtaak was de partij klaarstomen voor de Vlaamse en Europese verkiezingen
door de opmaak van het verkiezingsprogramma.

Vlaamse regeringsvorming
Als directeur van de studiedienst was Wouter nauw betrokken bij de Vlaamse
regeringsonderhandelingen na de verkiezingen van 7 juni voor de vorming van de nieuwe
Vlaamse regering. Hij stond ook in voor de coördinatie van de inhoudelijke invulling bij de
onderhandelingen en zorgde voor de opvolging bij de centrale onderhandelaars en de
Vlaamse Parlementsleden.

Spreekbeurten/debatten (15)
Doorheen het voorbije parlementaire jaar was Wouter op verschillende plaatsen gastspreker
of genodigde voor een politiek debat. Zo was hij ondermeer aanwezig op volgende locaties
• 26 augustus 2008: bestuursvergadering van CD&V St-Niklaas/Dendermonde
• 7 oktober 2008: CDS Antwerpen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 oktober 2008: Markant Lanaken
13 november 2008: gastcollege politieke wetenschappen KULeuven
18 november 2008: CD&V Senioren Zwevegem
25 november 2008: CD&V Senioren Gent
2 december 2008: bestuursvergadering CD&V Zaventem
Januari 2009: JONG-CD&V Laakdal
6 januari 2009: nieuwjaarsreceptie CD&V Borgloon
24 januari 2009: nieuwjaarsreceptie CD&V Beerse
11 februari 2009: vormingsavond christendemocratie Ieper
10 maart 2009: bestuursvergadering CD&V regio Brugge
19 mei 2009: boekvoorstelling Mark Van de Voorde
25 mei 2009: verkiezingsdebat Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
25 juni 2009: bestuursvergadering CD&V regio Kempen

