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DONDERDAG
26   januari  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerp en voorstel

1. Voorstel van resolutie (mevrouw Kattrin Jadin, de heer Olivier
Chastel, de dames Sybille de Coster-Bauchau, Françoise
Schepmans en Nele Lijnen, de heer Jean-Jacques Flahaux
en de dames An Capoen en Els Van Hoof) waarbij wordt
gevraagd de preventie en de bestrijding van geweld tegen
vrouwen een stimulans te geven, met name door de ratificatie
en de universalisering van het Verdrag van Istanbul van 11 mei
2011, nrs 1725/1 tot 6.
[Rapporteur : de heer Richard Miller]

2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013
betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, nr. 2168/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Luk Van Biesen
en Robert Van de Velde]

Benoeming van plaatsvervangende leden niet-notarissen van
de Benoemingscommissies voor het notariaat, nr. 2273/1.

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)
(zie bijlage)

Naamstemmingen

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie
van mevrouw Muriel Gerkens over "de gegevens omtrent de
houthandel waarover de Douane beschikt" (nr. 191).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Begroting
van 18 januari 2017]

2. over het afgehandelde wetsontwerp en het afgehandelde
voorstel.

om 18.05 uur Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van
14.15 uur.
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Bijlage

Inoverwegingnemingen (Rgt. art. 75, nrs 4, 5, 6, 7)

1. Wetsvoorstel (de heer Patrick Dewael) tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de steunregeling voor de ontwrichte zones,
nr. 2258/1.

2. Wetsvoorstel (mevrouw Françoise Schepmans en de heer Philippe Goffin) tot wijziging
van artikel 27 van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde de verenigingen van
mede-eigenaars een voorrecht te verlenen, nr. 2260/1.

3. Wetsvoorstel (de heer André Frédéric, de dames Karine Lalieux en Julie Fernandez
Fernandez, de heer Paul-Olivier Delannois, mevrouw Fabienne Winckel en de heer Jean-
Marc Delizée) tot invoeging, in het Wetboek van economisch recht, van een artikel VI.
92/1, teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten vooraf gaan te
reglementeren, nr. 2262/1.

4. Voorstel van resolutie (de heer Peter Dedecker c.s.) houdende de voltooiing van de
vrijmaking van de postmarkt, nr. 2266/1.

5. Wetsvoorstel (de heren Koen Metsu, Brecht Vermeulen en Koenraad Degroote) tot
wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de
begroting, nr. 2268/1.

6. Wetsvoorstel (de heren Koen Metsu, Brecht Vermeulen en Koenraad Degroote) tot
wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft het
elektronisch vergaderen, nr. 2269/1.

7. Wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote, Koen Metsu en Brecht Vermeulen) tot
wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft het elektronisch vergaderen,
nr. 2270/1.

8. Wetsvoorstel (de heer Vincent Scourneau c.s.) om Mein Kampf bij de publicatie, op eender
welke drager, te voorzien van een waarschuwing aan de lezer, nr. 2272/1.


