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DONDERDAG
23   februari  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en wetsvoorstel

1. Wetsontwerp houdende hervorming van de financiering van de
sociale zekerheid, nrs 2229/1 tot 7.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteurs : de heren Jean-Marc Delizée,
David Clarinval en Eric Massin]

2. Wetsvoorstel (de heer Siegfried Bracke) tot wijziging van de wet
van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen
op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde
soevereine machten, nrs 1884/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Sabien Lahaye-
Battheu]

3. Wetsontwerp houdende het toezicht op verwerkers van
betalingstransacties, nrs 2277/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Johan Klaps]

4. Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-
Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking
inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014,
nr. 2265/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Jean-Jacques
Flahaux]

5. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst
inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit
en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te
Straatsburg op 14 maart 2014, nr. 2283/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Els Van Hoof]

Geheime stemming over de naturalisaties, nrs 2285/1 en 2

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

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Barbara Pas over "de onaanvaardbare adviespraktijk
van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht inzake een aantal
gewestelijke diensten die onder artikel 35 § 1 van de taalwet in
bestuurszaken vallen" (nr. 197).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
van 14 februari 2017]

2. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
de heer Marcel Cheron over "de niet-inachtneming van de
rechtsstaat in het dossier van het poolstation" (nr. 198).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor het Bedrijfsleven, het
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de
Middenstand en de Landbouw van 15 februari 2017]

3. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Catherine Fonck over "voedingssupplementen op
basis van roderijstgist" (nr. 201).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 15 februari 2017]

4. over de afgehandelde wetsontwerpen en voorstellen.

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 (mevrouw Özlem Özen, de heren Ahmed Laaouej en Eric Thiébaut, mevrouw
Fabienne Winckel en de heer Laurent Devin) tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, teneinde de bezoldigingen en vergoedingen bij ontslag fiscaal
vrij te stellen, nr. 2305/1.

2. Wetsvoorstel (mevrouw Kattrin Jadin) tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart
2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, nr. 2306/1.

3. Voorstel van resolutie (de heren Stéphane Crusnière en Sébastian Pirlot, mevrouw Julie
Fernandez Fernandez en de heren Eric Thiébaut en Alain Top) over de bekendmaking van
de Belgische militaire operaties en oefeningen in het buitenland, nr. 2309/1.

4. Wetsvoorstel (de heer Vincent Van Peteghem c.s.) tot wijziging van de wet van 2 mei
1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede
een vermogensaangifte in te dienen wat de raad van bestuur en adviesraden betreft van
rechtspersonen met een openbaar karakter, nr. 2312/1.

5. Voorstel van bijzondere wet (de heer Vincent Van Peteghem c.s.) tot wijziging van de
bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten,
ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen wat de raad van
bestuur en adviesraden van rechtspersonen met een openbaar karakter betreft, nr. 2313/1.

6. Wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri en Sonja Becq, de heren Hendrik Bogaert, Franky
Demon en Roel Deseyn, mevrouw Leen Dierick en de heren Vincent Van Peteghem en
Stefaan Vercamer) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de minimumbedragen van een ziekte-
uitkering betreft, nr. 2315/1.

7. Wetsvoorstel (de heren Vincent Scourneau, Denis Ducarme, Benoît Piedboeuf en Gautier
Calomne) tot wijziging van artikel 145/33 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, teneinde de belastingvermindering voor giften ook te doen gelden voor giften aan
de gemeenten, nr. 2316/1.


