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DONDERDAG
09   maart  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Wetsvoorstel (de dames Sophie De Wit en Sonja Becq, de
heren Gilles Foret, Philippe Goffin en Raf Terwingen en de
dames Goedele Uyttersprot en Carina Van Cauter) tot oprichting
van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand,
nrs 1851/1 tot 16.
[GESPLITSTE TEKST - aangelegenheden bedoeld in artikelen 74 en 78 van de Grondwet -
Rapporteurs : de dames Sonja Becq en Özlem Özen en de heer Gautier Calomne]

2. - Wetsvoorstel (de dames Kristien Van Vaerenbergh, Sophie
De Wit, Sarah Smeyers en Goedele Uyttersprot) tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek tot invoering van een
nieuw statuut voor pleegouders, nrs 697/1 tot 9.

- Wetsvoorstel (de dames Sonja Becq, Nahima Lanjri,
Nathalie Muylle en Els Van Hoof en de heer Raf Terwingen)
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de rechten en
plichten van pleegzorgers betreft, nrs 734/1 en 2.

- Wetsvoorstel (de dames Sabien Lahaye-Battheu, Carina
Van Cauter en Ine Somers) tot wijziging van de wetgeving
betreffende het statuut van pleegouders, nr. 943/1.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen
en de heren Stefaan Van Hecke en Christian Brotcorne]

3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juli 1996
tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve
vrijwaring van het concurrentievermogen, nrs 2248/1 tot 8.
[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 heer Stefaan Vercamer en
de dames Catherine Fonck en Sybille de Coster-Bauchau]

4. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en
het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014,
nr. 2289/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Gwenaëlle
Grovonius]

5. - Voorstel van resolutie (mevrouw Inez De Coninck)
betreffende het opbouwen van een verkoopnetwerk bij
lokale partners voor de vervoersbewijzen van de NMBS,
nrs 2125/1 tot 4.

- Voorstel van resolutie (de dames Sabien Lahaye-
Battheu en Nele Lijnen) betreffende de oprichting van
"TreinPunten", nr. 2284/1.

[Rapporteur : de heer Marcel Cheron]
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6. Voorstel van resolutie (de heer Dirk Van Mechelen, mevrouw
Griet Smaers, de heren Johan Klaps en Benoît Friart
en mevrouw Sabien Lahaye-Battheu) over de instelling
van een beperkte vrijstelling van rij- en rusttijden voor
brandstofhandelaars, nrs 997/1 en 2.
[Rapporteur : de heer Jef Van den Bergh]

7. Wetsvoorstel (de heren Denis Ducarme en Olivier Chastel,
mevrouw Françoise Schepmans, de heren Jean-Jacques
Flahaux en Koen Metsu en mevrouw Katja Gabriëls) tot wijziging
van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet,
teneinde de burgemeester in de mogelijkheid te stellen
inrichtingen te sluiten waarvan vermoed wordt dat er
terroristische activiteiten plaatsvinden, nrs 1473/1 tot 7.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Peter Buysrogge
en mevrouw Sarah Smeyers]

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

Naamstemmingen

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
de heer Georges Gilkinet over "de toekomst van Belfius als
overheidsbank en als duurzame bank" (nr. 202).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Financiën en de Begroting
van 22 februari 2017]

2. 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. Voorstel van resolutie (mevrouw Nahima Lanjri en de heren Franky Demon, Roel Deseyn
en Stefaan Vercamer) tot bevordering en versterking van de mantelzorg, nr. 2314/1.

2. Voorstel van resolutie (de heer David Geerts) betreffende een aantrekkelijk tarief- en
ticketsysteem bij de NMBS en de creatie van een loket 2.0, nr. 2321/1.

3. Wetsvoorstel (de dames Nawal Ben Hamou en Laurette Onkelinx en de heren Willy
Demeyer en Eric Thiébaut) tot wijziging van de wet van 15 september 2013 betreffende
de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve
overheden door haar personeelsleden, nr. 2324/1.

4. Voorstel van resolutie (de heren Kristof Calvo, Georges Gilkinet en Peter Vanvelthoven)
betreffende een opdracht aan het Rekenhof om de realisatie van de fiscale maatregelen
te onderzoeken, nr. 2325/1.

5. Wetsvoorstel (de dames Daphné Dumery en Inez De Coninck) tot afschaffing van de
wachttijd na het verstrijken van de geldigheidsduur van een voorlopig rijbewijs voor
voertuigen categorie B, nr. 2326/1.

6. Wetsvoorstel (de heren Marco Van Hees en Raoul Hedebouw) 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, en tot openbaarmaking van alle
bezoldigingen van de politiek mandatarissen, nr. 2327/1.

7. Voorstel van bijzondere wet (de heren Marco Van Hees en Raoul Hedebouw) 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, en tot
openbaarmaking van alle bezoldigingen van de politiek mandatarissen, nr. 2328/1.

8. Wetsvoorstel (de heren Marco Van Hees en Raoul Hedebouw) tot wijziging van de wet
van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en van
het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag, teneinde de
economische redenen voor herstructureringen te controleren, nr. 2329/1.

9. Wetsvoorstel (de heer Jean-Marc Delizée en de dames Laurette Onkelinx, Fabienne
Winckel en Julie Fernandez Fernandez) betreffende de tegemoetkomingen aan personen
met een handicap, nr. 2330/1.


