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DONDERDAG
23   maart  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Voorstel van resolutie (de heer Georges Dallemagne, mevrouw
Véronique Caprasse, de heren Francis Delpérée en Wouter
De Vriendt, mevrouw Gwenaëlle Grovonius en de heren Olivier
Maingain en Dirk Van der Maelen) over de steun van België aan
Tunesië, nrs 1427/1 tot 6.
[Rapporteur : de heer Stéphane Crusnière]

2. Wetsvoorstel (de heren Philippe Goffin, David Clarinval, Benoît
Friart en Vincent Scourneau) houdende ruimere mobiliteit van
de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken,
nrs 2196/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen
en de heer Raf Terwingen]

3. Wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, mevrouw Sonja Becq,
de heren Hendrik Bogaert, Roel Deseyn, Gautier Calomne
en Philippe Goffin en de dames Carina Van Cauter, Sabien
Lahaye-Battheu, Kristien Van Vaerenbergh en Sophie De Wit)
tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende
de oprichting van een DNA-gegevensdatabank "Vermiste
Personen", nrs 1952/1 tot 7.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Stefaan Van
Hecke]

4. Wetsvoorstel (de heer Christian Brotcorne) tot wijziging van
de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en
ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat in elke fase
van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een
rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst, nrs 192/1 tot 7.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de dames Özlem Özen
en Goedele Uyttersprot]

5. Wetsontwerp betreffende het Europees beschermingsbevel,
nrs 2263/1 tot 5.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Stefaan Van
Hecke]

6. Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel
van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake
toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor
voorlopige hechtenis, nrs 2264/1 tot 5.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Özlem Özen]
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7. - Voorstel van resolutie (de dames Yoleen Van Camp, Valerie
Van Peel en Renate Hufkens, de heer Jan Vercammen en
de dames Nathalie Muylle en Els Van Hoof) betreffende
epilepsie, nrs 2131/1 tot 4.

- Voorstel van resolutie (de heren Damien Thiéry, Benoît
Piedboeuf, Luc Gustin en Denis Ducarme) betreffende
de uitstippeling van een beleid ter bestrijding van
medicatieresistente epilepsie, nr. 2304/1.

[Rapporteur : de heer Daniel Senesael]

8. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april
1994 betreffende de bescherming van de bevolking en
van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle, aangaande de financiering
van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten,
voortvloeiend uit het noodplan voor nucleaire risico's, nr. 2310/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteur : de heer Eric Thiébaut]

9. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie,
nrs 2331/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteur : de heer Johan Klaps]

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

Naamstemmingen
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 (de heer Alain Top) betreffende de melding van veronderstelde
integriteitsschending door leden van de geïntegreerde politie, nr. 2355/1.

2. Wetsvoorstel (mevrouw Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van de wet van 21 februari
2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, wat
betreft de onderhoudsgelden na beëindiging van wettelijke samenwoning, nr. 2356/1.

3. Wetsvoorstel (de heer Wouter Raskin en mevrouw Inez De Coninck) tot wijziging van
de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven, wat de bestuurlijke transparantie bij de dochterondernemingen van
NMBS en Infrabel betreft, nr. 2357/1.

4. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) 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, ten einde de vergoedingen die
senatoren ontvangen voor politiek gebonden mandaten openbaar te maken, nr. 2358/1.

5. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) 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, ten einde de vergoedingen
ontvangen voor politiek gebonden mandaten openbaar te maken, nr. 2359/1.

6. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) 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, ten
einde de vergoedingen ontvangen voor politiek-gebonden mandaten openbaar te maken,
nr. 2360/1.

7. Voorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) van verklaring tot herziening
van artikel 195 van de Grondwet, nr. 2361/1.

8. Voorstel van resolutie (mevrouw Annemie Turtelboom, de heer Tim Vandenput, mevrouw
Carina Van Cauter en de heer Patrick Dewael) betreffende de schadelijke inmenging
door bepaalde Golfstaten in de vrije uitoefening van de islamitische eredienst in België,
nr. 2365/1.

9. Wetsvoorstel (de heren Gautier Calomne, Denis Ducarme, Olivier Chastel, Emmanuel
Burton en Gilles Foret) tot aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting
om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te
dienen, nr. 2367/1.

10. Voorstel van bijzondere wet (de heren Gautier Calomne, Denis Ducarme, Olivier Chastel,
Emmanuel Burton en Gilles Foret) tot aanvulling 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, nr. 2368/1.
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11. Wetsvoorstel (de heer Peter Vanvelthoven) tot wijziging van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de heffing van opcentiemen op de
vennootschapsbelasting ten bate van de gemeenten, nr. 2370/1.

12. Wetsvoorstel (mevrouw Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
wat de bekwaamheid van de beschermde persoon betreft, nr. 2372/1.

13. Wetsvoorstel (de heer Jan Spooren c.s.) tot invoering van een stelsel van
arbeidsintegratiejobs, nr. 2375/1.


