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DONDERDAG
30   maart  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerp en voorstel

1. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering,
het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot
wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de
oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen
en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd
vertalers, tolken en vertalers-tolken, nrs 2221/1 tot 5.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Sonja Becq
en de heer Gautier Calomne]

2. 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]

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

Naamstemmingen
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 (mevrouw Caroline Cassart-Mailleux en de heer David Clarinval) tot instelling
van de mogelijkheid tot immobilisering van in beslag genomen motorrijtuigen, in het raam
van uitvoerend beslag op roerend goed, nr. 2376/1.

2. Voorstel van resolutie (mevrouw Annemie Turtelboom en de heer Tim Vandenput)
betreffende Brexit, nr. 2377/1.

3. Wetsvoorstel (de dames Sophie De Wit, Sarah Smeyers en Goedele Uyttersprot, de
heer Wim Van der Donckt en mevrouw Kristien Van Vaerenbergh) tot wijziging van
de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden
tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam
van de strafuitvoeringsmodaliteiten teneinde de tijdsvoorwaarden voor voorwaardelijke
invrijheidstelling te verstrengen, nr. 2380/1.

4. Voorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van artikel 3 van
het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor wat de verkiezing van de
Kamervoorzitter betreft, nr. 2382/1.

5. Voorstel van resolutie (mevrouw Karine Lalieux, de heren Stéphane Crusnière en Laurent
Devin en mevrouw Gwenaëlle Grovonius) over de actualisering en de versoepeling van
de budgettaire verdeelsleutel voor spoorweginvesteringen (de "60/40-verdeelsleutel"),
nr. 2383/1.

6. Wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote en Brecht Vermeulen) tot wijziging van
de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met
betrekking tot de politiediensten, nr. 2385/1.

7. Wetsvoorstel (de heren Stefaan Van Hecke en Marcel Cheron) tot wijziging van het
Wetboek van strafvordering wat de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden
aan de bijstand van een advocaat betreft, nr. 2386/1.

8. Voorstel van resolutie (de heren André Frédéric en Eric Thiébaut en mevrouw Laurette
Onkelinx) over de tenuitvoerlegging door het Rekenhof van de openbaarheid van alle lijsten
van politieke mandaten, nr. 2387/1.


