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DONDERDAG
27   april  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Wetsontwerp tot oprichting van het "War Heritage Institute" en
houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het
personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut
voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, het
Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis,
het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de
Historische Pool van Defensie, nrs 2320/1 tot 7.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Tim Vandenput]

2. Wetsvoorstel (de heren Koen Metsu, Koenraad Degroote en
Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid, wat de raden voor opleiding en
Hoge Raad voor opleiding betreft, nrs 2293/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Eric Thiébaut]

3. 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, wat betreft de organisatie van de fysische controle,
nrs 2322/1 tot 6.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Eric Thiébaut
en Koen Metsu]

4. Wetsvoorstel (de heer David Clarinval, de dames Goedele
Uyttersprot, Patricia Ceysens en Leen Dierick en de heren
Egbert Lachaert, Vincent Scourneau et Benoît Friart) tot
wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de
wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, ter verbetering van de ontbindingsprocedure
van niet-actieve vennootschappen, van vennootschappen met
een fictieve zetel en van vennootschappen waarvan de
zaakvoerders over onvoldoende beroepskennis beschikken,
nrs 1940/1 tot 6.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Francis Delpérée
en mevrouw Leen Dierick]

5. Wetsvoorstel (de dames Sophie De Wit, Sarah Smeyers,
Goedele Uyttersprot en Kristien Van Vaerenbergh, de
heer Egbert Lachaert en mevrouw Carina Van Cauter)
tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende
de indentificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken,
met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank
"Intervenanten", nrs 2087/1 tot 9.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Stefaan Van
Hecke]



3

6. Voorstel van resolutie (de heren Gilles Foret, Jean-Jacques
Flahaux, Emmanuel Burton en David Clarinval, mevrouw Kattrin
Jadin, de heer Benoît Piedboeuf en de dames Nele Lijnen en
Sabien Lahaye-Battheu) over het behoud van de spoormobiliteit
in landelijk gebied, nrs 1990/1 tot 6.
[Rapporteur : de heer David Geerts]

7. Voorstel van resolutie (de heer Veli Yüksel, mevrouw Nahima
Lanjri en de heren Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, Jean-
Jacques Flahaux en Emmanuel Burton) met betrekking tot het
diversiteitsbeleid bij de NMBS-groep, nrs 1276/1 tot 7.
[Rapporteurs : de heren Wouter Raskin en Jean-Jacques Flahaux]

8. Voorstel van resolutie (de dames Karine Lalieux en Laurette
Onkelinx en de heren Laurent Devin, Emir Kir, Eric Massin,
Jean-Marc Delizée en Frédéric Daerden) tot aanmoediging
van de autonome overheidsbedrijven om mee te werken aan
een werkgelegenheidsbeleid tegen de jeugdwerkloosheid in de
grote steden, nrs 1762/1 en 2.
[Rapporteur : mevrouw Nele Lijnen]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

9. - Wetsvoorstel (de dames Valerie Van Peel, Sarah Smeyers
en Karolien Grosemans en de heren Koen Metsu en
Peter Buysrogge) tot wijziging van het Wetboek van
strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te
bevorderen, nrs 2050/1 tot 11.

- Wetsvoorstel (de dames Valerie Van Peel, Sarah Smeyers
en Karolien Grosemans) tot wijziging van de Organieke
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn om de strijd tegen terroristische
misdrijven te bevorderen, nrs 1687/1 tot 4.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Benoit Hellings,
Gilles Vanden Burre en Stéphane Crusnière]

10. Wetsvoorstel (de heren Denis Ducarme en Olivier Chastel,
mevrouw Françoise Schepmans, de heren Jean-Jacques
Flahaux en Koen Metsu en mevrouw Katja Gabriëls)
tot invoeging van een artikel 134septies in de Nieuwe
gemeentewet, teneinde de burgemeester toe te staan over te
gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat
er terroristische activiteiten plaatsvinden, nrs 1473/1 tot 11.
[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)
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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 (mevrouw Nahima Lanjri, de heer Roel Deseyn, mevrouw Nathalie Muylle en
de heren Stefaan Vercamer en Servais Verherstraeten) tot wijziging van de regelgeving
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft de
onderhoudsplicht van kinderen ten aanzien van hun ouders bij opname in een rusthuis,
nr. 2401/1.

2. Wetsvoorstel (de heren Peter Vanvelthoven en Dirk Van der Maelen) tot wijziging van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de transparantie ten aanzien van inkomen
uit financiële vermogens betreft, nr. 2404/1.

3. Voorstel van resolutie (mevrouw Sonja Becq) over de genderpensioenkloof, nr. 2420/1.

4. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van de
wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van
de politieke partijen, ten einde het gebruik voor partijpolitieke doeleinden te verbieden
van middelen, faciliteiten of kredieten door een parlementaire assemblee ter beschikking
gesteld aan een parlementaire fractie of aan een parlementslid, nr. 2422/1.

5. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van de wet
van 6 augustus 1931 houdende de vaststelling van onverenigbaarheden en ontzeggingen
betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en
gewezen leden van de wetgevende kamers, ten einde bijkomende onverenigbaarheden in
te stellen voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters, nr. 2423/1.

6. Voorstel van resolutie (mevrouw Fabienne Winckel c.s.) over de erkenning van het
zelfbeschikkingsrecht van de transseksuelen en over het in overeenstemming brengen van
de wetgeving inzake transseksualiteit met de Jogjakarta-beginselen, nr. 2424/1.

7. Wetsvoorstel (mevrouw Gwenaëlle Grovonius, de heren Stéphane Crusnière en Eric
Massin en mevrouw Nawal Ben Hamou) tot wijziging van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde jongeren die
meewerken aan internationale solidariteitsprojecten niet te benadelen, door ze recht te
geven op een inschakelingsuitkering, nr. 2425/1.

8. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters, de heer Hendrik Vuye en mevrouw Barbara
Pas) tot wijziging van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van
16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart, ten einde de veiligheid
van de Luchthaven Brussel-Nationaal (Zaventem) te waarborgen en het invoeren van
de specifieke rechtvaardigingsgrond overheidsbevel wanneer de instructies van de
luchtverkeersleiding worden opgevolgd, nr. 2426/1.


