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WOENSDAG
24   mei  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen

1. Wetsontwerp tot hervorming van regelingen inzake
transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de
registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand
en de gevolgen hiervan betreft, nrs 2403/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Karine Lalieux]

2. Wetsontwerp houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306,
§ 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende
het administratief statuut van het operationeel personeel van de
hulpverleningszones, nr. 2416/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Eric Thiébaut]

Benoeming van de leden van de Tuchtraad CREG, nr. 2485/1.

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

Naamstemmingen
over de afgehandelde wetsontwerpen.

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 Ine Somers, de heren Dirk Janssens en Damien Thiéry en
mevrouw Yoleen Van Camp) tot toepassing van de inzichten van gedragswetenschappen
in de gezondheidszorg in België, nr. 2474/1.

2. Wetsvoorstel (de heren Marco Van Hees en Raoul Hedebouw) tot wijziging van de wet
van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen
betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en
gewezen leden van de wetgevende kamers, nr. 2477/1.

3. Wetsvoorstel (de heren Marco Van Hees en Raoul Hedebouw) tot instelling van een
plafond voor de vergoedingen, wedden en presentiegelden toegekend aan ministers
en staatssecretarissen en aan de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
nr. 2478/1.

4. Wetsvoorstel (de dames Goedele Uyttersprot, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh
en Sophie De Wit) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft de termijn om een
vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen, nr. 2486/1.


