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DONDERDAG
22   juni  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale
fraude, nrs 2400/1 tot 4.
[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 heren Ahmed Laaouej en
Robert Van de Velde]

2. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk betreffende de
verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange
termijnsparen, nrs 2454/1 tot 3.
[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 heren Benoît Piedboeuf
en Roel Deseyn]

3. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening
van het belastingkrediet voor kinderen ten laste, nrs 2469/1 tot 3.
[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]

4. Wetsontwerp houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van
gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde
kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem
van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het
Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet
uitsplitsbare bedragen, nrs 2473/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Gautier
Calomne en Robert Van de Velde]

5. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot
instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, nrs 2493/1
tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement - Rapporteur : mevrouw Stéphanie Thoron]

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

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Karin Jiroflée over "het verbod op de chemische
substantie glyfosaat voor particulieren en professionelen"
(nr. 223).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 14 juni 2017]

2. 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. Wetsvoorstel (de dames Annick Lambrecht en Karin Jiroflée en de heer Peter
Vanvelthoven) tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling
van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische
tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand, wat betreft het gelijkmatig gedeeld verblijf van de
kinderen, nr. 2522/1.

2. Wetsvoorstel (de dames Annick Lambrecht en Karin Jiroflée en de heer Peter
Vanvelthoven) tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, wat
het gelijkmatig gedeeld verblijf van de kinderen betreft, nr. 2523/1.

3. Wetsvoorstel (de heer Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 voor wat het vrijgestelde bedrag aan roerende voorheffing
betreft voor dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen, nr. 2525/1.

4. Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat
de strafrechtelijke klachten in het kader van de gerechtelijke procedure van vereffening en
verdeling betreft, nr. 2526/1.

5. Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter) betreffende de vruchtafdrijving, nr. 2527/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van de wet
van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van
België, teneinde het College van Censoren af te schaffen, nr. 2533/1.

7. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van de
wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank
van België, teneinde regionale data op te nemen in het jaarverslag en de andere studies,
nr. 2534/1.

8. Wetsvoorstel (de heren Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen) tot uitbreiding van de
doorkijkbelasting tot inkomsten van feitelijke verenigingen, nr. 2535/1.

9. Wetsvoorstel (de heer Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die
afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft, nr. 2536/1.

10. Voorstel van bijzondere wet (de heer Luk Van Biesen) tot wijziging van de gecoördineerde
wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken om de gevolgen van
het samenvoegen van randgemeenten te regelen, nr. 2537/1.

11. Wetsvoorstel (de heer Luk Van Biesen) betreffende de samenvoeging van
randgemeenten, nr. 2538/1.
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12. Voorstel van bijzondere wet (de heer Luk Van Biesen) tot wijziging van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat het samenvoegen van gemeenten
betreft, nr. 2539/1.


