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WOENSDAG
28   juni  2017
om 14.15 uur

Wetsontwerpen en voorstellen

1. - Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van
de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017,
nr. 2410/1.

- Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de
Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017,
nrs 2411/1 tot 6.

- Algemene toelichting, nr. 2409/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Robert Van
de Velde en Ahmed Laaouej]

2. - Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering,
informatisering en modernisering van bepalingen van
burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het
notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie,
nrs 2259/1 tot 10.

- Wetsvoorstel (de heer Raf Terwingen, mevrouw Sonja
Becq, de heren Hendrik Bogaert en Roel Deseyn, de
dames Leen Dierick en Els Van Hoof en de heer Stefaan
Vercamer) betreffende het casusoverleg tussen dragers
van een beroepsgeheim, nrs 1910/1 en 2.

- Wetsvoorstel (de heer Georges Dallemagne en mevrouw
Vanessa Matz) tot invoeging van een artikel 458ter in het
Strafwetboek, teneinde het beroepsgeheim op te heffen
bij kennis van informatie waaruit blijkt dat het gevaar voor
terroristische misdrijven groot is, nrs 1914/1 tot 3.

- Wetsvoorstel (mevrouw Kattrin Jadin) tot wijziging van
het Gerechtelijk Wetboek, teneinde in het gerechtelijk
arrondissement Eupen de magistraten meer mobiliteit te
garanderen, nr. 2323/1.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Özlem Özen
en de heren Stefaan Van Hecke en Christian Brotcorne]

3. - Wetsvoorstel (de heren Raf Terwingen en Roel Deseyn)
tot optimalisering van de werking van de fiscale
bemiddelingsdienst, nrs 607/1 tot 4.

- Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter en de heer
Luk Van Biesen) tot schorsing van de administratieve
geschillenprocedure in geval van fiscale bemiddeling,
nrs 861/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Veerle Wouters
en de heer Benoît Piedboeuf]

4. Voorstel van resolutie (de dames An Capoen, Gwenaëlle
Grovonius en Nele Lijnen, de heer Benoît Piedboeuf, de
dames Els Van Hoof en Fatma Pehlivan en de heren
Georges Dallemagne, Roel Deseyn en Jean-Jacques Flahaux)
betreffende de Belgische investeringen in onderwijs voor
meisjes in ontwikkelingslanden, nrs 1110/1 tot 8.
[Rapporteur : de heer Vincent Van Peteghem]
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5. Wetsvoorstel (mevrouw Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging
van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het
wegverkeer, wat betreft het verval van het recht tot sturen voor
niet gemotoriseerde voertuigen, nrs 440/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Jef Van den
Bergh]

6. Wetsontwerp tot instelling van een programma voor
duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale
wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, nrs 2479/1
tot 6.
[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]

om 18.05 uur Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van
14.15 uur

DONDERDAG
29   juni  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen
Eventuele hervatting van de agenda van de vergadering van
woensdagavond.

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

Naamstemmingen

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Catherine Fonck over "de terugbetaling van cochleaire
implantaten" (nr. 225).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 21 juni 2017]

2. 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 Els Van Hoof) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29
juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees
informatienetwerk over drugs en drugsverslaving, nr. 2540/1.

2. Wetsvoorstel (de heren Siegfried Bracke en Peter De Roover, mevrouw Laurette Onkelinx,
de heren Denis Ducarme, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael, mevrouw Meryame
Kitir, de heer Jean-Marc Nollet en mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van de wet
van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie wat
betreft de onverenigbaarheid van het mandaat van lid van de Federale Deontologische
Commissie met elk lokaal openbaar mandaat, nr. 2546/1.

3. Wetsvoorstel (de dames Griet Smaers, Nahima Lanjri en Els Van Hoof) betreffende de
gezinsondersteunende diensten, nr. 2547/1.

4. Wetsvoorstel (mevrouw Françoise Schepmans en de heer Damien Thiéry) tot wijziging
van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van
de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, teneinde de
verkoop aan minderjarigen van metalen patronen met distikstofmonoxide te verbieden,
nr. 2550/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) tot wijziging van
het Wetboek van strafvordering en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, teneinde toe te staan dat vanaf de eerste ondervraging de strafprocedure
in de andere taal mag worden gevoerd, nr. 2551/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Barbara Pas en de heren Filip Dewinter en Jan Penris) tot wijziging
van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de
belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij
die tarieven voor wat betreft het btw-tarief voor aardgas en elektriciteit, nr. 2552/1.

7. Wetsvoorstel (de heer Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet van 7 december 1998
tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de
verkiezing van de politieraad betreft, nr. 2553/1.


