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WOENSDAG
19   juli  2017
om 14.15 uur

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Voorstel van resolutie (de dames Sabien Lahaye-Battheu en
Annemie Turtelboom, de heer Tim Vandenput, mevrouw Fatma
Pehlivan, de heer Roel Deseyn, de dames Karine Lalieux
en An Capoen, de heer Wouter De Vriendt, mevrouw Kattrin
Jadin en de heer Jean-Jacques Flahaux) betreffende de
implementatie, de monitoring en de opvolging van duurzame
ontwikkelingsdoelen met betrekking tot de realisatie van
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, nrs 2040/1
tot 13.
[Rapporteurs : de heer Stéphane Crusnière en mevrouw Rita Bellens]

2. Voorstel van resolutie (de heren Peter Luykx, Peter De Roover,
Brecht Vermeulen, Tim Vandenput, Jean-Jacques Flahaux,
Richard Miller en Vincent Van Peteghem) over de bescherming
van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-
Afrika en het Midden-Oosten, nrs 1975/1 tot 6.
[Rapporteur : mevrouw An Capoen]

3. Voorstel van resolutie (mevrouw Gwenaëlle Grovonius, de heer
Georges Dallemagne, de dames Anne Dedry, Muriel Gerkens
en Fatma Pehlivan, de heer Benoît Piedboeuf en mevrouw Els
Van Hoof) ter promotie van fair trade en van de campagne
"Maak van België het Land van de Fair Trade", nrs 2496/1 tot 4.
[Rapporteurs : de heer Richard Miller en mevrouw An Capoen]

4. - Voorstel van resolutie (de heren Dirk Van der Maelen en
Stéphane Crusnière, mevrouw Karin Temmerman, de heer
Alain Top, de dames Meryame Kitir en Fatma Pehlivan
en de heer Hans Bonte) inzake Belgische steun voor het
Humanitaire Initiatief, voor een internationaal verbod op
nucleaire wapens op humanitaire gronden, nrs 1380/1 tot 4.

- Voorstel van resolutie (de heer Dirk Van der Maelen)
over de Belgische steun aan de totstandkoming van een
kernwapenvrije wereld, nrs 2353/1 tot 3.

[Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

5. Wetsontwerp houdende bekrachtiging van twee koninklijke
besluiten met toepassing van artikel 71 van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid, nrs 2530/1 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 - Zonder verslag]
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6. - Wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter en Sonja Becq,
de heer Philippe Goffin en mevrouw Sarah Smeyers) tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen
en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere
bepalingen ter zake, nrs 2282/1 tot 10.

- Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter, de heren
Patrick Dewael en Egbert Lachaert en mevrouw Sabien
Lahaye-Battheu) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het erfrecht, nr. 681/1.

- Wetsvoorstel (de dames Sarah Smeyers, Sophie De Wit,
Goedele Uyttersprot en Kristien Van Vaerenbergh en de
heren Gilles Foret en Philippe Goffin) tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek wat de globale erfovereenkomst over
een niet-opengevallen nalatenschap betreft, nrs 789/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Gautier
Calomne, Gilles Foret en Christian Brotcorne]

7. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 februari
2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2
juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek
van scheepvaartongevallen en de organieke wet van 27
december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen,
nrs 2511/1 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 - Rapporteur : mevrouw Daphné Dumery]

8. - Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake
elektronische communicatie, nrs 2558/1 tot 3.

- Wetsvoorstel (de heren Roel Deseyn en Jef Van den Bergh,
mevrouw Els Van Hoof en de heer Franky Demon) tot
wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie wat betreft het blokkeren van
nummers voor inkomende oproepen, nrs 1432/1 en 2.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement voor het wetsontwerp - Rapporteur : de heer
Peter Dedecker]

9. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april
1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen,
nr. 2418/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Gilles Vanden
Burre]

10. Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële
informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote
vennootschappen en groepen, nrs 2564/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Griet Smaers]
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11. - Wetsontwerp tot invoering van een doorlopend systeem
van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting, nrs 2576/1 tot
4.

- Wetsvoorstel (de heren Benoît Dispa, Christian Brotcorne
en Benoît Lutgen) tot wijziging van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de
instelling van een regeling met automatische voorschotten
op de opbrengst uit de gemeentelijke aanvullende
personenbelasting, nr. 1166/1.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - De Kamer heeft tot de urgentie beslist
met toepassing van artikel 51 van het Reglement voor het wetsontwerp - Rapporteurs : de heren
Roel Deseyn en Ahmed Laaouej]

12. Wetsontwerp houdende omzetting van meerdere Richtlijnen
inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen
op belastinggebied, nrs 2563/1 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 Robert Van de Velde
en Roel Deseyn]

13. Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van
het Verdrag houdende oprichting van een internationale
douaneraad, aangenomen te Brussel door de internationale
douaneraad op 30 juni 2007, nrs 2585/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]

14. Wetsontwerp houdende instemming met het Multilateraal
Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de
automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële
rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014,
nrs 2586/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Zonder verslag]

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

DONDERDAG
20   juli  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Hervatting van de agenda van de vergadering van
woensdagavond.
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2. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
nrs 2491/1 tot 8.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - Rapporteurs : de dames Katja Gabriëls
en Nahima Lanjri]

Geheime stemming over de naturalisaties, nrs 2555/1 en 2.

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

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 (de dames Daphné Dumery en Inez De Coninck) tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de hervorming van de
verkeersbegeleiding betreft, nr. 2600/1.

2. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck en de heer Benoît Lutgen) tot wijziging van de
wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de
FOD Financiën, teneinde het bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om
aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld, nr. 2601/1.

3. Wetsvoorstel (de dames Karin Jiroflée, Monica De Coninck, Annick Lambrecht en Karin
Temmerman, de heer Alain Top, mevrouw Ann Vanheste en de heer Peter Vanvelthoven)
tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, teneinde consultaties bij de vaste
huisarts kosteloos te maken voor minderjarigen, nr. 2602/1.

4. Voorstel (de heer Gautier Calomne) tot wijziging van het Reglement van de Kamer
van volksvertegenwoordigers, ter ondersteuning van de uitzending van de parlementaire
debatten op radio en televisie, nr. 2603/1.

5. Voorstel van resolutie (de heer Laurent Devin en de dames Gwenaëlle Grovonius en Karine
Lalieux) over het behoud van de treinbegeleiders op de NMBS-stellen, nr. 2606/1.

6. Voorstel van resolutie (de heer Elio Di Rupo, mevrouw Laurette Onkelinx en de
heren Frédéric Daerden, Eric Massin en Jean-Marc Delizée) over het zogenaamde
"dienstenpakket" van de Europese Commissie, nr. 2607/1.

7. Voorstel van resolutie (mevrouw Laurette Onkelinx, de heer Jean-Marc Delizée, mevrouw
Fabienne Winckel en de heren Eric Massin, Frédéric Daerden en Emir Kir) over een
collectieve arbeidsduurverkorting, nr. 2610/1.

8. Wetsvoorstel (mevrouw Meryame Kitir en de heren Francis Delpérée, Peter De Roover,
Denis Ducarme, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael) tot wijziging van de wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis wat de termijn betreft, nr. 2612/1.

9. Voorstel van resolutie (de heren Gilles Foret, Jean-Jacques Flahaux, Emmanuel
Burton en Gautier Calomne) betreffende steun aan de ontwikkeling van de nieuwe
privémobiliteitsactoren, nr. 2613/1.

10. Wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote, Christoph D'Haese, Koen Metsu en Brecht
Vermeulen) tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de
personeelsleden van de politiediensten, wat betreft de voorlopige schorsing, nr. 2614/1.
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11. Wetsvoorstel (de dames Karin Jiroflée en Annick Lambrecht) houdende aanvulling van
diverse bepalingen wat betreft verkrachting, nr. 2615/1.

12. Wetsvoorstel (de heer Egbert Lachaert) ter verbetering van de rechten van
uitzendkrachten, nr. 2617/1.


