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DONDERDAG
21   september  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en wetsvoorstel

1. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te
hervormen, nrs 2569/1 tot 9.
[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
Benoît Piedboeuf]

2. Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende
het onderwijs in de Koninklijke Militaire School, nrs 2541/1 tot 6.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Richard Miller]

3. Wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in
aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van
het pensioen, nrs 2378/1 tot 8.
[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 Sonja Becq]

4. Wetsvoorstel (de heren Benoit Hellings, Wouter De Vriendt,
Jean-Marc Nollet, Georges Gilkinet en Stefaan Van Hecke en
mevrouw Evita Willaert) betreffende de registratie in een online
openbaar transparantieregister van contacten met lobbyisten
inzake de aankoop van militair materieel, nrs 965/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Tim Vandenput]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

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

Naamstemmingen

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie
van mevrouw Barbara Pas over "het jaarverslag van de
vicegouverneur van Brussel-Hoofdstad inzake de overtredingen
van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen in
2016" (nr. 227).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 13 september 2017]
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2. over de afgehandelde wetsontwerpen en het afgehandelde
wetsvoorstel.

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 Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter) tot wijziging van
het Strafwetboek wat de bijzondere verbeurdverklaring betreft, nr. 2621/1.

2. Voorstel van resolutie (de heren Marco Van Hees en Raoul Hedebouw) over sancties tegen
het Israëlische nederzettingenbeleid, nr. 2624/1.

3. Voorstel van resolutie (de heren Alain Top, Dirk Van der Maelen en David Geerts) met het
oog op een strategie voor een Europese defensie, nr. 2630/1.

4. Voorstel van resolutie (de heer Olivier Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) over
het opschorten van de terugwijzing van asielzoekers naar Hongarije, zoals bepaald bij de
Dublin-Verordening, nr. 2631/1.

5. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck en de heer Michel de Lamotte) tot instelling van
een ouderschapsverlof voor de zelfstandigen, teneinde het evenwicht tussen beroeps- en
gezinsleven te verbeteren, nr. 2632/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van het Handvest van de sociaal
verzekerde, teneinde ten gunste van de sociaal verzekerden de termijnen in te korten,
nr. 2633/1.

7. Wetsvoorstel (de heer Gilles Foret) tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren,
rechtvaardigen of goedkeuren van de in 1994 in Rwanda gepleegde genocide,
overeenkomstig Kaderbesluit 2008/913/BZ van de Raad van de Europese Unie van 28
november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme
en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht, nr. 2634/1.

8. Voorstel van resolutie (de dames Sybille de Coster-Bauchau, An Capoen, Els Van Hoof
en Annemie Turtelboom) over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de
Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest, nr. 2636/1.

9. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot omzetting van Richtlijn 2001/23/EG
betreffende de overgang van ondernemingen, teneinde de werknemersrechten te vrijwaren
wanneer ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen
worden overgedragen aan een autonoom overheidsbedrijf, nr. 2637/1.

10. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten, teneinde sociale dumping te bestrijden, nr. 2638/1.

11. Voorstel van resolutie (mevrouw Evita Willaert en de heren Georges Gilkinet en Gilles
Vanden Burre) tot opmaak van een inclusieve en duurzame robot- en digitale agenda,
nr. 2643/1.

12. Voorstel van resolutie (de heer Vincent Van Peteghem en de dames Els Van Hoof
en Nahima Lanjri) over de recente ontwikkelingen in de toepassing van de doodstraf,
nr. 2649/1.



5

13. Wetsvoorstel (mevrouw Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen met het oog op het vrijstellen van buitenlandse studenten van het betalen
van de retributie tot dekking van de administratieve kosten bij hun verblijfsaanvraag,
nr. 2654/1.

14. Voorstel van resolutie (de heren Veli Yüksel en Hendrik Bogaert) over een geïntegreerd
defensiebeleid binnen de Europese Unie, nr. 2655/1.

15. Voorstel van resolutie (mevrouw Muriel Gerkens en de heer Jean-Marc Nollet) over de
COP 23, nr. 2657/1.

16. Voorstel van kaderwet (mevrouw Laurette Onkelinx, de heren Elio Di Rupo en Willy
Demeyer, de dames Karine Lalieux, Julie Fernandez Fernandez en Özlem Özen en
de heren Eric Massin en André Frédéric) tot instelling van een gereglementeerde
cannabismarkt, nr. 2660/1.

17. Wetsvoorstel (mevrouw Yoleen Van Camp, de heer Jan Spooren, de dames Renate
Hufkens en Valerie Van Peel en de heer Jan Vercammen) betreffende een taaltest voor
zorgverstrekkers afkomstig uit een EU-land teneinde de kwaliteit en veiligheid van de
gezondheidszorg te waarborgen, nr. 2661/1.

18. Voorstel van verklaring (de heer Wim Van der Donckt c.s.) tot herziening van artikel 62 van
de Grondwet teneinde de opkomstplicht af te schaffen, nr. 2662/1.

19. Wetsvoorstel (de heren Wim Van der Donckt, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote,
Koen Metsu en Brecht Vermeulen, en de dames Renate Hufkens, Sarah Smeyers en
Valerie Van Peel en de heer Peter De Roover) tot wijziging van diverse bepalingen van het
Kieswetboek van 12 april 1894 en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing
van het Europees Parlement om de opkomstplicht af te schaffen, nr. 2663/1.

20. Voorstel van bijzondere wet (de heren Wim Van der Donckt, Christoph D'Haese, Koenraad
Degroote, Koen Metsu en Brecht Vermeulen, en de dames Renate Hufkens, Sarah
Smeyers en Valerie Van Peel en de heer Peter De Roover) tot wijziging van diverse
bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen,
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en
van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap wordt verkozen om de opkomstplicht af te schaffen, nr. 2664/1.

21. Wetsvoorstel (de heren Wim Van der Donckt, Christoph D'Haese, Koenraad Degroote,
Koen Metsu en Brecht Vermeulen, en de dames Renate Hufkens, Sarah Smeyers en
Valerie Van Peel en de heer Peter De Roover) tot wijziging van diverse bepalingen van
de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van
de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen om de opkomstplicht
af te schaffen, nr. 2665/1.
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22. Voorstel van resolutie (de heer David Geerts) inzake de reizigerstellingen bij de NMBS,
nr. 2666/1.


