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WOENSDAG
25   oktober  2017
om 14.15 uur

Verslag
Verslag van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met
het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot
de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven
Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel,
met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen
het radicalisme en de terroristische dreiging, nrs 1752/6 tot 10.
[Rapporteurs : mevrouw Laurette Onkelinx en de heren Peter De Roover, Philippe Pivin en
Servais Verherstraeten]

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

DONDERDAG
26   oktober  2017
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Voorstel
Voorstel van resolutie (mevrouw Barbara Pas en de heren
Filip Dewinter en Jan Penris) over de niet toepassing van de
taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, nrs 1721/1 en 2.
[Rapporteur : mevrouw Katja Gabriëls]
[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 Catherine Fonck over "de contingentering van de
RIZIV-nummers" (nr. 230).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 17 oktober 2017]

2. over het afgehandelde voorstel en het verslag.

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 (de dames Karin Jiroflée en Monica De Coninck) over het verbeteren
van de betaalbaarheid van oogcorrecties, nr. 2710/1.

2. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot
wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, teneinde het
Grondwettelijk Hof bevoegd te maken om kennis te nemen van de geschillen omtrent de
erkenning van de geloofsbrieven door wetgevende vergaderingen, nr. 2712/1.

3. Voorstel van verklaring (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot herziening
van artikel 48 van de Grondwet, nr. 2713/1.

4. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot
wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
teneinde te voorzien in een procedure van bezwaar tegen de beslissing van het parlement
omtrent de geloofsbrieven, nr. 2714/1.

5. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot
wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen, teneinde te voorzien in een procedure van bezwaar tegen de beslissing van
een taalgroep van het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest omtrent de
geloofsbrieven, nr. 2715/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van de
wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap wordt verkozen, teneinde te voorzien in een procedure van bezwaar
tegen de beslissing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap omtrent de
geloofsbrieven, nr. 2716/1.

7. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot wijziging van
de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement,
teneinde te voorzien in procedure van bezwaar tegen de beslissing van de Kamer van
volksvertegenwoordigers omtrent de geldigheid van de kiesverrichtingen, nr. 2017/1.

8. Wetsvoorstel (de heer Koenraad Degroote) tot wijziging van de wet van 24 mei 1888
houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik,
nr. 2720/1.

9. Wetsvoorstel (de dames Nele Lijnen en Carina Van Cauter) tot wijziging van het Wetboek
van Strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft, nr. 2721/1.

10. Voorstel van resolutie (de heren Alain Top en Dirk Van der Maelen) teneinde te voorkomen
dat toekomstige gevechtsvliegtuigen kernwapens kunnen vervoeren, nr. 2723/1.
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11. Voorstel van resolutie (de heren Alain Top en Dirk Van der Maelen) teneinde de
modernisering van kernwapens gestationeerd op ons grondgebied te verhinderen,
nr. 2724/1.

12. Voorstel van resolutie (de dames Karin Jiroflée en Monica De Coninck) over het verbeteren
van de betaalbaarheid van tandzorg, nr. 2725/1.

13. Voorstel van resolutie (de dames Karin Jiroflée en Monica De Coninck) over het verbeteren
van de betaalbaarheid van auditieve hulpmiddelen, nr. 2726/1.

14. Wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri en Els Van Hoof en de heren Vincent Van
Peteghem, Stefaan Vercamer en Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wet op de
arbeidsovereenkomsten wat betreft het recht op geboorteverlof in geval van de geboorte
van een meerling, nr. 2727/1.

15. Wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri en Els Van Hoof en de heren Vincent Van
Peteghem, Stefaan Vercamer en Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wet op de
arbeidsovereenkomsten wat betreft het recht op geboorteverlof in geval van langdurig
ziekenhuisverblijf van de pasgeborene, nr. 2728/1.

16. Wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri en Els Van Hoof en de heren Vincent Van
Peteghem, Stefaan Vercamer en Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wet op de
arbeidsovereenkomsten wat betreft het recht op geboorteverlof, nr. 2729/1.

17. Wetsvoorstel (de dames Nahima Lanjri en Els Van Hoof en de heren Vincent Van
Peteghem, Stefaan Vercamer en Servais Verherstraeten) tot wijziging van de wet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het tijdskrediet met motief betreft,
nr. 2730/1.


