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DONDERDAG
15   maart  2018
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Voorstel van resolutie (mevrouw Fatma Pehlivan, de
heer Wouter De Vriendt, mevrouw Gwenaëlle Grovonius en de
heer Dirk Van der Maelen) betreffende de inspanningen van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking voor het behalen van de
sustainable development goals van globale gendergelijkheid en
vrouwenemancipatie, nr. 2211/1 tot 6.
[Rapporteurs : de heer Vincent Van Peteghem en mevrouw An Capoen]

2. Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet
van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
nr. 2890/1 tot 6.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Benoît Piedboeuf]

3. Wetsontwerp tot registratie van de dienstenverleners aan
vennootschappen, nrs 2898/1 en 2.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Michel de
Lamotte]

4. Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter en de heer Luk Van
Biesen) tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de
rol van de fiscale bemiddelingsdienst, nr. 1521/1 tot 10.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Roel Deseyn]

5. - Wetsontwerp betreffende de invoering van een
mobiliteitsvergoeding, nr. 2838/1 tot 10.

- Wetsvoorstel (de dames Laurette Onkelinx en Karine
Lalieux en de heer Stéphane Crusnière) tot wijziging van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, teneinde een "cheque hypothecair krediet" of een
"huurgeldcheque" te kunnen toestaan als voordeel in
natura, nr. 1796/1.

- Voorstel van resolutie (de heer Laurent Devin en de
dames Laurette Onkelinx, Karine Lalieux en Gwenaëlle
Grovonius) over de uitbreiding van de regeling voor gratis
woon-werkverkeer per trein tot alle werknemers, nr. 1855/1.

- Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck en de
heren Benoît Lutgen en Benoît Dispa) tot instelling van een
budget levenskwaliteit, nr. 1925/1.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Stefaan
Vercamer, mevrouw Daphné Dumery en de heren Egbert Lachaert, Benoît Piedboeuf en
Georges Gilkinet]
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6. Voorstel van resolutie (de dames Caroline Cassart-Mailleux en
Isabelle Galant en de heren Benoît Friart en Benoît Piedboeuf)
over de uitbouw van de kringloopeconomie en het tegengaan
van geplande veroudering, nrs 2884/1 tot 3.
[Rapporteurs : mevrouw Caroline Cassart-Mailleux en de heren Damien Thiéry en Johan Klaps]

7. Wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz en de heren Michel
de Lamotte en Benoît Lutgen) tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en van het Wetboek van economisch recht, teneinde
ingebouwde veroudering tegen te gaan, nr. 1603/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Caroline
Cassart-Mailleux en de heren Damien Thiéry en Johan Klaps]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

8. Wetsontwerp houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals
Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk
Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de
coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en
het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten, nr. 2933/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Sarah Smeyers]

9. Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd
op 10 mei 2015, nrs 2652/1 tot 8.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Valerie Van
Peel en de heer Damien Thiéry]

10. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Inez De Coninck, de
heren Ahmed Laaouej, David Clarinval, Servais Verherstraeten
en Luk Van Biesen, mevrouw Karin Temmerman en de
heren Kristof Calvo, Georges Gilkinet en Francis Delpérée) tot
wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven
voor de lokale verkiezingen betreft, nr. 2908/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 77 van de Grondwet - Zonder verslag]

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

over de afgehandelde wetsontwerpen en voorstellen. *

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

* Het voorstel van bijzondere wet moet met een bijzondere meerderheid aangenomen
worden (artikel 4, derde lid, van de Grondwet).
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Bijlage

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

1. Voorstel van resolutie (de heren Michel de Lamotte en Benoît Lutgen) over het instellen
van een aan de activiteiten van de deeleconomie aangepast geheel van rechtsregels,
nr. 2964/1.

2. Voorstel van resolutie (de heer Johan Klaps, mevrouw Rita Gantois, de heer Dirk Janssens,
mevrouw Nele Lijnen en de heer Bert Wollants) met betrekking tot het betaalgedrag van
de federale overheid, nr. 2965/1.

3. Wetsvoorstel (de heer Johan Klaps, mevrouw Rita Gantois en de heren Werner Janssen
en Bert Wollants) tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding
van de betalingsachterstand bij handelstransacties, nr. 2966/1.

4. Wetsvoorstel (de heer Werner Janssen, mevrouw Rita Gantois, de heer Johan Klaps,
de dames Nele Lijnen, Carina Van Cauter en Kristien Van Vaerenbergh en de heer
Bert Wollants) tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering
van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijk
zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende
de dienstencheques, teneinde moederschapshulp toe te kennen aan adoptieouders,
nr. 2967/1.

5. Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, teneinde een betere bescherming
te bieden aan wie gezin en werk met elkaar moeten zien te combineren, nr. 2973/1.

6. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Fabienne Winckel c.s.) tot wijziging van de artikelen
60 en 64 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
teneinde in de gewest- en de gemeenschapsregeringen pariteit tussen vrouwen en
mannen te waarborgen, nr. 2974/1.

7. Voorstel van verklaring (mevrouw Karine Lalieux c.s.) tot herziening van de artikelen 99 en
104 van de Grondwet, teneinde in de federale regering pariteit tussen vrouwen en mannen
te waarborgen, nr. 2975/1.

8. Wetsvoorstel (de heer André Frédéric c.s.) tot wijziging van de wet van 31 december 1983
tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, teneinde in de regering
pariteit tussen vrouwen en mannen in te stellen, nr. 2976/1.

9. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Laurette Onkelinx c.s.) tot wijziging van artikel 34
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen,
teneinde in de regering pariteit tussen vrouwen en mannen in te stellen, nr. 2977/1.

10. Voorstel van resolutie (de heren Gautier Calomne en David Clarinval) over de
ondersteuning van innovatie als kernaspect van de overheidsbestellingen, nr. 2980/1.
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11. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Veerle Wouters, de heer Hendrik Vuye en
mevrouw Barbara Pas) betreffende de afschaffing van de faciliteiten inzake onderwijs in
de randgemeenten en de taalgrensgemeenten, nr. 2981/1.

12. Voorstel (de heer Siegfried Bracke) houdende goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de
Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het
Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale
parlementen, nr. 2982/1.


