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DONDERDAG
22   maart  2018
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. Wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het
toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot
K.M.O.'s betreft, van het Wetboek van economisch recht,
nrs 2907/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Michel de
Lamotte]

2. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst
tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van
dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en
tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van
belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober
2016, nrs 2946/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Fatma Pehlivan]

3. Wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen
van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid
voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging
van de individuele responsabilisering van de provinciale en
lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds,
tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende
pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering
van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale
en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van
het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en
plaatselijke besturen, nrs 2718/1 tot 8.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Stéphanie
Thoron]

4. Voorstel van resolutie (de heren Jef Van den Bergh en
Roel Deseyn) om de veiligheid van voetgangers en fieters in het
verkeer te verhogen, nrs 539/1 tot 3.
[Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux]

5. Wetsvoorstel (de heren David Clarinval,
Vincent Van Quickenborne, Stefaan Vercamer en Jan Spooren)
betreffende de versterking van de economische groei en de
sociale cohesie, nrs 2922/1 tot 11.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Nahima Lanjri
en de heren Wouter Raskin, Roel Deseyn, Benoît Piedboeuf en Jean-Jacques Flahaux]

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.
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Bijlage

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

1. Wetsvoorstel (mevrouw Julie Fernandez Fernandez en de heren Paul-Olivier Delannois
en Daniel Senesael) tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op het aanmoedigen
van de registratie als orgaandonor in de stemlokalen tijdens de federale verkiezingen,
nr. 2983/1.

2. Voorstel van resolutie (de heren Gilles Vanden Burre en Stefaan Van Hecke,
de dames Muriel Gerkens en Evita Willaert, de heer Georges Gilkinet,
mevrouw Meyrem Almaci, de heer Jean-Marc Nollet, mevrouw Anne Dedry en de
heer Marcel Cheron) over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de
autonome overheidsbedrijven en Belfius, nr. 2984/1.

3. Voorstel van bijzondere wet (mevrouw Veerle Wouters, de heer Hendrik Vuye
en mevrouw Barbara Pas) betreffende de afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken
in de randgemeenten en de taalgrensgemeenten, nr. 2985/1.

4. Wetsvoorstel (mevrouw Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het koninklijk besluit
van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene
reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na een inhaalbeweging, nr. 2986/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Hans Bonte, mevrouw Annick Lambrecht en de
heer Peter Vanvelthoven) tot wijziging van kansspelwet van 7 mei 1999, nr. 2987/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Annick Lambrecht) tot invoering van een wettelijke
betalingstermijn voor consumenten, nr. 2988/1.

7. Wetsvoorstel (de dames Karine Lalieux en Gwenaëlle Grovonius en de heer Laurent Devin)
tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie,
teneinde inzake functionele internettoegang een snelheid te bepalen, nr. 2990/1.

8. Wetsvoorstel (de dames Karine Lalieux en Gwenaëlle Grovonius en de heer Laurent Devin)
tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie,
teneinde de bedragen van het sociale element van de universele dienst aan het indexcijfer
aan te passen, nr. 2991/1.

9. Voorstel van resolutie (de heer Olivier Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) over
de uitbreiding van de MTB-zone (metrotram- bus) tot de spoorwegstations in de rand rond
Brussel, zodat de Brusselaars en de inwoners van die rand meer gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer, nr. 2992/1.

10. Voorstel (de heer Olivier Maingain en mevrouw Véronique Caprasse) tot wijziging van het
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake de procedure tot opheffing
van de parlementaire onschendbaarheid, nr. 2993/1.
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11. Wetsvoorstel (de heer Koenraad Degroote en mevrouw Sophie De Wit) tot wijziging van
het Strafwetboek teneinde lijkschennis strafbaar te stellen, nr. 2995/1.

12. Wetsvoorstel (mevrouw Daphné Dumery) tot wijziging van de wet van 28 april 2003
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen
en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, wat betreft de
overlijdensdekking in geval van een "uittreding light", nr. 2998/1.


