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VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 7 tot 11 mei 2018
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WOENSDAG
09   mei  2018
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsvoorstel

1. Wetsvoorstel (de heer Koenraad Degroote) tot wijziging van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de verkiezing
van de politieraad betreft, nrs 2553/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Eric Thiébaut]

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 veroordeling waarbij
de Belgische Staat verplicht wordt ten behoeve van de
"Softenon-slachtoffers" een schadeloosstellingsfonds op te
richten" (nr. 257).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Volksgezondheid, het
Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van 2 mei 2018]

2. over 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. Wetvoorstel (mevrouw Annick Lambrecht) tot aanpassing van het tarief van de honoraria
van de notarissen bij verkoop uit de hand en tot plafonnering van de kosten die worden
aangerekend bovenop het honorarium voor verkoop uit de hand van onroerende goederen,
nr. 3060/1.

2. Wetsvoorstel (de heren Christoph D'Haese, Johan Klaps, Koenraad Degroote, Koen
Metsu en Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, wat de gemeenschapsdienst betreft, nr. 3063/1.

3. Wetsvoorstel (de dames Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter) tot invoering van
het medebeslissingsrecht voor plusouders, nr. 3064/1.

4. Wetsvoorstel (de heren Stefaan Van Hecke en Benoit Hellings c.s.) tot invoering van een
algemene declassificatieregeling voor geclassificeerde stukken, nr. 3065/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Egbert Lachaert) tot invoering van een systeem van
gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen, nr. 3066/1.

6. Wetsvoorstel (de heer Stefaan Vercamer) tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 wat de onmiddellijke kennisgeving aan het slachtoffer van de aangifte van
een arbeidsongeval betreft, nr. 3073/1.

7. Voorstel van resolutie (de dames Nathalie Muylle en Els Van Hoof) betreffende het
verbeteren van de zorg voor elk ziek kind door de uitbouw van een transmuraal en
ontwikkelingsgericht kindzorgtraject, nr. 3074/1.

8. Wetsvoorstel (de heer Jean-Marc Delizée c.s.) ter bevordering van duurzame
ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij grote ondernemingen via de
participatieve begroting, nr. 3075/1.

9. Wetsvoorstel (de heer Elio Di Rupo c.s.) tegen de uberisering van de Europese markt en
voor een gereguleerde ontwikkeling van de platformeconomie, nr. 3076/1.


