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DONDERDAG
21   juni  2018
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerpen en voorstellen

1. - Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de
Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, nrs 3036/1
en 2.

- Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de
Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018,
nrs 3037/1 tot 5.

- Algemene toelichting, nr. 3035/1.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Benoît
Piedboeuf en Luk Van Biesen]

2. Kamer van volksvertegenwoordigers - Begrotingsaanpassing
2018, nr. 3134/1.
[Rapporteur : de heer Luk Van Biesen]

3. Wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote, Koen Metsu en
Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 7 december
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, wat betreft het elektronisch
vergaderen, nrs 2270/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw Sybille de
Coster-Bauchau]

4. Wetsvoorstel (de heren Vincent Van Peteghem, Hendrik
Bogaert en Roel Deseyn, de dames Leen Dierick en Nahima
Lanjri, de heren Jef Van den Bergh, Servais Verherstraeten
en Franky Demon) tot wijziging van de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de
GAS-boetes voor verkeersinbreuken betreft, nrs 3018/1 tot 5.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Christoph
D'Haese en Koenraad Degroote]

5. Wetsvoorstel (de dames Vanessa Matz en Isabelle Poncelet)
tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale
en andere bepalingen, teneinde de bijzondere vergoeding uit
te breiden tot de leden van de politie- en hulpdiensten die
het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad die buiten
de uitoefening van hun functie wordt gepleegd, maar die in
rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de uitoefening van
die functie, nrs 278/1 tot 8.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Alain Top,
mevrouw Monica De Coninck en de heer Franky Demon]

6. Wetsontwerp betreffende de pleziervaart, nrs 3105/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Jean-Jacques
Flahaux]
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7. 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 Gemeenschappelijke
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, nrs 2982/1 tot 3.
[Rapporteur : de heer Jean-Jacques Flahaux]

8. - Wetsontwerp inzake de omzetting van Richtlijn 2014/50/
EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april
2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van
de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door
het verbeteren van de verwerving en het behoud van
aanvullende pensioenrechten, nrs 3079/1 tot 3.

- Wetsvoorstel (mevrouw Catherine Fonck) 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, teneinde de leeftijd voor onmiddellijke
aansluiting in verband met het aanvullend pensioen te
verlagen van 25 jaar tot 18 jaar, nr. 1784/1.

[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Stefaan
Vercamer]

9. Wetsvoorstel (de heren Gilles Vanden Burre en Stefaan Van
Hecke) tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende
vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen
betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van
staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende
kamers, teneinde een bufferperiode van 18 maanden in te
stellen na de beëindiging van de politieke functies van de
gewezen ministers, kabinetschefs of adjunct-kabinetschefs,
nrs 1994/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : mevrouw Katja Gabriëls
en de heer Koenraad Degroote]
[Toepassing van artikel 88 van het Reglement]

Benoeming van een raadsheer voor de Nederlandse Kamer
van het Rekenhof, nr. 3163/1.

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

1. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Catherine Fonck over "het standpunt van België in
verband met het voorstel voor een richtlijn om werk en gezin
beter op elkaar af te stemmen" (nr. 267).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Sociale Zaken van 13 juni
2018]

2. 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 (de heer Laurent Devin, de dames Gwenaëlle Grovonius en Karine Lalieux,
de heren Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden en Ahmed Laaouej) tot instelling van een
verlaagd btw-tarief bij de aankoop van fietsen en elektrische fietsen, nr. 3135/1.

2. Wetsvoorstel (de dames Goedele Uyttersprot, Sophie De Wit, Sarah Smeyers en Kristien
Van Vaerenbergh) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het informeren
over de uitvoeringsmaatregelen tegen de onwillige ouder(s), nr. 3152/1.

3. Voorstel van resolutie (de heren Stéphane Crusnière, Frédéric Daerden, Laurent Devin
en Jacques Chabot, mevrouw Gwenaëlle Grovonius, de heren Alain Mathot en Ahmed
Laaouej) over het volgende meerjarig financieel kader van de Europese Unie, nr. 3155/1.

4. Wetsvoorstel (de heer André Frédéric, mevrouw Laurette Onkelinx en de heer
Ahmed Laaouej) tot wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting
van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen, nr. 3166/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Egbert Lachaert) tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en
de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, nr. 3167/1.

6. Wetsvoorstel (de heer Egbert Lachaert) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei
2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, nr. 3169/1.

7. Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter) tot wijziging van het Wetboek van
Strafvordering, wat betreft het recht op inzage in het strafdossier, nr. 3171/1.


