
13/09/2018 304

BELGISCHE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AGENDA
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Week van 17 tot 21 september 2018
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DONDERDAG
20   september  2018
om 14.15 uur

Eedaflegging van een nieuw lid

Mondelinge vragen

Voorstel van resolutie en wetsontwerp

1. Voorstel van resolutie (de heren Vincent Scourneau en Benoît
Friart, de dames Caroline Cassart-Mailleux en Sybille de Coster-
Bauchau, de heren Emmanuel Burton en Gilles Foret, de
dames Isabelle Galant en Stéphanie Thoron, de heren David
Clarinval en Olivier Chastel) over het "BE-Alert"-systeem voor
massameldingen aan de bevolking, teneinde ook de verdwijning
van minderjarigen te melden, nrs 3174/1 tot 3.
[Rapporteur : de heer Christoph D'Haese]

2. Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te
hervormen, nrs 2569/1 tot 17.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Ahmed Laaouej
en Benoît Piedboeuf en mevrouw Griet Smaers]

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

Naamstemmingen

1. over eventuele moties ingediend tot besluit van interpellaties.

2. over het afgehandelde voorstel van resolutie en wetsontwerp.

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 Jean-Marc Delizée, mevrouw Julie Fernandez Fernandez, de heer
Frédéric Daerden, mevrouw Fabienne Winckel) teneinde in de privéondernemingen meer
werkgelegenheid te bieden aan personen met een handicap, nr. 3232/1.

2. Wetsvoorstel (de heer Jean-Marc Delizée, mevrouw Julie Fernandez Fernandez, de heer
Frédéric Daerden, mevrouw Fabienne Winckel) tot wijziging van de wet van 10 mei 2007
ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, teneinde in de ondernemingen een
referentiepersoon diversiteit en handicap aan te wijzen, nr. 3233/1.

3. Voorstel van resolutie (mevrouw Sybille de Coster-Bauchau, de heren Olivier Chastel,
David Clarinval, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, Gautier Calomne en Philippe
Goffin, de dames Stéphanie Thoron en Caroline Cassart-Mailleux, de heer Siegfried
Bracke) om te voorzien in het niet-heffen van btw op voorraadoverschotten van nieuwe
goederen die de levenskwaliteit van de meest behoeftigen kunnen verbeteren en die door
bedrijven gratis worden aangeboden aan sociale organisaties die de meest behoeftigen
bijstaan, nr. 3234/1.

4. Voorstel van resolutie (mevrouw Karine Lalieux, de heer Jean-Marc Delizée, mevrouw
Fabienne Winckel, de heren Paul-Olivier Delannois en Frédéric Daerden) over het
bevorderen van billijke elektronische handel, nr. 3241/1.

5. Wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux, de heer Jean-Marc Delizée, mevrouw Fabienne
Winckel, de heren Paul-Olivier Delannois en Frédéric Daerden) tot wijziging van het
Wetboek van economisch recht, teneinde de billijke elektronische handel te bevorderen
en aan de elektronisch winkelende consument het recht te verlenen om te vragen dat zijn
bestelling zonder nachtarbeid wordt afgehandeld, nr. 3242/1.

6. Wetsvoorstel (de heer Olivier Maingain en Véronique Caprasse) tot wijziging van de
artikelen 34ter en 34quater van het Strafwetboek en van artikel 95/7 van de wet van 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en
de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten,
wat de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank betreft, nr. 3244/1.

7. Wetsvoorstel (de heer Emir Kir, mevrouw Fabienne Winckel, de heer Paul-Olivier
Delannois, mevrouw Karine Lalieux en de heer Jean-Marc Delizée) tot wijziging van het
Wetboek van economisch recht, wat ondermijnende innovatie betreft, nr. 3246/1.

8. Voorstel van resolutie (mevrouw Daphné Dumery) betreffende het gebruik van rode gasolie
voor particuliere pleziervaart, nr. 3249/1.

9. Wetsvoorstel (de heren Peter Vanvelthoven en David Geerts, de dames Meryame Kitir en
Karin Temmerman) tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de sociale bijdragen
en inkomstenbelastingen van betaalde sportbeoefenaars, nr. 3250/1.
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10. Wetsvoorstel (de heer Frédéric Daerden, mevrouw Karine Lalieux, de heer Jean-Marc
Delizée, mevrouw Fabienne Winckel, de heer Paul-Olivier Delannois) tot wijziging van
programmawet (I) van 27 december 2006, teneinde de aard van de arbeidsverhouding in
de platformeconomie te verduidelijken, nr. 3251/1.

11. Wetsvoorstel (mevrouw Veerle Wouters en de heer Hendrik Vuye) tot aanvulling van de
regels inzake wettige verdediging of noodweer, nr. 3264/1.

12. Wetsvoorstel (de heer Georges Dallemagne) tot strafbaarstelling van het behoren tot of
het samenwerken met een groepering die discriminatie of segregatie voorstaat, nr. 3265/1.

13. Wetsvoorstel (mevrouw Rita Gantois) tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht
wat betreft de verplichte behandeling van jaarverslagen van toezichthouders, nr. 3268/1.


