
20/09/2018 305

BELGISCHE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AGENDA
VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 24 tot 28 september 2018
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WOENSDAG
26   september  2018
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

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 tot de staatssecretaris voor
Asiel en Migratie, belast met Administratieve vereenvoudiging,
toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken over "de opsluiting in gesloten centra van gezinnen met
kinderen" (nr. 280).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 19 september 2018]

2. over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van
mevrouw Barbara Pas tot de vice-eersteminister en minister van
de Veiligheid en de Binnenlandse zaken, belast met de Regie
der gebouwen over "het taalrapport over het jaar 2017 van de
vicegouverneur van Brussel over de taalwantoestanden in de
Brusselse plaatselijke besturen" (nr. 274).
[gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de
Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van 19 september 2018]

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 Karine Lalieux, de heren Paul-Olivier Delannois en Jean-Marc
Delizée, mevrouw Fabienne Winckel, de heren André Frédéric en Daniel Senesael)
betreffende de schuldsaldoverzekeringen en tot instelling van een "recht om te worden
vergeten" voor wie lijdt of heeft geleden aan een kankeraandoening of aan een andere, in
het bijzonder chronische, aandoening, nr. 3272/1.

2. Voorstel van resolutie (de heer Georges Dallemagne) over de niet-heffing van btw op
levensnoodzakelijke goederen wanneer die worden geschonken, als stimulans om tot
dergelijke schenkingen over te gaan, nr. 3273/1.

3. Voorstel van resolutie (mevrouw Rita Gantois) tot herziening van datumaanduidingen in
de strijd tegen voedselverspilling, nr. 3274/1.

4. Wetsvoorstel (de heer Hans Bonte en de dames Meryame Kitir en Annick Lambrecht)
tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de uitbreiding van de lijst met
misdrijven die in aanmerking komen voor de facultatieve terbeschikkingstelling van de
strafuitvoeringsrechtbank tot alle terrorismemisdrijven, nr. 3280/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Peter Buysrogge) tot wijziging van de wet van 27 november 2013
met betrekking tot de dotaties en en de vergoedingen die worden toegekend aan leden
van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie
betreffende activiteiten van dotatiegerechtigde leden van de Koninklijke Familie en de
controle door de regering en de Kamer van volksvertegenwoordigers hierop, nr. 3281/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Karin Jiroflée) tot wijziging van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
wat de opname van neussprays met corticoïden in de maximumfactuur betreft, nr. 3282/1.


