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BELGISCHE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

AGENDA
VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

Week van 7 tot 11 januari 2019
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DONDERDAG
10   januari  2019
om 14.15 uur

Wetsvoorstel

1. Wetsvoorstel (mevrouw Ine Somers, de heer Dirk Janssens,
mevrouw Nathalie Muylle, de heer Damien Thiéry, mevrouw
Valerie Van Peel) betreffende de tussenkomst van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging in kosten voor het
ambulancevervoer georganiseerd in het kader van de dringende
geneeskundige verzorging, nrs 3402/1 tot 3.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heer Damien Thiéry
en mevrouw Valerie Van Peel]

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

Naamstemmingen

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. Wetsvoorstel (mevrouw Sarah Smeyers) tot wijziging van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, wat betreft de illegale binnenkomst en het illegaal verblijf, nr. 3398/1.

2. Wetsvoorstel (mevrouw Monica De Coninck en de heer Youro Casier) tot wijziging van
diverse bepalingen met het oog op een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering
voor tewerkgestelde werknemers in geval van ziekte, nr. 3429/1.

3. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) tot wijziging van het
koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot
vrijwaring van 's lands concurrentievermogen met het oog op de herinvoering van een
werkelijke indexering van lonen en sociale uitkeringen, nr. 3434/1.

4. Wetsvoorstel (de heren Raoul Hedebouw en Marco Van Hees) tot wijziging van het
Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de kiesdrempel, nr. 3435/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Brecht Vermeulen) tot wijziging van diverse bepalingen met het oog
op het aanstellen van gemeenschapswachten voor het in real time bekijken van de beelden
van bewakingscamera's op de openbare weg, nr. 3436/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Karine Lalieux c.s.) tot wijziging van het koninklijk besluit van
16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van
contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar, teneinde de terugbetalingsmogelijkheden
voor contraceptiva en de morning-afterpil uit te breiden, nr. 3439/1.


