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DONDERDAG
07   februari  2019
om 14.15 uur

Mondelinge vragen

Wetsontwerp en wetsvoorstellen

1. Wetsvoorstel (de heer Werner Janssen, de dames Rita
Gantois, Nele Lijnen, Carina Van Cauter en Kristien Van
Vaerenbergh, de heer Bert Wollants en mevrouw Caroline
Cassart-Mailleux) tot wijziging van het koninklijk besluit van 17
januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor
moederschapshulp ten gunste van vrouwelijk zelfstandigen en
tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001
betreffende de dienstencheques, teneinde moederschapshulp
toe te kennen aan adoptieouders, nrs 2967/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Michel de
Lamotte]

2. Wetsvoorstel (de heren Damien Thiéry, Benoît Friart, Stefaan
Vercamer, Peter Buysrogge, Jan Vercammen en Benoît
Piedboeuf) tot wijziging van de wet van 16 juni 1998 waarbij
sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade
overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied
gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden, nrs 1723/1 tot 5.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : mevrouw An Capoen]

3. Wetsvoorstel (de dames Els Van Hoof en Nathalie Muylle) tot
wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende
het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees
informatienetwerk over drugs en drugsverslaving, nrs 2540/1
tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteurs : de heren Jan
Vercammen en Dirk Janssens]

4. Wetsontwerp houdende de verhoging van de grensbedragen
van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding
inzake pensioenen, nrs 3409/1 tot 4.
[aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet - Rapporteur : de heer Wouter De
Vriendt]

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

over het afgehandelde wetsontwerp en wetsvoorstellen.

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. Voorstel van resolutie (mevrouw Els Van Hoof en de heer Raf Terwingen) voor het
therapeutisch gebruik onder strikte voorwaarden van cannabinoïden voor pijnverlichting bij
specifieke spasmesymptomen, nr. 3477/1.

2. Voorstel van resolutie (mevrouw Fabienne Winckel, de heer Daniel Senesael en de
dames Özlem Özen, Karine Lalieux en Laurette Onkelinx) over de erkenning van het recht
van de interseksuele minderjarigen op fysieke integriteit, nr. 3486/1.

3. Wetsvoorstel (mevrouw Caroline Cassart-Mailleux en de heer Benoît Friart) tot wijziging
van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen, wat de toepassing van dit statuut op de ongehuwde helpers jonger dan
twintig jaar betreft, nr. 3490/1.

4. Wetsvoorstel (de heren Steven Vandeput en Koenraad Degroote) tot wijziging van
de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde
integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden,
nr. 3492/1.

5. Wetsvoorstel (de heer Egbert Lachaert) betreffende de vergroening van het
bedrijfswagenpark, nr. 3498/1.

6. Wetsvoorstel (mevrouw Valerie Van Peel en de heer Jan Spooren) ter bevordering van de
financiële responsabilisering van de verzekeringsinstellingen wat de terugvordering van
onverschuldigde bedragen betreft, nr. 3499/1.

7. Wetsvoorstel (de heren Werner Janssen en Bert Wollants en mevrouw Valerie Van Peel)
tot verruiming van de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, nr. 3505/1.

8. Wetsvoorstel (de heer Gautier Calomne c.s.) houdende een doeltreffender optreden
tegen schijnhuwelijken, schijn-wettelijke samenwoningen en frauduleuze vaderschaps- of
moederschapserkenningen, nr. 3506/1.


