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KAMER 

 
Parlementaire stukken: 
 

 53 2769/003 VAN 22 MEI 2013 
Wetsontwerp houdende aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 - 
Amendement 
 
 

 53 2823/001 VAN 22 MEI 2013 
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake pensioenen 
 
 

 53 0082/039 (KAMER) 
5-82/39 (SENAAT) VAN 23 MEI 2013 

Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie. 
 
 

 53 2741/005 VAN 23 MEI 2013 
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en 
algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en 
houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van 
economisch recht 
 
 

 53 2827/001 (KAMER) 
5-1976/1 (SENAAT) VAN 23 MEI 2013 

Verslag betreffende de gedachtewisseling over de overeenkomsten ter bevordering en 
bescherming van investeringen 
 
 

 53 2791/002 VAN 24 MEI 2013 
Verslag betreffende het wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane 
luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en 
het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006 
 
 

 53 2831/001 VAN 24 MEI 2013 
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese 
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
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 53 2792/002 VAN 27 MEI 2013 
Verslag betreffende het wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst 
inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, 
enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 
2012. 
Verslag betreffende het wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst 
inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, 
en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012. 
 
 

 53 2793/002 VAN 27 MEI 2013 
Verslag betreffende het wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst 
inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, 
en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, gedaan te Phnom-Penh op 11 juli 2012 
 
 

 53 2834/001 VAN 27 MEI 2013 
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, ter verlaging 
van de beginleeftijd waarop de verplichting geldt de eerste schoolervaring op te doen. 
 
 

 53 2836/001 VAN 27 MEI 2013 
Wetsontwerp houdende invoeging van titel 1 “Algemene definities” in boek I “Definities” van het 
Wetboek van economisch recht 
 
 

 53 2837/001 VAN 27 MEI 2013 
Wetsontwerp houdende invoeging van boek XV, “Rechtshandhaving” in het Wetboek van 
Economisch recht 
 
 

 53 2769/004 VAN 28 MEI 2013 
Wetsontwerp houdende aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 - 
Amendement 
 
 

 53 0444/015 VAN 31 MEI 2013 
Verslag betreffende de hoorzittingen over het treinongeval van 4 mei 2013 in Wetteren 
 


