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I. Propositions
renvoyées en commission

Commission des affaires sociales

 Proposition  de  résolution  (de  M.  Michel  Colson  et 
Mme Anne-Charlotte  d'Ursel)  relative  à  la  mendicité 
dans les transports publics, n° B-27/1 (2010-2011).

 Proposition d'ordonnance (de MM. Michel Colson et 
Didier Gosuin) relative à l'élection et à l'installation des 
conseils de l'action sociale, n° B-58/1 (2012-2013).

Commission spéciale du règlement

 Proposition  de  modification  du  Règlement  (de  M. 
Dominiek-Lootens-Stael), n° B-5/1 (S.O. 2009).

 Proposition  de  modification  du  Règlement  (de  MM. 
Didier  Gosuin,  Vincent  De  Wolf,  Mme  Françoise 
Schepmans,  M.  Michel  Colson,  Mme  Caroline 
Persoons et M. Willem Draps) visant à interdire le port 
de signes convictionnels par les membres qui exercent 
une fonction de représentation, n° B-9/1 (S.O. 2009).

 Proposition  de  modification  du  Règlement  (de  M. 
Vincent De Wolf et Mme Caroline Persoons) modifiant 
l’article 49.2 relatif aux travaux du Bureau élargi, n° B-
18/1 (2009-2010).

 Proposition de modification du Règlement (de Mmes 
Caroline  Persoons  et  Françoise  Schepmans)  visant  à 
instaurer  un  Comité  parlementaire  chargé  du  suivi 
législatif, n° B-30/1 (2010-2011).

 Proposition  de  modification  du  Règlement  (de  Mme 
Caroline Persoons et  M. Didier  Gosuin)  relative aux 
commissions spéciales, n° B-47/1 (2011-2012).

I. Voorstellen
aanhangig bij de commissies

Commissie voor de sociale zaken

 Voorstel van resolutie (van de heer Michel Colson en 
mevrouw  Anne-Charlotte  d'Ursel)  betreffende  de 
bedelarij  in  het  openbaar  vervoer,  nr.  B-27/1  (2010-
2011).

 Voorstel van ordonnantie (van de heren Michel Colson 
en  Didier  Gosuin)  betreffende  de  verkiezing  en 
installatie van de raden voor maatschappelijk welzijn, 
nr. B-58/1 (2012-2013).

Bijzondere commissie voor het reglement

 Voorstel tot wijziging van het Reglement (van de heer 
Dominiek Lootens-Stael), nr. B-5/1 (G.Z. 2009).

 Voorstel tot wijziging van het Reglement (van de heren 
Didier Gosuin, Vincent De Wolf,  mevrouw Françoise 
Schepmans, de heer Michel Colson, mevrouw Caroline 
Persoons en de heer Willem Draps) tot verbod op het 
dragen van tekenen van overtuiging door de leden die 
een  representatiefunctie  uitoefenen,  nr.  B-9/1  (G.Z. 
2009).

 Voorstel tot wijziging van het Reglement (van de heer 
Vincent  De  Wolf  en  mevrouw  Caroline  Persoons) 
houdende  wijziging  van  artikel  49.2  betreffende  de 
werkzaamheden  van  het  Bureau  in  uitgebreide 
samenstelling, nr. B-18/1 (2009-2010).

 Voorstel  tot  wijziging  van  het  Reglement  (van 
mevrouw  Caroline  Persoons  en  mevrouw  Françoise 
Schepmans)  en  tot  oprichting  van  een  Parlementair 
Comité belast met de wetsevaluatie, nr. B-30/1 (2010-
2011).

 Voorstel  tot  wijziging  van  het  Reglement  (van 
mevrouw Caroline Persoons en de heer Didier Gosuin) 
betreffende  de  bijzondere  commissies,  nr.  B-47/1 
(2011-2012).

II. Proposition déposée et non imprimée 
comme document parlementaire

 Proposition de résolution (de Mme Sfia Bouarfa, MM. 
Aziz Albishari et Jean-Claude Defossé) visant à éviter 
les transferts de charges non compensées au niveau des 
CPAS suite à la suppression des allocations d'insertion 
prévue le 1er janvier 2015, n° B-93/1 (2013-2014).

II. Voorstel ingediend en niet gedrukt als 
parlementair stuk

 Voorstel van resolutie (van mevrouw Sfia Bouarfa, de 
heren  Aziz  Albishari  en  Jean-Claude  Defossé) 
betreffende  het  vermijden  van  de  overdracht,  zonder 
compensaties, van lasten naar de OCMW's ten gevolge 
van de afschaffing van de inschakelingsuitkeringen die 
op 1 januari 2015 ingaat, nr. B-93/1 (2013-2014).


