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MMoonnddeelliinnggee  vvrraaggeenn    
 
 
 
 
De houding van België op de Europese top van 21 juli 2011  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Gerolf Annemans (VB) aan de eerste minister, belast met de 
Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid (nr. P0488) 

 
 
Het migratiebeleid, de regularisatiecampagne en de gevolgen en de omvang van de 
volgmigratie  
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Jean Marie Dedecker (LDD) aan de eerste minister, belast 
 met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid (nr. P0486)  
- Mevr. Sarah Smeyers (N-VA) aan de eerste minister, belast  met 
 de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid (nr. P0487) 
- Mevr. Nahima Lanjri (CD&V) aan de eerste minister, belast met 
de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid (nr. P0504) 

 
 
De Europese top van 21 juli over de eurozone  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Damien Thiéry (MR) aan de vice-eersteminister en minister van 
Financiën en Institutionele Hervormingen (nr. P0489) 

 
 
De behandeling van hepatitis C  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Daniel Bacquelaine (MR) aan de vice-eersteminister en minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke 
Integratie (nr. P0490) 

 
 
De inrichting van werkkampen voor uitkeringstrekkers en Roma in Hongarije  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Yvan Mayeur (PS) aan de vice-eersteminister en minister van 
Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen (nr. P0491) 
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De beslissing van de regering van 20 juli met betrekking tot het uitvoeringsbesluit in 
verband met PWA's  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Hans Bonte (sp.a) aan de vice-eersteminister en minister van 
Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
(nr. P0492) 

 
 
De minderjarigen die werden vrijgelaten na geweldpleging in de metro  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Laurent Louis (Onafh.) aan de minister van Justitie (nr. P0493) 
 
 
De problematiek van de dubbele nationaliteit naar aanleiding van een Belgisch politicus 
(Genkse schepen) die zijn legerdienst voor Turkije gaat vervullen  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Bert Schoofs (VB) aan de minister van Justitie (nr. P0494) 
 
 
De kosten voor de takeldiensten in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde  
 
Vraag van : 
 

Dhr. Karel Uyttersprot (N-VA) aan de minister van Justitie (nr. P0495) 
 
 
Het gebruik van de Maestrokaart in het buitenland  
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Mevr. Karine Lalieux (PS) (nr. P0496)  
- Mevr. Ann Vanheste (sp.a) aan de minister van Klimaat en 
Energie (nr. P0497) 

 
 
De Europese richtlijn inzake nucleair afval en import van afval  
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Kristof Calvo (Ecolo-Groen!) (nr. P0498)  
- Mevr. Leen Dierick (CD&V) aan de minister van Klimaat en 
Energie (nr. P0499) 
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De mogelijke verkoop van aandelen van Belgacom aan een buitenlands telecombedrijf  
 
Vraag van : 
 

Mevr. Maggie De Block (Open Vld) aan de minister van 
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven (nr. P0500) 

 
 
De hulp aan de Hoorn van Afrika  
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Mevr. Thérèse Snoy et d’Oppuers (Ecolo-Groen!) aan de vice-
eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele 
Hervormingen  (nr. P0501)  
- Dhr. Dirk Van der Maelen (sp.a) aan de vice-eersteminister en 
minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen 
(nr. P0502) 
- Dhr. Mathias De Clercq (Open Vld) aan de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
(nr. P0503) 

 


