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MMoonnddeelliinnggee  vvrraaggeenn    
 
 
 
 
 
De communicatie van minister Magnette omtrent het gerechtelijk onderzoek naar 
Belgacom 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Tanguy VEYS (VB) (nr. P0738) aan de eerste minister.  
 
 
 
De begrotingsdoelstelling voor 2012 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Jan Jambon (N-VA) (nr. P0739) aan de eerste minister.  
 
 
De vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone over de situatie in 
Griekenland 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Mevr. Gwendolyn Rutten (Open Vld) (nr. P0740) 
- Dhr. Jean Marie Dedecker (LDD) (nr. P0741) 
- Mevr. Karin Temmerman (sp.a) (nr. P0742) 
aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken 

 
 
De initiatieven voor een Tobintaks 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Christiane Vienne (PS) (nr. P0743) aan de vice-eersteminister en 
minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met 
Ambtenarenzaken. 

 
 
De initiatieven van de Belgische regering met betrekking tot het drama in Syrië – De VN-
resolutie over Syrië 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Georges Dallemagne (cdH) (nr. P0751) 
- Mevr. Els Demol (N-VA) (nr. P0752) 
- Dhr. Bruno Tuybens (sp.a) (nr. P0758) 
aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Europese Zaken 



 
De Kamer online - 53 / 55 

 

 
 
Het verslag van de CREG en de energieprijzen 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (nr. P0744) aan de eerste minister. 
 
 
Het sociaal overleg over de pensioenhervorming – De aanpassing van de 
pensioenhervorming – De versoepeling van de pensioenhervorming 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Patrick Dewael (Open Vld) (nr. P0745) 
- Dhr.Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (nr. P0746) 
- Dhr. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (nr. P0747) 
aan de eerste minister. 

 
 
De opgang van de radicale islam in bepaalde wijken van de hoofdstad 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Laurent Louis (MLD) (nr. P0748) aan de vice-eersteminister en 
minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. 

 
 
De uitspraak van Jozef De Witte over open grenzen als de finale doelstelling van het 
Belgische migratiebeleid 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Filip De Man (VB) (nr. P0749) aan de vice-eersteminister en 
minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. 

 
 
De pensioenleeftijd voor de brandweerlui 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Michel Doomst (CD&V) (nr. P0750) aan de vice-eersteminister en 
minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. 

 
 
Het luchthavenakkoord van 2010 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Bert Wollants (N-VA) (nr. P0754) aan de staatssecretaris voor 
Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor 
Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister. 
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De antihomowet in Uganda 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Bruno Tuybens (sp.a) (nr. P0753) aan de ministre van 
Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelings-
samenwerking, belast met Grote Steden. 

 
 
De disfuncties bij het groene nummer voor personen met een handicap van de FOD 
Sociale Zekerheid 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Damien Thiéry (FDF) (nr. P0755) 
- Mevr. Valérie De Bue (MR) (nr. P0756) 
- Dhr. Franco Seminara (PS) (nr. P0757) 
aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen 
met een handicap, belast met Beroepsrisico’s, toegevoegd aan de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

 
 
 


