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MMoonnddeelliinnggee  vvrraaggeenn    
 
 
 
 
 
Het intergouvernementeel dispuut in verband met boetes voor touroperators 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Roel Deseyne (CD&V) (nr. P0895) aan de eerste minister 
 
 
Het groeipact 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Christiane Vienne (PS) (nr. P0896) aan de eerste minister 
 
 
De benoeming van de topambtenaren 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Georges Dallemagne (cdH) (nr. P0897) aan de eerste 
minister 
- Dhr. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (nr. P0898) aan de eerste 
minister 
- Dhr. Denis Ducarme (MR) (nr. P0919) aan de staatssecretaris 
voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare 
Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  

 
 
De “magadatabank” van de fiscus 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Jenne De Potter (CD&V) (nr. P0899) aan de vice-eersteminister 
en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met 
Ambtenarenzaken 
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De herkapitalisering van de restbank van Dexia 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Jean Marie Dedecker (LDD) (nr. P0900) aan de vice-
eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken 
- Dhr. Bruno Tuybens (sp.a) (nr. P0901) aan de vice-
eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken 
- Mevr. Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) (nr. P0902) aan de eerste 
minister 
- Mevr. Gwendolyn Rutten (Open Vld) (n° P0903) aan de vice-
eersteminister en minister van Financiën en Duurzame 
Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken 
- Dhr. Jan Jambon (N-VA) (nr. P0904) aan de eerste minister  

 
 
De betrekkingen met Israël na de weigering om pacifisten aan boord van een vliegtuig te 
laten gaan 
 
Samengeveogde vragen van : 
 

- Dhr. Rachid Madrane (PS) (nr. P0905)  
- Mevr. Juliette Boulet (Ecolo-Groen) (nr. P0918)  
aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Europese Zaken  

 
 
Het incident met de Marokkaanse premier naar aanleiding van het bezoek van minister 
Turtelboom 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Barbara Pas (VB) (nr. P0906) aan de vice-eersteminister en 
minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese 
Zaken 

 
 
De uitgavenkloof tussen Vlaanderen en Wallonië in de ziekteverzekering 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Rita De Bont (VB) (nr. P0907) aan de vice-eersteminister en 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en 
de Federale Culturele Instellingen 
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Het investeringsplan van de NMBS-Groep 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Christophe Bastin (cdH) (nr. P0908) aan de minister van 
Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelings-
samenwerking, belast met Grote Steden 

 
 
De geplande personeelsinkrimping in de gevangenissen – De onenigheid in de regering 
met betrekking tot het aantal cipiers 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Damien Thiéry (FDF) (nr. P0909) aan de minister van 
Justitie 
- Dhr. Éric Jadot (Ecolo-Groen) (nr. P0910) aan de eerste minister 
- Mevr. Sophie De Wit (N-VA) (nr. P0911) aan de eerste minister  

 
 
De censuur en discriminatie op internet waarvan een democratische politieke partij 
thans het slachtoffer is 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Laurent Louis (MLD) (nr. P0912) aan de eerste minister 
 
 
Het federale gesloten centrum in Tongeren 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Sonja Becq (CD&V) (nr. P0913) aan de minister van Justitie 
 
 
De systematische seponeringen door het parket van door de inspectiediensten in 
gebreke gestelde kredietverstrekkers 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Hans Bonte (sp.a) (nr. P0914) aan de minister van Justitie 
 
 
De kosten verbonden aan groene stroom 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (nr. P0916) 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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Het uitstel van de invoering van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Valérie De Bue (MR) (nr. P0915) aan de minister van Werk 
 


