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MMoonnddeelliinnggee  vvrraaggeenn    
 
 
 
 
Dexia 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Jan Jambon (N-VA) (nr. P0941)  
- Mevr. Christiane Vienne (PS) (nr. P0942) 
- Dhr. Hagen Goyvaerts (VB) (nr. P0943) 
- Mevr. Gwendoly Rutten (Open Vld) (nr. P0944) 
- Mevr. Marie-Christine Marghem (MR) (nr. P0945) 
- Dhr. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (nr. P0946) 
- Dhr. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) (nr. P0947) 
- Dhr. Jean Marie Dedecker (LDD) (nr. P0948) 
aan de eerste minister 

 
 
Het standpunt van de regering met betrekking tot Afghanistan 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Dirk Van der Maelen (sp.a) (nr. P0949)  
- Dhr. Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) (nr. P0950) 
aan de eerste minister 

 
 
De uitspraken van de eerste minister dat er geen plaats is voor criminele illegalen 
versus de realiteit van de regularisaties 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Sarah Smeyers (N-VA) (nr. P0951) aan de eerste minister  
 
 
De verschillende problemen op het vlak van justitie en de pro-Deoadvocaten 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Christian Brotcorne (cdH) (nr. P0957)  
- Dhr. Philippe Goffin (MR) (nr.P0958) 
aan de minister van Justitie 
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De bestrijding van homofobie – De aanpak van homofoob geweld 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Olivier Henry (PS) (nr. P0952)  
- Dhr. Patrick Dewael (Open Vld) (nr. P0953) 
- Dhr. Jan Van Esbroeck (N-VA) (nr. P0954) 
aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en 
Gelijke Kansen 

 
 
De vraag naar een bijzonder politiepreventieplan naar aanleiding van de ramkraak in 
West-Vlaanderen 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Renaat Landuyt (sp.a) (nr. P0955) aan de vice-eersteminister en 
minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  

 
 
De verdubbeling van het nettoverlies bij de NMBS 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Tanguy Veys (VB) (nr. P0956) aan de minister van 
Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelings-
samenwerking, belast met Grote Steden  

 
 
Het uitrustingsplan voor de elektriciteitssector en de kernuitstap – De 
elektriciteitsbevoorrading en de kernuitstap 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Damien Thiéry (FDF) (nr. P0959) 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 
- Dhr. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) (nr. P0960) aan de eerste 
minister 
- Mevr. Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (nr. P0961) aan de eerste 
minister 
- Dhr. Jean Marie Dedecker (LDD) (nr. P0962) 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 
- Dhr. Joseph George (cdH) (nr. P0963) 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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- Mevr. Leen Dierick (CD&V) (nr. P0964) 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 
- Dhr. Peter Logghe (VB) (nr. P0965) 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 
- Dhr. Peter Logghe (VB) (nr. P0966) 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 
- Dhr. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) (nr. P0967) 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 
- Dhr. Bert Wollants (N-VA) (nr. P0968) 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 

 
 
De politisering van de administratie en de Copernicushervorming 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Laurent Louis (MLD) (nr. P0969) aan de eerste minister  
 

 
De daling van de werkloosheidsuitkeringen 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Stefaan Vercamer (CD&V) (nr. P0970) aan de minister van Werk  

 
 


