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MMoonnddeelliinnggee  vvrraaggeenn    
 
 
 
 
 
De kerstboodschap van de Koning en meer bepaald de kennelijke promotie van de 
Federatie Wallonië-Brussel 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Gerolf Annemans (VB) (nr. P2176) aan de eerste minister  
 
 
 
Het vertrek van CEO Johnny Thijs bij bpost 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Jan Jambon (N-VA) (nr. P2177) aan de eerste minister  
- Mevr. Karine Lalieux (PS) (nr. P2178) aan de eerste minister 
- Mevr. Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) (nr. P2179) aan de 
eerste minister 
- Dhr. Jean Marie Dedecker (LDD) (nr. P2180) aan de eerste 
minister 
- Dhr. Christophe Bastin (cdH) (nr. P2181) aan de minister van 
Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met 
Grote Steden 
- Mevr. Valérie De Bue (MR) (nr. P2182) aan de eerste minister 
- Dhr. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) (nr. P2183) aan de eerste 
minister 
- Dhr. David Geerts (sp.a) (nr. P2184) aan de eerste minister 
- Dhr. Ronny Balcaen (Ecolo-Groen) (nr. P2185) ) aan de minister 
van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met 
Grote Steden 

 
 
De carcinogentiteit van aspartaam 
 
Vraag van  : 
 

Dhr. Laurent Louis (Onafh.) (nr. P2190) aan de vice-eersteminister en 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en 
de Federale culturele Instellingen  
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De hervorming van de taxshelter 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Alain Mathot (PS) (nr. P2192)  
- Dhr. Benoît Drèze (cdH) (nr. P2193)  
- Dhr. Olivier Destrebecq (MR) (nr. P2194)  
- Mevr. Caroline Gennez (sp.a) (nr. P2195)  
- Mevr. Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) (nr. P2196)  
aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken 

 
 
De Belgische pervert die door Nederland naar België wordt gestuurd 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Bert Schoofs (VB) (nr. P2191) aan de minister van Justitie 
 
 
« Dashcams », internet en privacy 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Frank Wilrycx (Open Vld) (nr. P2187) aan de vice-eersteminister 
en minister van binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 

 
 
De erkenning van de Vereniging van Vlaamse Brandweervrijwilligers 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Jan Van Esbroeck (N-VA) (nr. P2186) aan de vice-eersteminister 
en minister van binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 

 
 
De verhoging van het toezicht en de waakzaamheid op het vlak van mensensmokkel 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Bercy Slegers (CD&V) (nr. P2188) aan de vice-eersteminister en 
minister van binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 

 
 
De inzet van de lokale politie voor de verkeershandhaving op gewestwegen 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Jenne De Potter (CD&V) (nr. P2189) aan de vice-eersteminister 
en minister van binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 

 


