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De interpellatieverzoeken worden bij het Bureau van de Kamer ingediend en voor behandeling 
naar een openbare commissievergadering verzonden.  Op advies van de Conferentie van 
voorzitters kan de voorzitter evenwel, op grond van politiek belang of publieke belangstelling, 
beslissen de interpellatie in plenaire vergadering te houden of ze om te vormen tot een 
mondelinge of schriftelijke vraag. 
 
 
 0016 Plenaire vergadering 
Interpellatie van de heer Ahmed LAAOUEJ tot de minister van Financiën over “de nieuwe 
fiscale regularisatie”. 

Idem nr. 0017 van de heer Peter VANVELTHOVEN 
Idem nr. 0018 van de heer Georges GILKINET 
Idem nr. 0019 van mevrouw Meyrem ALMACI 
Idem nr. 0020 van de heer Marco VAN HEES 

 
 0017 Plenaire vergadering 
Interpellatie van de heer Peter VANVELTHOVEN tot de minister van Financiën over “de 
spontane regularisaties door de FOD Financiën”. 

Idem nr. 0016 van de heer Ahmed LAAOUEJ 
Idem nr. 0018 van de heer Georges GILKINET 
Idem nr. 0019 van mevrouw Meyrem ALMACI 
Idem nr. 0020 van de heer Marco VAN HEES 

 
 0018 Plenaire vergadering 
Interpellatie van de heer Georges GILKINET tot de minister van Financiën over “een richtlijn 
omtrent fiscale regularisatie”. 

Idem nr. 0016 van de heer Ahmed LAAOUEJ 
Idem nr. 0017 van de heer Peter VANVELTHOVEN 
Idem nr. 0019 van mevrouw Meyrem ALMACI 
Idem nr. 0020 van de heer Marco VAN HEES 

 
 0019 Plenaire vergadering 
Interpellatie van mevrouw Meyrem ALMACI tot de minister van Financiën over “fiscale 
amnestie”. 

Idem nr. 0016 van de heer Ahmed LAAOUEJ 
Idem nr. 0017 van de heer Peter VANVELTHOVEN 
Idem nr. 0018 van de heer Georges GILKINET 
Idem nr. 0020 van de heer Marco VAN HEES 

 
 0020 Plenaire vergadering 
Interpellatie van de heer Marco VAN HEES tot de minister van Financiën over “de nieuwe 
fiscale regularisatie”. 

Idem nr. 0016 van de heer Ahmed LAAOUEJ 
Idem nr. 0017 van de heer Peter VANVELTHOVEN 
Idem nr. 0018 van de heer Georges GILKINET 
Idem nr. 0019 van mevrouw Meyrem ALMACI 


