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MMoonnddeelliinnggee  vvrraaggeenn    
 
 
 
 
De dagvaarding van de Brusselse OCMW-raad en de mogelijke gevolgen voor de 
federale ministers 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Hans Bonte (sp.a) aan de eerste minister, belast met de 
Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid (nr. P466) 

 
 
De mogelijke problemen voor de rating inzake Belgische overheidspapieren en de 
voorbereiding van de Eurotop inzake Griekenland en andere landen – Het standpunt van 
de Belgische regering met betrekking tot de eurocrisis 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Mevr. Gwendolyn Rutten (Open Vld) aan de eerste minister, 
belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid (nr. P467)  
- Mevr. Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!) aan de vice-eersteminister 
en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen (nr. P468) 

 
 
De nieuwe stoffen die aan sigaretten worden toegevoegd – Hongerstillende sigaretten 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Mevr. Catherine Fonck (cdH) (nr. P469) 
- Mevr. Ine Somers (Open Vld) (nr. P470) 
- Mevr. Muriel Gerkens (Ecolo-Groen!) aan de vice-eersteminister 
en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie (nr. P471) 

 
 
De sluiting van Dayco 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Franco Seminara (PS) aan de vice-eersteminister en minister van 
Werk en gelijke Kansen, belast met het Migrati- en asielbeleid  
(nr. P472) 

 
 
De oprichting van een nationaal register van seksuele delinquenten 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Laurent Louis (Indép.) aan de minister van Justitie (nr. P473) 



 
De Kamer online - 53 / 37 

 

De recente cijfers met betrekking tot het snelrecht en de nultolerantie 
 
Vraag van : 
 

Mevr. Sophie De Wit (N-VA) aan de minister van Justitie (nr. P475) 
 
 
Het besparingsplan van de NMBS en de afschaffing van treinen – De gebrekkige 
dienstverlening van de NMBS en de afschaffing van treinen 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Mevr. Valérie De Bue (MR) (nr. P476) 
- Dhr. Josy Arens (cdH) (nr. P477) 
- Dhr. David Geerts (sp.a) (nr. P478) 
- Mevr. Linda Musin (PS) aan de minister van Ambtenarenzaken 
en Overheidsbedrijven (nr. P478) 

 
 
De website www.bestetarief.be 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Jef Van den Bergh (CD&V) aan de minister voor Ondernemen en 
Vereenvoudigen (nr. P480) 

 
 
De crisissituatie bij de 101-noodcentrale voor de provincie Antwerpen 
 
Samengevoegde vragen van : 
 

- Dhr. Peter Vanvelthoven (sp.a) (nr. P481) 
- Dhr. Jan Van Esbroeck (N-VA) (nr. P482) 
- Mevr. Rita De Bont (VB) (nr. P483) 
- Mevr. Leen Dierick (CD&V) aan de minister van binnenlandse 
Zaken (nr. P484) 

 
 
De klaarblijkelijke vacante betrekking bij Brussels Airport 
 
Vraag van : 
 

Dhr. Tangy Veys (VB) aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, 
toegevoegd aan de eerste minister (nr. P485) 

 
 
 
 
 


