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PV 15 oktober 2015 

 

 

ACTUELE VRAGEN 

 

 

maximum spreektijd:  - 2’ vraagsteller 

     - 2’ minister voor antwoord 

     - 1’ vraagsteller voor repliek/bijkomende vraag 

     - 1’ per evt. interveniënt (maximum 5 interveniënten) 

     - 1’ minister + 1’ extra per interveniënt voor antwoorden 

     - 1’ vraagsteller voor slotopmerkingen 

 

 

1. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een mogelijke 

verlaging van de btw op scholenbouw 

 

 Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de federale 

beslissing om het btw-tarief voor scholenbouw te verlagen van 21% naar 6% 

 

 Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over een verlaagd btw-

tarief voor scholenbouw 

 

 

 

2. Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over leningen voor energiezuinige nieuwbouw 

 

 

3. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de effectiviteit van de 

deradicaliseringsprogramma’s van de Vlaamse Regering, naar aanleiding van interviews 

met een teruggekeerde Syriëstrijder in diverse media 

 

 

4. Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de suikertaks 

 

 Actuele vraag van Caroline Croo (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de federale suikertaks en de implicaties 

voor het preventieve gezondheidsbeleid 

 

 Actuele vraag van Cindy Franssen (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de bevordering van gezonde 

voedingsgewoonten 

 

 Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de invoering van een suikertaks 
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5. Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het voorstel om een premie toe te kennen aan 

werkgevers die langdurig werklozen een contract van onbepaalde duur aanbieden 

 

 

 

6. Actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de mogelijke vernietiging van het GRUP 

en plan-MER voor de Noord-Zuidverbinding N74 in Limburg 

 

 Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed, over de mogelijke fouten in het dossier van de omleidingsweg 

Noord-Zuid Limburg 

 

 Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 

Noord-Zuidverbinding N74 in Houthalen-Helchteren 

 

 

 

 

7. Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het interview met een teruggekeerde 

Syriëstrijder in het Canvasprogramma De Afspraak op de openbare omroep 

 

 Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Sven Gatz, Vlaams minister 

van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het interview met een voormalige 

Syriëstrijder in het Canvasprogramma De Afspraak 

 

 Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de implementatie van het Actieplan 

Onpartijdigheid bij de VRT 

 

 

 

8. Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over 

de recente uitspraken van de minister-president betreffende het TTIP, met name de 

oproep aan Wallonië en Brussel om zich achter het vrijhandelsverdrag met de VS te 

scharen 

 

 

***** 


