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PV 20 januari 2016 

 

 

 

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 Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Annemie Turtelboom, 

viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, 

Financiën en Energie, over de stijging van de elektriciteitsfactuur bij de Vlaamse 

kmo’s door de energieheffing 

 

 Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

Erfgoed, over de stijging van de elektriciteitsfactuur bij de Vlaamse kmo’s en 

gezinnen door de energieheffing 

 

 

2. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

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

Energie, over de stroomhandicap voor de Vlaamse bedrijven en het invoeren van een 

energienorm 

 

 

3. Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Annemie Turtelboom, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de 

eventuele invoering van een zogenaamde single-toets bij regeringsbeslissingen om de 

impact op alleenstaanden en éénoudergezinnen na te gaan 

 

 

4. Actuele vraag van Marnic De Meulemeester (Open Vld) aan Liesbeth Homans, 

viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands 

Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de provinciale 

opcentiemen op de onroerende voorheffing 

 

 

5. Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, 

Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de mogelijke sluiting 

of renovatie van diverse Brusselse tunnels en de gevolgen hiervan voor Vlaanderen 

 

 

6. Actuele vraag van Johan Verstreken (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

investering in een kust- en oceaanbassin in Oostende 
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7. Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over de extra investering van 100 miljoen euro voor welzijns- 

en zorginfrastructuur 

 

 

 

8. Actuele vraag van Bart Nevens (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de overeenkomst tussen de Vlaamse 

overheid en de verpakkingsindustrie betreffende de aanpak van zwerfvuil als 

alternatief voor het invoeren van statiegeld 

 

 Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams 

minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de inspanningen van de 

betrokken bedrijfssectoren om het zwerfvuil aan te pakken 

 

 Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het akkoord tussen de bedrijfssectoren 

en de Vlaamse overheid inzake de aanpak van zwerfvuil en de invoering van een 

systeem van statiegeld 

 

 

 

9. Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over de aantasting van de onafhankelijke positie van de media 

in Polen en het standpunt ter zake van Vlaanderen 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de versterking van de kennis 

van het Standaardnederlands en van moderne vreemde talen, naar aanleiding van de 

berichtgeving over de achteruitgang van de kwaliteit van het Engels 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het lokalentekort in scholen met 

anderstalige nieuwkomers 

 

 

 

***** 


