
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele 
verschuivingen kunnen zich voordoen.  De sprekers wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

 

 

PV 5 oktober 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 Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-

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

Onroerend Erfgoed, over de rol van de Vlaamse overheid bij de heroriëntering van 

de ontslagen werknemers van ING België 

 

 Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over beleidsacties ten gevolge van de 

aangekondigde ontslagen bij ING 

 

 Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de begeleiding van ontslagen 

werknemers van ING 

 

 Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-

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

Onroerend Erfgoed, over het verlies van 3500 banen bij ING en de rol van de 

Vlaamse Regering bij de begeleiding van ontslagen werknemers 

 

 Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de begeleiding naar een nieuwe job 

van ontslagen werknemers van ING 

 

 

2. Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

over het vastleggen van duidelijke richtlijnen of regels voor buitenlandse investeringen, 

in het bijzonder in strategische sectoren 

 

 

3. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Geert Bourgeois, 

minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands 

Beleid en Onroerend Erfgoed, over de problemen door de inwerkingtreding van de 

archeologienota 

 

 Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

Erfgoed, over de problemen door de inwerkingtreding van de archeologienota 
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4. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over maatregelen tegen 

het onnodig verlengen van de studieloopbaan in het hoger onderwijs door ‘te 

blijven proberen’ 

 

 Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de verschillende aanpak 

van flexibilisering in het hoger onderwijs 

 

 

 

5. Actuele vraag van Kurt De Loor (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over beschermmaatregelen voor 

burgemeesters en schepenen 

 

 Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over agressie 

tegenover lokale mandatarissen 

 

 

 

6. Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

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

toenemende kinderarmoede, naar aanleiding van de publicatie van de 

Armoedebarometer 2016 

 

 Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de stijgende 

armoede in Vlaanderen, naar aanleiding van de publicatie van de 

Armoedebarometer 2016 

 

 

 

7. Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de afschaffing van de centrale 

aanmeldpunten (CAP’s) voor drugsverslaafde gedetineerden 

 

 Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de begeleiding van drugsverslaafden 

in gevangenissen 

 

 

 

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

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de toetreding van de Vlaamse overheidscampagne 

‘Indevuilbak’ tot het Clean Europe Network en de uitgangspunten van die organisatie 

 

 

***** 


