
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 26 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 Wouter Vanbesien (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-

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

Onroerend Erfgoed, over de Waalse voorstellen inzake arbitrage en het Investment 

Court System (ICS) in het kader van het CETA-verdrag 

 

 Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

Erfgoed, over de lopende CETA-onderhandelingen met Wallonië 

 

 

 

2. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

trajectcontroles op gewestwegen en de beslissing van de minister om de 

verantwoordelijkheid hiervoor volledig naar zich toe te trekken 

 

 

3. Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

mogelijke stopzetting van het NMBS-engagement in Blue-bike 

 

 

4. Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitblijven van een 

nationaal alcoholplan 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitblijven van een nationaal 

alcoholplan 

 

 Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitblijven van een 

nationaal alcoholplan 

 

 

5. Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de kennis en perceptie inzake seksueel 

overdraagbare aandoeningen (soa’s) 
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6. Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over de gevolgen van het moratorium op wijkgezondheids-

centra voor de eerstelijnsgezondheidszorg 

 

 

7. Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toekomst van de jongerenbonus 

 

 

8. Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de precaire situatie van jonge investerende land- 

en tuinbouwers 

 

 

9. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over een imagocampagne ter promotie van het boek 

 

 

10. Actuele vraag van Kris Van Dijck (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

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

vrachtwagenchauffeurs in het secundair onderwijs 

 

 

***** 


