
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 24 mei 2017 

 

 

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 Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de verhoging van de middelen voor de etnisch-

culturele organisaties in het sociaal-cultureel werk 

 

 

2. Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over het uitvoeringsbesluit bij de gereglementeerde boekenprijs 

en de rechtsgeldigheid van de lopende contracten van lokale bibliotheken 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de doorgeslagen flexibilisering 

van het hoger onderwijs, met lange studietijden en hoge uitgaven maar zonder garantie 

op een diploma 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de kloof tussen beurs- en niet-

beursstudenten wat het behalen van het diploma betreft 

 

 

 

5. Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

vervroegde start van het zomeraanbod van De Lijn in Antwerpen 

 

 Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

van het openbaar vervoer om een verkeersinfarct in Antwerpen te vermijden 

 

 Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

van De Lijn en van het Vlaams Gewest in het voorkomen van een verkeersinfarct in 

Antwerpen 

 

 

 

6. Actuele vraag van Herman De Croo (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het erkennen van de late nachtvorst in april 

als landbouwramp 

 

***** 


