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PV 7 maart 2018 

 

 

 

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 Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

Erfgoed, over de aangekondigde Amerikaanse invoerheffingen op staal en 

aluminium 

 

 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 de dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten 

 

 

 

 

2. Actuele vraag van Güler Turan (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 

Erfgoed, over het recente arrest van het Europees Hof van Justitie in de Achmea-

zaak en de mogelijke gevolgen ervan voor de CETA-handelsovereenkomst tussen 

de Europese Unie en Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 

 

 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 uitspraak van het Europees Hof van Justitie betreffende 

de geschillenregeling in een intra-EU-BIT (Bilateral Investment Treaty) en de 

mogelijke gevolgen voor het CETA 

 

 

 

 

3. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Bart Tommelein, 

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

Financiën en Energie, over de klimaatimpact van de kernuitstap in 2025 

 

 Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Bart Tommelein, viceminister-

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

Energie, over de uitspraken van federaal minister van Energie Marghem betreffende 

de gewestelijke engagementen in het energiedossier 
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4. Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Liesbeth Homans, 

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

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

vervrouwelijking van het bedrijfsleven en de voorbeeldfunctie ter zake van de overheid 

 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de indeling van Vlaanderen in zorgzones 

 

 

 

 

***** 


