
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 19 december 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 Els Robeyns (sp·a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

dierenmishandeling, vastgesteld in een slachthuis in Hasselt 

 

Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijk) aan Ben Weyts, 

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn, over nieuwe undercoverbeelden uit de slachthuissector en het 

uitblijven van Vlaamse slachthuiscontroles 

 

 

 

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

Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de vernieuwing van 

het Vlaams tramnet en minderhindermaatregelen bij deze werken 

 

 

3. Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de maatregelen van de Pro League met 

betrekking tot de voetbalmakelaars 

 

 

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

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de stijging van het alcoholgebruik bij 

werknemers 

 

 

 

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

van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de nieuwe taalbarometer voor Brussel 

 

Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de problematische resultaten van de vierde 

taalbarometer betreffende de Brusselse taalsituatie 

 

Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Sven Gatz, Vlaams 

minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de positie van het Nederlands 

in Brussel 

 

 

***** 


