
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 20 februari 2019 

 

 

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 Jan Van Esbroeck (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van 

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

over de ontmoeting van de minister-president met de Catalaanse president Quim Torra 

 

 

2. Actuele vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams 

minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het label voor 'stipte betalers' 

aan bedrijven 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de verdere uitrol van verplichte 

niet-bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs 

 

 

 

 

4. Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over ongelijkheid in de 

kleuterklas 

 

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het 

belang van het Nederlands in het kleuteronderwijs 

 

Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het 

verhogen van onderwijskansen in de kleuterklas 

 

 

 

 

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 filecijfers voor 

2018 
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6. Actuele vraag van Griet Coppé (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het jaarverslag 2018 van de Woonzorglijn 

en het aangekondigde verscherpte toezicht op woonzorgcentra 

 

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

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de na het jaarverslag van de 

Woonzorglijn aangekondigde strengere controles op rusthuizen 

 

Actuele vraag van Jan Bertels (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het verstrengde toezicht van de 

zorginspectie op woonzorgcentra 

 

 

 

 

7. Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opmars van de mazelen 

 

 

8. Actuele vraag van Katia Segers (sp·a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over een integrale aanpak van cyberpesten 

 

 

 

 

9. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Begroting, Financiën en Energie, over de verminderde steun voor dakisolatie 

 

Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Begroting, Financiën en Energie, over de energiepremies 

 

 

 

 

10. Actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Begroting, Financiën en Energie, over de adviezen van de Nationale Bank betreffende de 

toegang tot het hypothecair krediet 

 

 

11. Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Begroting, Financiën en Energie, over de terughoudendheid in het Vlaamse energiebeleid 

met betrekking tot waterstof als energiebron 

 

 

***** 


