
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 4 maart 2020 

 

 

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 Jan Jambon, minister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair 

Management, over de Vlaamse reactie op het Turkse dreigement om een toevloed van 

migranten naar Europa te sturen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Caroline Gennez (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 

Economie en Landbouw, over het sociaal akkoord in de dienstenchequesector 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 

Economie en Landbouw, over de blokkering van het akkoord in de 

dienstenchequesector 

 

 

 

3. Actuele vraag van Bart Tommelein (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 

Economie en Landbouw, over de investeringen in nieuwe vissersvaartuigen en de impact 

van de nakende brexit op de Vlaamse visserij 

 

 

 

4. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister 

van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het klimaatplan 

voor de lokale besturen 

 

Actuele vraag van Bruno Tobback (sp·a) aan Bart Somers, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen, over het alternatieve klimaatplan van minister 

Somers 

 

 

 

5. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand, over de ondersteuning van steden en gemeenten die initiatieven nemen om het 

lerarentekort aan te pakken 
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6. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

over het maken van de juiste studiekeuze bij de overgang van de tweede naar de derde 

graad secundair onderwijs 

 

 

7. Actuele vraag van Karolien Grosemans (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand, over de stijgende prestatiedruk bij studenten 

 

 

 

8. Actuele vraag van Emmily Talpe (Open Vld) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de impact van de 

corona-uitbraak op de toeristische sector en de maatregelen ter zake van de 

taskforce economische impact corona 

 

Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de impact van de 

recente wereldwijde uitbraak van het coronavirus op de Vlaamse toeristische sector 

en remediërende maatregelen ter zake 

 

Actuele vraag van Kurt Vanryckeghem (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over steun aan de 

reisbureausector wegens het coronavirus 

 

 

 

9. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het gestegen aantal gedwongen 

opnames van minderjarigen in de psychiatrie 

 

Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de stijging van het aantal 

gedwongen opnames van minderjarigen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de 

volwassenenpsychiatrie 

 

 

 

10. Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het verlagen van de drempel naar 

professionele hulpverlening voor jongvolwassenen 

 

 

11. Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over een veralgemeende invoering van de zone 30 in 

de bebouwde kom 

 

 

12. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit 

en Openbare Werken, over de handhaving van het inhaalverbod voor vrachtwagens bij 

regenweer 

 

 

***** 


