
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
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PV 29 april 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 Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de organisatorische problemen bij de 

heropstart van het onderwijs 

 

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president 

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

Vlaamse Rand, over de bezorgdheden rond de heropstart van het onderwijs 

 

Actuele vraag van Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de bezorgdheden van het onderwijsveld inzake 

de organisatie van opvang op school 

 

Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de praktische realisatie van 

schoolheropeningen 

 

Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president 

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

Vlaamse Rand, over de ondersteuning van scholen bij het heropenen in coronacrisis 

 

 

 

 

 

2. Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams 

minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de toepassing van de 

mondmaskerplicht op het openbaar vervoer 

 

Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de implementatie van de beslissingen van de 

Nationale Veiligheidsraad bij De Lijn 
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3. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Management, over de keuzes betreffende de exitstrategie 

 

Actuele vraag van Kurt Vanryckeghem (CD&V) aan Jan Jambon, minister-president 

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

Facilitair Management, over de stappen die de Nationale Veiligheidsraad nog moet 

zetten inzake de heropstart van de industrie en de b2b en de heropening van de 

winkels 

 

Actuele vraag van Hannelore Goeman (sp·a) aan Jan Jambon, minister-president van 

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

Facilitair Management, over de implementatie van de exitstrategie binnen de 

bevoegdheden van de Vlaamse Regering 

 

 

 

4. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

en Landbouw, over de Vlaamse waarborgregeling en de achtergestelde lening 

 

 

5. Actuele vraag van Maaike De Vreese (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

en Landbouw, over het voorstel om de handelshuur tijdelijk te halveren in het kader van 

de coronacrisis 

 

 

6. Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

en Landbouw, over de gevolgen voor Vlaanderen van de werking van de Hulpkas voor 

Werkloosheidsuitkeringen 

 

 

***** 


