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PV 13 mei 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 Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister 

van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de resultaten van het 

overleg met de kustburgemeesters betreffende de heropstart van het kusttoerisme 

 

 

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

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het psychosociaal welzijn binnen de 

exitstrategie 

 

 

 

3. Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over onveilige situaties die coronabesmettingen 

kunnen genereren op trams en bussen 

 

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

Mobiliteit en Openbare Werken, over de stakingsdreiging bij De Lijn naar aanleiding 

van de coronacrisis 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de reactie van de minister op de 

stakingsaanzegging bij De Lijn wegens het gebrek aan bescherming tegen het 

coronavirus 

 

 

 

4. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over een fundamentele hertekening van het economische 

beleid en arbeidsmarktbeleid na de coronacrisis 

 

 

5. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

Economie en Landbouw, over het activeren van de economische bazooka van Vlaanderen 
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6. Actuele vraag van Gustaaf Pelckmans (Groen) aan Jan Jambon, minister-president 

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

Facilitair Management, over de noodkreet van de culturele sector wegens de 

coronacrisis 

 

Actuele vraag van Stephanie D'Hose (Open Vld) aan Jan Jambon, minister-president 

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

Facilitair Management, over de cultuursector die aan de alarmbel trekt 

 

Actuele vraag van Katia Segers (sp·a) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Management, over de noodkreet van de cultuursector 

 

Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Jan Jambon, minister-president 

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

Facilitair Management, over de resultaten van de interministeriële conferentie cultuur 

 

 

 

7. Actuele vraag van Philippe Muyters (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Management, over het handelsakkoord tussen de EU en Mexico 

 

 

 

8. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Management, over het SERV-advies met betrekking tot een Vlaamse screening van 

buitenlandse directe investeringen 

 

 

***** 


