
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
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PV 20 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 Hannes Anaf (sp·a) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over de impact van de coronacrisis op kwetsbare kinderen 

en jongeren 

 

Actuele vraag van Ann De Martelaer (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het onderzoek van Uit 

De Marge over de gevolgen van de lockdown voor kwetsbare kinderen 

 

Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de open 

brief van 269 pediaters met de vraag om een kindvriendelijk perspectief in de corona-

exitstrategie 

 

 

 

2. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de aanpak van de 

kinderarmoede in Vlaanderen 

 

 

3. Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Management, over het opnieuw toelaten van tweedeverblijvers aan de kust 

 

 

4. Actuele vraag van Leo Pieters (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de aanhoudende droogte en 

de mogelijke problemen inzake watervoorziening deze zomer 

 

 

5. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het verhoogd gebruik van het 

elektronisch toezicht ten gevolge van de COVID-19-crisis en federale maatregelen met 

betrekking tot de gevangenissen 

 

 

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

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

en Landbouw, over de rol die LRM kan spelen met betrekking tot de liquiditeits- en 

solvabiliteitsproblemen van de Limburgse kmo's 
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7. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

Economie en Landbouw, over de arbeidsmobiliteit van werknemers in tijden van 

coronacrisis 

 

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 de her- en bijscholing van (tijdelijk) werklozen 

 

 

 

8. Actuele vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

Economie en Landbouw, over de zogenaamde 'vergeten sectoren' in de corona-

exitstrategie 

 

 

 

9. 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 de evaluatie van de geleidelijke heropening van de scholen 

 

Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

Rand, over de terugkeer van de meest kwetsbare leerlingen naar de schoolbanken 

 

 

 

***** 


