
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 15 juli 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 Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het advies van de Hoge 

Gezondheidsraad inzake het griep- en pneumokokkenvaccin 

 

 

 

2. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en aan Jan 

Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van 

Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, over het veranderde 

advies voor reizigers die terugkeren uit een bestemming met code oranje 

 

Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de onduidelijke richtlijnen voor 

terugkerende reizigers 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het voorkomen van een 

eventuele tweede coronagolf via terugkerende vakantiegangers 

 

 

 

3. Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Management, over de viering op de Groeningekouter aan de vooravond van 11 juli 

 

 

4. Actuele vraag van Brecht Warnez (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

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

en Gelijke Kansen, over het ondersteunen van de bestuurskracht van gemeenten 

 

 

5. 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 contingentering van artsen en tandartsen 

 

 

***** 


