
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 6 januari 2021 

 

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 Bart Tommelein (Open Vld) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de toepassing van de 

correspondentietesten door de lokale besturen 

 

Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de voorgestelde aanpak van discriminatie in het 

eindrapport van het Centraal Expertencomité 

 

Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de organisatie van zogenaamde 

correspondentietesten tegen discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt 

 

 

2. Actuele vraag van Hannelore Goeman (sp·a) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Rand, over de verlenging van de krokusvakantie 

 

 

 

3. Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over investeringen in de 

Antwerpse haven en de aanpak van de stikstofproblematiek 

 

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 het PAS-programma en het potentieel effect 

van de stikstofproblematiek op de Vlaamse economie 

 

 

 

4. Actuele vraag van Tom De Meester (PVDA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het niet behalen van de 

doelstellingen van Windkracht 2020 

 

 

5. Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse 

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

over het aanvragen van schadevergoedingen bij het Rampenfonds ingevolge uitzonderlijke 

weersomstandigheden tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 

 

***** 


