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PV 13 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 Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de invloed van de 

Interministeriële Conferentie op de huidige vaccinatiestrategie 

 

Actuele vraag van Maaike De Rudder (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het IMC-overleg en de 

bereikbaarheid van de vaccinatiecentra voor minder mobiele mensen 

 

Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over mobiele 

vaccinatieteams 

 

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 vaccinatiestrategie en de 

betrekking van de eventsector hierin 

 

Actuele vraag van Kurt De Loor (sp·a) aan Bart Somers, viceminister-president van 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de rol van de eventsector met betrekking tot de 

vaccinatiecentra 

 

 

 

2. Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het toezicht op terugkerende 

reizigers na een kort bezoek aan een rode zone, in het licht van de stijgende coronacijfers 

 

 

3. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

over de mogelijkheid tot terugvordering van leerkrediet van studenten 

 

 

4. Actuele vraag van Maaike De Vreese (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de inwerkingtreding van het brexitnoodplan en de 

brexitparkings 
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5. Actuele vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 

Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de bescherming van de vrijheid van 

meningsuiting tegen toenemende censuur op sociale media 

 

Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel, Jeugd en Media, over de transparantie inzake de aanwending 

van sociale media en de vrije meningsuiting 

 

Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister 

van Brussel, Jeugd en Media, over de impact van de techreuzen op de vrijheid van 

meningsuiting 

 

 

 

6. 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 Europese middelen voor het Vlaamse relanceplan 

 

Actuele vraag van Hannelore Goeman (sp·a) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de Europese 

middelen voor Vlaamse Veerkracht 

 

Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 

Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de verdeling van het Europese 

relancegeld tussen de federale overheid en de deelstaten 

 

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 verdeling van de middelen uit het Europese 

relancefonds 

 

Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de financiering en 

de voortgang van het relanceplan Vlaamse Veerkracht 

 

Actuele vraag van Arnout Coel (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Management, over de verdeling van de middelen van het Europees herstelfonds en 

het Brexitfonds 

 

 

 

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 het opstarten van VDAB-crisiscentra 

 

 

***** 


