
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 20 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 Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de waterkwaliteit van de 

Vlaamse waterlopen 

 

 

 

2. 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 het gebruik van sneltesten en PCR-testen in de teststrategie in Vlaamse 

scholen na de ontdekking van de Britse coronavariant 

 

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 sluiting van scholen door de Britse variant van het coronavirus 

 

Actuele vraag van Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de resultaten van het overleg betreffende de 

coronamaatregelen in het onderwijs 

 

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 uitbraak van nieuwe coronavarianten in scholen 

 

 

 

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

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

de uitrol van de vaccinatiestrategie 

 

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

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de stillegging van vaccinaties 

in de ziekenhuizen 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de trage uitrol van de 

vaccinaties 
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4. Actuele vraag van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-

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

Cultuur, ICT en Facilitair Management, over cultuurcentra die gebruikt worden als 

locatie voor vaccinaties 

 

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 open brief van de cultuursector 

 

 

 

5. Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse 

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

over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende een eventueel verbod op niet-

essentiële reizen 

 

 

***** 


