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PV 19 mei 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 Katia Segers (Vooruit) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, 

Jeugd en Media, over de aanvallen tegen de nieuwsmedia en journalisten in Gaza en de 

open brief van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en van de Algemene Vereniging 

van Beroepsjournalisten in België daaromtrent 

 

 

2. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-

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

Cultuur, ICT en Facilitair Management, over de communicatie van de minister-

president betreffende de verplichte aanwezigheid van een professionele cateraar bij 

tuinfeesten 

 

Actuele vraag van Maaike De Vreese (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van 

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

Facilitair Management, over de besluiten van het Overlegcomité betreffende het 

aantal toegelaten gasten op een tuinfeest 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Jan Jambon, minister-president 

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

Facilitair Management, over het plan richting de vrijheid 

 

 

3. 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 het stopzetten van de economische samenwerking met bedrijven betrokken bij de 

bezetting van Palestina 

 

 

4. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

en Landbouw, over de ondersteuning van zombiebedrijven tijdens de coronacrisis 

 

 

5. Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het toenemend aantal mensen 

dat kampt met burn-out en depressie 

 

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 enorme toename van werknemers en ondernemers 

met een depressie en burn-out 
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6. Actuele vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

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

kinderverzorgers naar meer waardering voor hun beroep 

 

Actuele vraag van Hannes Anaf (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het SERV-advies 

betreffende de kinderopvang 'Olie in het raderwerk van gezin, arbeidsmarkt en 

samenleving' en de alarmkreet uit de kinderopvangsector 

 

Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

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

medewerkers uit de kinderopvang 

 

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het statuut van 

kinderbegeleiders en onthaalouders 

 

 

7. Actuele vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams 

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

financiering van de hogere vaccinatiekost in Wallonië en Brussel 

 

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

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de kost van de 

vaccinatiecampagne 

 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de eventuele derde 

inenting tegen COVID-19 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over vaccinatie van 16- en 

17-jarigen 

 

 

9. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over een regulier kader voor het opladen van 

elektrische wagens met eigen stroom op het openbaar domein 

 

Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische 

wagens 

 

 

***** 


