
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 december 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 Allessia Claes (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

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

Landbouw, over de leer- en loopbaanrekening 

 

 

 

2. 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 krapte op de arbeidsmarkt en het opvolgen van de 

Interfederale Werkgelegenheidsconferentie 

 

Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

Economie en Landbouw, over het dreigende personeelstekort in de retail- en 

voedingssector tijdens de eindejaarsperiode 

 

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 steun aan de zorgsector in de zoektocht naar 

personeel 

 

 

 

3. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de subsidies van de Vlaamse Regering aan het Hannah 

Arendt Instituut 

 

 

 

4. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het storten van 

vreemde gronden in een plas van 250 hectare naast de Maas 

 

Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de vergunning voor de 

opslag van grond in de Maasplassen van Kinrooi 
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5. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over een nieuwe vergunningsaanvraag 

voor de gascentrale in Vilvoorde 

 

 

6. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de aanhoudend hoge energieprijzen 

 

 

 

7. Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het versneld toedienen 

van de boosterprikken in reactie op de opkomst van de omikronvariant 

 

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

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het versneld toedienen van het 

boostervaccin 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het vaccinatieschema 

voor de boosterprik 

 

 

 

8. Actuele vraag van Els Robeyns (Vooruit) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de voorwaarden in het contract dat lokale 

besturen afsloten voor 'trajectcontrole as a service' 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de gevolgen van geprivatiseerde 

trajectcontroles op verkeersveiligheidsbeleid 

 

Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over de uitbesteding van trajectcontroles door 

gemeentebesturen en de schrapping van fysieke snelheidsafremmende maatregelen 

als gevolg daarvan 

 

Actuele vraag van Rita Moors (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de contracten van de lokale besturen met 

Trajectcontrole as-a-Service 

 

Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het voorstel tot het uitwerken van een 

doorstortscenario in het kader van verkeersovertredingen 

 

Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen, over een moratorium op het afsluiten van contracten 

voor het uitvoeren van trajectcontroles 

 

 

***** 


