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PV 30 juni 2015 

 

 

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 Johan Verstreken (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over het nieuwe convenant ‘Visserij Verduurzaamt’ 

 

 

2. Actuele vraag van Miranda Van Eetvelde (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de aanpak van de administratieve overlast bij de 

organisatie van jeugdkampen 

 

 

3. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed, over de mensenrechten in China, naar aanleiding van het recente 

staatsbezoek 

 

 

4. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de uitrol van niet-bindende 

toelatingsproeven voor het hoger onderwijs 

 

 

 

5. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de 

aangekondigde hervormingen ter zake 

 

 Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de 

aangekondigde hervormingen ter zake 

 

 Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de 

aangekondigde hervormingen ter zake 

 

 Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over de betrouwbaarheid van het energieprestatiecertificaat (EPC) en de 

aangekondigde hervormingen ter zake 
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6. Actuele vraag van Bart Van Malderen (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het Vlaams Actieplan 

Armoedebestrijding (VAPA) 

 

 

7. Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de integratie van het OCMW in de 

gemeente 

 

 

8. Actuele vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over Europese 

investeringen in transportprojecten, in het bijzonder wat de nieuwe sluis in Terneuzen 

betreft 

 

 

 

9. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het plaatsgebrek in 

gemeenschapsinstellingen en het fenomeen van de ‘loverboys’ 

 

 Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het capaciteitstekort voor meisjes in 

de gesloten instelling in Beernem 

 

 

 

10. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de informatieplicht van woonzorg-

centra inzake levenseindebegeleiding 

 

 

 

 

***** 


