
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 28 juni 2017 

 

 

 

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 Güler Turan (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de automatische toekenning van een 

hinderpremie bij wegenwerken aan getroffen handelaars vanaf 1 juli 

 

 Actuele vraag van An Christiaens (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de overgang naar het nieuwe 

systeem van de hinderpremie 

 

 Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams 

minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een mogelijk retroactieve 

toepassing van de nieuwe hinderpremie 

 

 Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over een mogelijke 

regeling om de nieuwe automatische hinderpremie retroactief toe te kennen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, 

Jeugd en Brussel, over de oproep van West-Vlaams gouverneur Decaluwe om de 

rekening voor reddingsoperaties op zee minstens gedeeltelijk te verhalen op 

jeugdbewegingen 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de afstemming van de 

levensbeschouwelijke vakken op de eindtermen, naar aanleiding van het schrappen van 

de evolutieleer uit het Turkse onderwijsleerplan 

 

 

4. Actuele vraag van Christian Van Eyken (UF) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de vernietiging door de minister van 

de beslissing van verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel om een taalregister 

aan te leggen 
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5. Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, 

Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over een aangepaste 

weginfrastructuur voor snelle elektrische fietsen (speedpedelecs) 

 

 

 

6. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

stakingsacties bij De Lijn na het onderhandelen van de nieuwe cao  

 

 Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

door de vakbonden aangekondigde stakingsacties bij De Lijn tijdens het weekend 

van 1 juli 

 

 Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

stakingsaanzegging bij De Lijn aan het begin van de vakantie-, festival- en 

soldenperiode 

 

 

 

 

 

***** 


