
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 17 oktober 2018 

 

 

 

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 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 de ondersteuning van de lokale 

besturen in hun strijd tegen armoede, naar aanleiding van de Werelddag van Verzet 

tegen Armoede 

 

 

2. 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 evaluatie van de organisatie van 

de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 

 

 

3. Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over zorgcontinuïteit voor suïcidale personen 

 

 

4. Actuele vraag van Bert Moyaers (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over de verwachte stagnatie van de 

levensverwachtingstoename in België en de rol hierin van gezondheidspreventie 

 

 

 

5. Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de recente schandalen in de 

Belgische voetbalwereld 

 

 Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de recente schandalen in de Belgische 

voetbalwereld 

 

 

 

6. Actuele vraag van Manuela Van Werde (N-VA) aan de heer Sven Gatz, Vlaams minister 

van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de aandacht voor toerisme bij de VRT, naar 

aanleiding van het schrappen van het televisieprogramma ‘Weg zijn wij’ 

 

 



 2 

 

7. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-

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

Onroerend Erfgoed, over het verbreken van de diplomatieke banden met 

Vlaanderen door Spanje en de reactie hierop van de Vlaamse Regering 

 

 Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

Erfgoed, over het verbreken van de diplomatieke banden met Vlaanderen door 

Spanje en de reactie hierop van de Vlaamse Regering 

 

 Actuele vraag van Jan Van Esbroeck (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-

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

Onroerend Erfgoed, over het verbreken van de diplomatieke banden met 

Vlaanderen door Spanje en de reactie hierop van de Vlaamse Regering 

 

 Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

Erfgoed, over het verbreken van de diplomatieke banden met Vlaanderen door 

Spanje en de economische impact hiervan voor Vlaamse bedrijven 

 

 

 

 

8. Actuele vraag van Franc Bogovic (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over digitale vaardigheden en 

artificiële intelligentie in het hoger onderwijs 

 

 

 

***** 


