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PV 22 april 2020 

 

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 Philippe Muyters (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

en Landbouw, over de economische relance en de Vlaamse taskforce 

 

 

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 het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

over de mogelijkheid tot deliberaties en proclamaties begin juli in het lager en secundair 

onderwijs 

 

 

4. Actuele vraag van Jan Laeremans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand, over de interministeriële conferentie en het standpunt betreffende de 

postcoronamaatregelen en het exitscenario inzake onderwijs 

 

 

 

5. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand, over de chaotische opstart van preteaching in het Vlaamse onderwijs 

 

Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand, over de beschikbaarheid van laptops voor alle leerlingen, met het oog op 

aanloopleren 

 

Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de algemene exit-strategie en de heropstart 

van het onderwijs 

 

Actuele vraag van Hannelore Goeman (sp·a) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs 
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6. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het garanderen van de veiligheid bij een 

heropstart van de scholen 

 

Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over het verzekeren van de veiligheid van leerlingen en leerkrachten 

wanneer scholen heropenen 

 

 

 

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

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over een tracing app voor het opsporen 

van contact met dragers van het coronavirus 

 

 

8. Actuele vraag van Freya Perdaens (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over de (mogelijke) annulatie van jeugdkampen, 

speelpleinwerking en andere vrijetijdsbesteding voor jongeren tijdens de zomer wegens de 

coronacrisis 

 

 

9. 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 het standpunt van de Vlaamse Regering met betrekking tot de 

exitstrategie voor de coronacrisis 

 

 

***** 


