
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 18 januari 2023 

 

 

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 Bruno Tobback (Vooruit) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de onderbenutting van het 

steunpakket voor bedrijven met hoge energiekosten 

 

 

 

2. Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de uitrol van het 

statiegeldsysteem 

 

Actuele vraag van Steve Vandenberghe (Vooruit) aan Zuhal Demir, Vlaams minister 

van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de rol van Unbox 

in de proefprojecten rond digitaal statiegeld 

 

 

 

3. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het paal-volgt-wagenprincipe 

 

 

4. Actuele vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister 

van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over pestgedrag bij de jeugd 

 

 

5. Actuele vraag van Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, over de getuigenissen over de werking van vzw Het Huis en het mogelijke negatieve 

effect op het welzijn van de begeleide kinderen 

 

 

 

6. Actuele vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, 

viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over de procedure tegen de beslissing om project staffing 

uit te sluiten van financiering 

 

Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

over het stopzetten van de financiering van project staffing in woonzorgcentra 
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Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin, over de toename van freelancecontracten in de zorg 

 

Actuele vraag van Ann De Martelaer (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

over uitzendarbeid en project sourcing in de zorg 

 

Actuele vraag van Katrien Schryvers (cd&v) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

over de tewerkstelling van projectverpleegkundigen en interimmedewerkers in de 

zorgsector 

 

 

 

7. Actuele vraag van Brecht Warnez (cd&v) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

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

en Gelijke Kansen, over het doorschuiven van taken naar de gemeenten 

 

 

***** 


