
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 20 mei 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 Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de dualiteit tussen enerzijds de 

maatschappelijke vragen naar een aanvulling van het onderwijscurriculum en anderzijds 

de reductie van de eindtermen en een grotere vrijheid voor de scholen zoals opgenomen 

in het regeerakkoord 

 

 

2. Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de timing van het aangekon-

digde lerarenloopbaanpact, naar aanleiding van de recente voorstellen van de topman 

van het katholiek onderwijs 

 

 

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

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

Energie, over de aangekondigde stimulering van wijkrenovaties 

 

 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 REG-premies op wijkniveau 

 

 Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Annemie Turtelboom, 

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

Financiën en Energie, over de modaliteiten voor het toekennen van REG-premies op 

wijkniveau 

 

 

 

4. Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Geert Bourgeois, minister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 

Erfgoed, over het gebruik van kasseien uit kinderarbeid in Vlaanderen en het 

overleg hierover met de sector 

 

 Actuele vraag van Wouter Vanbesien (Groen) aan Geert Bourgeois, minister-

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

Onroerend Erfgoed, over kinderarbeid en duurzame overheidsaanbestedingen 
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5. Actuele vraag van Karim Van Overmeire (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

over de recente federale economisch-diplomatieke missie naar Japan en de 

bevoegdheidsverdeling ter zake 

 

 

6. Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de woonnoden 

van hedendaagse gezinnen 

 

 Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over alternatieve 

woonvormen 

 

 

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

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

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het cumuleren van de maatregel sociale 

inschakelingseconomie (SINE) en dienstencheques 

 

 

8. Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams 

minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, 

over de nieuwe verklaringen van de minister betreffende de invoering van een 

kilometerheffing voor personenwagens 

 

 

9. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de arbeidsmobiliteit tussen Wallonië en 

Vlaanderen en het overleg ter zake met de Forem 

 

 Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het aantrekken van Waalse 

werknemers in Vlaanderen 

 

 

10. Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de bezwaren tegen het GRUP Vlaams Strategisch 

Gebied rond Brussel (VSGB) 

 

 

 

***** 


