
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele 
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PV 7 oktober 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 Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

lerarenloopbaanpact 

 

 Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de zij-instromers 

en het aantrekkelijker maken van de loopbaan voor leerkrachten  

 

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

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het voorstel van 

het hoofd van het katholiek onderwijs in het licht van het lerarenloopbaanpact 

 

 

2. Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

van kansengroepen in het hoger onderwijs 

 

 

3. Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over kwetsbare meisjes uit 

instellingen die in de prostitutie worden gelokt door zogenaamde loverboys 

 

 Actuele vraag van Tine van der Vloet (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problematiek van zwakbegaafde 

meisjes uit instellingen die de prostitutie worden ingelokt 

 

 

 

4. Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de staking bij het Vlaams Centrum 

voor Elektronisch Toezicht 

 

 Actuele vraag van Caroline Croo (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de staking bij het Vlaams Centrum voor 

Elektronisch Toezicht  
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5. Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, 

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

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

benoeming van een burgemeester uit de oppositie in de faciliteitengemeente 

Linkebeek 

 

 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 benoeming 

van een burgemeester uit de oppositie in Linkebeek 

 

 

6. 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 de keuze voor kleinere 

woningen in Vlaanderen en de nood aan een aangepaste regelgeving rond wonen 

 

 

7. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de impact van de federale taxshift op het 

Vlaamse doelgroepenbeleid 

 

 

8. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Joke Schauvliege, Vlaams 

minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vergunningsplicht bij 

functiewijzigingen van militaire domeinen voor de opvang van vluchtelingen 

 

 

9. Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de nood aan een initiatief om het dossier Essers 

met betrekking tot de mogelijke kap van waardevol bos voor een bedrijfsuitbreiding te 

deblokkeren 

 

 

10. Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verdeling van de Europese steun onder de 

verschillende Vlaamse landbouwsectoren 

 

 Actuele vraag van Sofie Joosen (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de verdeling van de extra Europese 

landbouwsteun 

 

 

11. Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen) aan Joke Schauvliege, 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over asbest in schoolgebouwen 

 

 

12. Actuele vraag van Caroline Bastiaens (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over het filmvertoningsbeleid en maatregelen om 

Vlaamse audiovisuele producties maximale vertoningskansen te bieden 

 

 

***** 


