
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 25 november 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 Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het inspelen van het drugpreventiebeleid op 

nieuwe tendenzen inzake middelengebruik, naar aanleiding van de berichtgeving over het 

gebruik van lachgas als roesmiddel 

 

 

2. Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, 

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

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

aanpak van geweld tegen vrouwen 

 

 Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van gendergerelateerd 

geweld 

 

 

3. Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de onduidelijkheid rond de sluiting van de 

kinderopvang in Brussel naar aanleiding van de terreurdreiging 

 

 

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

Economie, Innovatie en Sport, over de beslissing van het Wereldantidopingagentschap 

(WADA) om België op de doping-watchlist te plaatsen 

 

 

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

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het uitblijven van een intra-

Belgisch klimaatakkoord 

 

 

 

6. Actuele vraag van Caroline Bastiaens (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams 

minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de schorsing van het GRUP 

‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ door de Raad van State en de gevolgen 

hiervan voor het dossier Saeftinghedok 

 

 Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de nieuwe schorsing van het GRUP 

‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ door de Raad van State en de gevolgen 

voor de havenuitbreiding 

 

 

 



 2 

 
 

7. Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president van de 

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

de aanwezigheid en betrokkenheid van de deelstaten bij de vergaderingen van de 

Nationale Veiligheidsraad in het kader van de terreurdreiging 

 

 

 

8. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

aandacht voor een goede kwaliteitsvolle bewegingsopvoeding en het al dan niet 

beschikken over een turnleerkracht in het basisonderwijs 

 

 Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

loskoppelen van de lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs van het 

lestijdenpakket 

 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de plaats van het STEM-kader in 

de uitrol van het toekomstig secundair onderwijs 

 

 

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

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

OESO-rapport ‘Education at a Glance’ en de aanpak van schooluitval 

 

 

11. Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Welzijn, over het gebruik van 

ANPR-camera’s in de strijd tegen criminaliteit en terreur 

 

 

***** 


