
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 mei 2016 

 

 

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 Els Robeyns (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president van 

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

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het beleid van de Vlaamse Regering tegen 

homofobie en transfobie 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het aanbod in het buitengewoon 

secundair onderwijs (buso) 

 

 

 

3. Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

kwalificatie van het lerarenberoep als zwaar beroep en de gevolgen voor de 

onderwijspensioenen 

 

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

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

eventuele kwalificatie van leerkracht als zwaar beroep 

 

 

 

 

4. Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

personeelskost in het hoger onderwijs na de overschrijding van de spilindex 

 

 Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

besparingen en de financiering van de hogescholen 
 

 

 

5. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het 

voorstel van de minister om een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren en 

de verkeersbelasting voor de Vlamingen te verlagen 

 

 

***** 


