
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 7 december 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 Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

toename van het aantal laagpresteerders in het Vlaams onderwijs, naar aanleiding 

van het PISA-onderzoek 2015 

 

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

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de beleids-

conclusies uit het nieuwe PISA-onderzoek van de OESO 

 

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

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de PISA-resultaten 

voor 2015 inzake wiskunde, wetenschappen en leesvaardigheid 

 

 

 

2. Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de verplichting om 

dubbel glas te installeren in huurwoningen vanaf 2020 

 

 

3. Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

eventuele vermindering van het openbaarvervoeraanbod in Antwerpen wegens 

personeelstekort 

 

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

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

Dierenwelzijn, over een mogelijke vermindering van het aanbod aan trams en 

bussen van De Lijn in Antwerpen wegens een tijdelijk personeelstekort 

 

 

4. Actuele vraag van Caroline Bastiaens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

verplichte reservatie voor toegankelijk openbaar vervoer bij De Lijn 

 

 

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

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het gebruik van isolatie en fixatie in de 

jeugdhulp 

 

***** 


