
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele 
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PV 31 mei 2017 

 

 

 

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 het 

toenemend aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs 

 

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

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over kansarmoede en 

het gelijkekansenbeleid in het onderwijs 

 

 Actuele vraag van Ingeborg De Meulemeester (N-VA) aan Hilde Crevits, 

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

over de toename van het aantal kansarme leerlingen in het secundair onderwijs 

 

 

 

2. Actuele vraag van Paul Cordy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

onderwijsblad Klasse omtrent leerlingen die de ramadan volgen 

 

 Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

ramadan-tips van het onderwijstijdschrift Klasse 

 

 

 

3. Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

aantal reizigers bij De Lijn 

 

 

 

4. Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het mogelijk faillissement van het 

commerciële zorgbedrijf Senior Assist en de gevolgen hiervan 

 

 Actuele vraag van Peter Persyn (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de financiële problemen van een 

commerciële uitbater van woonzorgcentra 
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5. Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de sport 

 

 Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister 

van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld 

 

 Actuele vraag van Peter Wouters (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over seksueel grensoverschrijdend gedrag in 

de sportsector 

 

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

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanpak van grensoverschrijdend 

gedrag in de sport  

 

 

 

 

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

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de nieuwe schoolverlatersstudie van de VDAB 

 

 

7. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over het herhaaldelijk opzoeken van polarisatie en controverse 

door Kif Kif en de overeenstemming hiervan met de uitgangspunten en geest van het 

decreet op het sociaal-cultureel werk 

 

 

8. Actuele vraag van Kurt De Loor (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over de betaalbaarheid en toekomst van concerten en festivals 

in Vlaanderen, naar aanleiding van de gerechtelijke actie tegen SABAM 

 

 

9. Actuele vraag van Katia Segers (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over het engagement van de Vlaamse Regering om de 

onafhankelijke (onderzoeks)journalistiek te ondersteunen 

 

 

10. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-

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

Onroerend Erfgoed, over het onderzoek naar de onroerenderfgoedkaart in Limburg 

 

 

 

***** 


