
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 8 november 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 Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

en oriënteringsproeven in het hoger onderwijs 

 

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

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

hogeronderwijsinstellingen betreffende verplichte niet-bindende toelatingsproeven 

en de reactie van de minister 

 

 

 

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

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

leerkrachten van de centra voor basiseducatie in Vlaanderen 

 

 

 

3. Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

undercoverbeelden van dierenleed in een legkippenbedrijf 

 

 Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijke) aan Ben 

Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme 

en Dierenwelzijn, over het dierenwelzijn van kippen in scharrelstallen 

 

 Actuele vraag van Els Robeyns (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

controles inzake dierenwelzijn, inzonderheid wat de kooihuisvesting van legkippen 

betreft 

 

 Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams minister 

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

de wantoestanden in scharrelkippenkwekerijen 

 

 Actuele vraag van Bart Caron (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

schandalen in de agro-industrie 

 

 

 

4. Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, 

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

belevering van goederen in het kader van de e-commerce 

 

***** 


