
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 3 april 2019 

 

 

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 Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister 

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

agressie tegen chauffeurs van De Lijn 

 

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

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

Dierenwelzijn, over het geweld op het Antwerpse openbaar vervoer 

 

 

 

 

2. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over de daling van het aantal interlandelijke adopties 

 

 

3. Actuele vraag van Lies Jans (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over het doorverkopen van RVT-erkenningen van 

woonzorgcentra 

 

 

4. Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de kosten van de verspreide bebouwing in 

Vlaanderen 

 

 

5. Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de uitvoering van de brede weersverzekering 

 

 

6. Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president 

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

over het voorbereiden van Vlaanderen op het crash-scenario in het brexitdossier, met 

name een harde brexit 

 

 

7. 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 vroegtijdige schoolverlaters 
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8. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen 

 

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

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

metastudie betreffende de dalende onderwijskwaliteit 

 

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

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

onderwijskwaliteit 

 

Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

onderwijs 

 

 

 

 

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

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de studiekostenmonitor voor 

de eerste graad van het secundair onderwijs 

 

 

10. Actuele vraag van Lionel Bajart (Open Vld) aan Sven Gatz, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de 

problemen van jeugdbewegingen om kampplaatsen te vinden door de varkenspest 

 

 

***** 


