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PV 12 februari 2020 

 

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 Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de evaluatie van 

de taalkennisvereiste in de sociale huisvesting 

 

 

2. Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de verdere realisatie van het Sigmaplan, naar 

aanleiding van de storm Ciara 

 

 

3. Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het effect van de varkenspest op kampen van 

jeugdbewegingen 

 

 

4. Actuele vraag van Stephanie D'Hose (Open Vld) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het nieuwe videostreaming-initiatief van DPG Media en 

Telenet 

 

 

5. Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de communicatie rond de opening van een 

asielcentrum in Kalmthout 

 

 

6. Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 

Rand, over de bezorgdheid van vele scholen voor technisch en beroepsonderwijs wat 

de eindtermen voor de tweede en derde graad betreft 

 

Actuele vraag van Jan Laeremans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-

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

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de open brief van directies technische scholen 

omtrent de kwaliteit van de beroepscomponent 

 

Actuele vraag van Hannelore Goeman (sp·a) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het 

secundair onderwijs 
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Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-

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

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over ongerustheid over nieuwe eindtermen in TSO 

en BSO 

 

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de ongerustheid betreffende de nieuwe eindtermen voor het 

technisch en beroepsonderwijs 

 

 

 

7. Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de voorbereiding en 

inbreng vanuit de Vlaamse Regering in de Interministeriële Conferentie 

Vrouwenrechten voor wat betreft het thema seksueel geweld 

 

 

  Actuele vraag van Carina Van Cauter (Open Vld) aan Zuhal Demir, Vlaams minister 

van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over aanbevelingen van 

de Hoge Raad voor de Justitie inzake de strijd tegen seksueel geweld 

 

 

 

8. Actuele vraag van Joris Nachtergaele (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de stagnerende waterkwaliteit van 

de Schelde 

 

 

9. Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over kindermishandeling en de 

documentairereeks 'Als je eens wist' 

 

 

10. Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het verhoogde cocaïnegebruik in 

Vlaanderen 

 

 

11. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de betoging van de 

zorgsector op 5 maart 

 

 

12. Actuele vraag van Maxim Veys (sp·a) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van 

Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over woonoplossingen voor de 

meest kwetsbaren 

 

 

***** 


