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PV 27 januari 2021 

 

 

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 Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de compensatiepremie voor 

eigenaars van zonnepanelen met digitale meter 

 

 

 

2. Actuele vraag van Ann De Martelaer (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de lange 

behandelingstermijn bij het aanvragen van een zorgtoeslag 

 

Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de lange 

wachttijden voor de toekenning van een zorgtoeslag aan kinderen met een beperking 

 

 

 

3. Actuele vraag van Hannes Anaf (sp.a) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel, Jeugd en Media, over het welzijn van en een 

toekomstperspectief voor jongeren 

 

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

Brussel, Jeugd en Media, over het belang van buitenschoolse activiteiten voor het 

mentaal welbevinden van kinderen en jongeren 

 

Actuele vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld) aan Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel, Jeugd en Media, over het perspectief voor ouders inzake 

jeugdactiviteiten tijdens de krokusvakantie 

 

Actuele vraag van Freya Perdaens (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het zoeken naar manieren om school- en 

vrijetijdscontacten van onze kinderen te behouden 

 

 

 

4. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 

Landbouw, over de keuzevrijheid tussen tijdelijke werkloosheid en loonsubsidie voor 

bepaalde sectoren 
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5. Actuele vraag van Caroline Gennez (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 

Landbouw, over de houding van de bankensector ten aanzien van bedrijven tijdens de 

coronacrisis 

 

 

6. Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

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

en Gelijke Kansen, over het taalgebruik bij de oproeping van de burgerbevolking voor 

vaccinatie in de faciliteitengemeenten 

 

 

 

7. 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 het coronatestbeleid in het onderwijs 

 

Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president 

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

Vlaamse Rand, over de coronavaccinatie van leerkrachten 

 

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 eventuele sluiting van scholen wegens corona-uitbraken 

 

 

 

 

8. Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president 

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

Vlaamse Rand, over de ondersteuning van het Robinpas-project van Stichting Robin 

voor de aanpak van onbetaalde schoolfacturen 

 

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Vlaamse Rand, over armoede in het onderwijs 

 

 

 

 

 

***** 


