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PV 9 juni 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 Katrien Schryvers (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president van 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over het verlengen van het rouwverlof bij het overlijden 

van een partner of kind voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid 

en van de lokale en provinciale besturen 

 

 

2. Actuele vraag van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-

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

en Vlaamse Rand, over de mondmaskerplicht tijdens de examens 

 

 

 

3. 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 taalscreening in de derde kleuterklas 

 

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 invoering van de gestandaardiseerde taalscreening in de 

derde kleuterklas vanaf het schooljaar 2021-2022 

 

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 nieuwe taalscreening voor kinderen in de derde kleuterklas 

 

 

 

4. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

over de kledingvoorschriften op school 

 

 

5. Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het project 'Boer zoekt natuur, natuur 

zoekt boer' van het Algemeen Boerensyndicaat en Natuurpunt 
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6. Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de initiatieven die de 

Vlaamse Regering onderneemt om de milieuvervuiling door 3M in Zwijndrecht en 

Oosterweel te saneren 

 

 

7. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het in elkaar opgaan van 

kinderopvang en kleuteronderwijs 

 

 

8. Actuele vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de repatriëring van IS-

terroristen en hun kinderen 

 

 

9. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het arrest van 

het Grondwettelijk Hof met betrekking tot  de dubbele erfbelasting op buitenlands roerend 

vermogen 

 

 

10. Actuele vraag van Maxim Veys (Vooruit) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van 

Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de houding van de Vlaamse 

Belastingdienst in het kader van de collectieve schuldenregeling 

 

 

11. Actuele vraag van Rita Moors (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken, over de aanpak van gevaarlijke punten op schoolroutes 

 

 

12. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister 

van Brussel, Jeugd en Media, over het aanmoedigen van Belgisch-Nederlandse dubbing op 

streamingplatformen 

 

 

***** 


