
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
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PV 20 oktober 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 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 intrekking van de erkenning van moskee De Koepel 

in Borgerhout 

 

 

2. 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 de uitspraken van de Moslimexecutieve en de gevolgen hiervan 

voor de samenwerking met Vlaanderen 

 

 

 

3. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het lagere aantal mensen dat 

een zorgbudget toegewezen krijgt 

 

Actuele vraag van Hannes Anaf (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de BelRAI screener en 

het recht op het zorgbudget 

 

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

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

vermindering van het aantal mensen dat een zorgbudget ontvangt 

 

 

 

4. Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over sancties voor 

personeel in de zorg dat vaccinatie weigert 

 

Actuele vraag van Gwendolyn Rutten (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het advies van de 

Nationale Arbeidsraad inzake de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel en de 

sancties bij niet-vaccinatie 

 

 

 

5. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het Vlaamse armoedebeleid, naar 

aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede 
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6. Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken, over de keuze voor de aanleg van een trambus in het kader van 

Spartacuslijn 1 Hasselt-Maastricht 

 

 

***** 


