
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
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PV 17 november 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 Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams 

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

mogelijke invoering van een veralgemeende vaccinatieplicht tegen corona 

 

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

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de uitrol van de boosterprik bij 

de algemene bevolking 

 

Actuele vraag van Maaike De Rudder (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de verplichte vaccinatie 

voor iedereen 

 

Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het 

vaccinatieprogramma voor de derde prik 

 

 

 

2. Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het ontbreken van gevalideerde 

suïcidecijfers voor 2018, 2019 en 2020 

 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de toenemende problemen 

in de kinderopvang 

 

 

 

4. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het leerlingenvervoer in het buitengewoon 

onderwijs 

 

Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

Rand, en aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

over de lange busritten in het buitengewoon onderwijs 
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Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het leerlingenvervoer in het buitengewoon 

onderwijs 

 

Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams 

minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de lange reistijden naar school van 

leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

 

Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de problemen met het leerlingenvervoer in het 

buitengewoon onderwijs 

 

Actuele vraag van Els Robeyns (Vooruit) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de urenlange ritten van en naar school voor 

kinderen in het buitengewoon onderwijs 

 

Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-

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

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het busvervoer voor leerlingen uit het 

buitengewoon onderwijs 

 

 

 

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 opening van asielcentra in Vlaamse gemeenten en 

de inzet van de verbindingsofficieren in dat verband 

 

 

 

6. Actuele vraag van Caroline Gennez (Vooruit) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 

Sociale Economie en Landbouw, over de staking in de dienstenchequesector 

 

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 nakende staking in de dienstenchequesector 

 

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

Economie en Landbouw, over de ondersteuning van de dienstenchequesector 

 

 

***** 


