
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
kunnen zich voordoen.  De sprekers wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

 

 

PV 19 januari 2022 

 

 

 

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 Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over lessen voor de 

Vlaamse overheid uit de tragische dood van een onschuldig kind 

 

Actuele vraag van Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams 

minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de 

opvolging van gevaarlijke ex-gedetineerden 

 

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

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over een behoeftegerichte 

hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, meer bepaald ten aanzien van daders 

van intrafamilaal (inclusief kindermishandeling) en seksueel geweld 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de psychiatrische zorg 

voor gedetineerden 

 

Actuele vraag van Conner Rousseau (Vooruit) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de opvolging van 

daders bij geweld en moord op kinderen 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het voorkomen van 

recidive bij plegers van zware delicten 

 

 

 

 

2. Actuele vraag van Staf Aerts (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de energiefactuur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

3. Actuele vraag van Brecht Warnez (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de vernietiging van het systeem van 

trajectcontroles via een privaat consortium 

 

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

Mobiliteit en Openbare Werken, over de beslissing rond de juridische problemen met 

'Trajectcontrole as a Service' 

 

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

Mobiliteit en Openbare Werken, over de nood aan duidelijkheid aangaande 

'Trajectcontrole as a Service' bij lokale besturen 

 

 

 

4. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en 

Facilitair Management, over de exitstrategie voor het Covid Safe Ticket 

 

 

***** 


