
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 9 maart 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 Kurt De Loor (Vooruit) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

Facilitair Management, over de stakingsaanzegging van het Vlaams overheidspersoneel 

 

 

 

2. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over het protocol 'Terug naar Werk' 

 

Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

Economie en Landbouw, over het protocolakkoord met de federale minister van 

Sociale Zaken omtrent de re-intregatie van langdurig zieken 

 

Actuele vraag van Allessia Claes (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

Economie en Landbouw, over het protocol voor de re-integratie van langdurig zieken 

 

 

 

 

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

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

toenemende onbetaalbaarheid van de woonzorgcentra 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de woonzorgcentra die 

in sneltempo onbetaalbaar dreigen te worden 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de dubbele indexering 

van dagprijzen in woonzorgcentra 

 

 

 

4. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het leerlingenvervoer voor het buitengewoon 

onderwijs 

 

***** 


