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PV 23 november 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 Stephanie D'Hose (Open Vld) aan Jan Jambon, minister-president van 

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

Facilitair Management, over de kunstwereld als doelwit van klimaatactivisme 

 

 

2. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit 

en Openbare Werken, over de veiligheid van chauffeurs bij De Lijn 

 

 

3. Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit 

en Openbare Werken, over de toenemende files en het realiseren van de modal shift 

 

Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over het pleidooi van de minister voor een 

gebiedsdekkende kilometerheffing 

 

Actuele vraag van Sofie Mertens (cd&v) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de toegenomen filezwaarte 

 

 

4. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, 

Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over het federale plan voor artificiële 

intelligentie (AI) en de betrokkenheid van Vlaanderen hierbij 

 

 

5. Actuele vraag van Tine van der Vloet (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de 

communicatie naar personen met een beperking na de actualisatie van hun 

budgetcategorie 

 

 

 

6. Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

over het uitblijven van voldoende investeringen in agentschap Opgroeien 

 

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over 

de evaluatie van de kinderdagverblijven 

 

Actuele vraag van Hannes Anaf (Vooruit) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

over het behandelen van oude meldingen over gevarensituaties in de kinderopvang 
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7. Actuele vraag van Paul Van Miert (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de voorstellen van de minister inzake de 

verplichte fusies van gemeenten, de hervorming van het Gemeentefonds en de 

afschaffing van de provincies 

 

Actuele vraag van Koen Van den Heuvel (cd&v) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de gemeentelijke fusies 

 

 

 

8. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

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

en Gelijke Kansen, over de acties tegen de afbraak van de ontslagregeling en de 

rechtspositieregeling van de ambtenaren bij de lokale besturen 

 

 

 

9. Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-

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

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de hoge schoolfacturen en de nood aan extra 

maatregelen om de factuur voor ouders te verlagen 

 

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 het advies van de Vlaamse Scholierenkoepel 

betreffende de hoge schoolkosten 

 

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Vlaamse Rand, over het adviesrapport van de Vlaamse Scholierenkoepel inzake de 

schoolkosten 

 

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 bevraging door de Vlaamse Scholierenkoepel over 

schoolkosten 

 

 

 

10. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister 

van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de mogelijke PFAS-

vervuiling op de terreinen in Jabbeke waar de Federale Regering een asielcentrum wil 

inplanten 

 

 

11. Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over een dreigende stilstand 

van de vastgoedmarkt door het tekort aan asbestdeskundigen 

 

 

***** 


