
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 13 maart 2019 

 

 

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 Vera Celis (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over agressie tegen leerkrachten 

 

 

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

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de verplichte niet-bindende 

toelatingsproeven in de lerarenopleiding 

 

 

 

3. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over opnieuw 

kamperende ouders aan schoolpoorten 

 

Actuele vraag van Caroline Gennez (sp·a) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over kortetermijnacties 

om het schoolkamperen tegen te gaan en de scholen en ouders duidelijkheid te 

bieden 

 

 

 

4. Actuele vraag van Jo De Ro (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de toekomst van het M-Decreet 

 

 

5. Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 

verstrenging van de autokeuring 

 

 

6. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over het jaarverslag van de Commissie van Toezicht voor de 

jeugdinstellingen 

 

 

7. Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het actuele mestbeleid 
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8. Actuele vraag van Rob Beenders (sp·a) aan Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over het versterken van de WaterRegulator, naar 

aanleiding van de berichtgeving over mogelijke fraude bij De Watergroep 

 

 

 

9. Actuele vraag van Matthias Diependaele (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed, over de stand van zaken in het brexit-proces 

 

Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 

Erfgoed, over een nakende no-dealbrexit 

 

Actuele vraag van Ward Kennes (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 

Erfgoed, over de recente evoluties met betrekking tot de brexit 

 

 

 

 

10. Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Geert Bourgeois, minister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 

Erfgoed, over de procedure voor de afhandeling van rampenschade 

 

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed, over de stormschade van het voorbije weekend en de opstart 

van de procedure tot erkenning als algemene ramp 

 

 

 

***** 


