
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 23 februari 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 Staf Aerts (Groen) aan Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse 

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

Management, over de impact van het gewapend conflict in Oekraïne 

 

 

 

2. Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de procedure tot intrekking van de erkenning 

van de Moslimexecutieve en de gevolgen hiervan voor de erkenning van lokale 

geloofsgemeenschappen 

 

Actuele vraag van Nadia Sminate (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de procedure tot intrekking van de erkenning 

van de Moslimexecutieve en de gevolgen voor het Vlaamse beleid 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de procedure tot intrekking van 

de erkenning van de Moslimexecutieve 

 

Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de intrekking van de erkenning 

van de Moslimexecutieve en de gevolgen hiervan voor het Vlaamse beleid 

 

 

 

3. Actuele vraag van Katia Segers (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

over de rol van de school in de strijd tegen (cyber)pesten 

 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de financiële praktijken bij 

Orpea 
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5. Actuele vraag van Annick Lambrecht (Vooruit) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal verkeersdoden 

 

Actuele vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams 

minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de toename van het aantal 

verkeersdoden in Vlaanderen 

 

Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het aantal ongevallen met e-steps 

 

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

Mobiliteit en Openbare Werken, over de ongevallen met de e-steps 

 

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

Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het aantal verkeersdoden in 

Vlaanderen 

 

 

***** 


