
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 30 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 Elisabeth Meuleman (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Rand, over het uitblijven van een nooddecreet tot regeling van het onderwijs voor 

Oekraïense leerlingen 

 

 

 

2. 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 toename van het aantal privébijlessen in het 

Vlaams onderwijs 

 

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 de toename van private bijlessen 

 

Actuele vraag van Gwendolyn Rutten (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-

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

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over het toenemend gebruik van privélessen in het 

onderwijs 

 

 

 

3. Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de opvang van Oekraïense wees- en 

pleegkinderen 

 

 

 

4. Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

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

ouderschapsverlof voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar 

 

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

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

voorstel van de minister om het ouderschapsverlof te beperken tot de eerste drie 

levensjaren van het kind 

 

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over een aanpassing van 

het ouderschapsverlof om de druk op de kinderopvang te verlichten 



 

2 

 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over investeringen in de 

kinderopvang 

 

Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het voorstel tot 

inperken van ouderschapsverlof als antwoord op de schrijnende noden in de 

kinderopvang 

 

 

 

5. Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken, over de operationalisering van de Vlaamse lichtvisie voor fietspaden 

 

 

6. 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 het alarmerende rapport van het Comité I betreffende 

de Moslimbroederschap 

 

 

***** 


