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PRÉSIDENCE : M. CHARLES PICQUÉ, PRÉSIDENT. 

VOORZITTERSCHAP: DE HEER CHARLES PICQUÉ, VOORZITTER. 

_____ 

 
 

- La séance est ouverte à 15h39. 

 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 

plénière de l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune du vendredi 13 octobre 

2017. 

 

EXCUSÉS 
 

 

 

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence : 

 

 

- Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni, en mission à l’étranger pour un Conseil 

environnement ; 

 

- Mme Brigitte Grouwels, séjour à l'étranger en sa 

qualité de sénatrice ; 

 

- Mme Simone Susskind ; 

 

- M. Alain Destexhe, 137e Assemblée de l’Union 

interparlementaire ; 

 

- Mme Evelyne Huytebroeck, colloque sur les 

politiques locales et régionales à Vienne ; 

 

- M. Armand De Decker ; 

 

- Mme Catherine Moureaux ; 

 

- Mme Corinne De Permentier. 

 

  

- De vergadering wordt geopend om 15.39 uur.  

 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire 

vergadering van de Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van vrijdag 13 oktober 2017 geopend. 

 

VERONTSCHULDIGD 
 

 

 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 

afwezigheid: 

 

- mevrouw Céline Fremault, lid van het Verenigd 

College, opdracht in het buitenland voor een Raad 

over het Leefmilieu;  

 

- mevrouw Brigitte Grouwels, in het buitenland in 

haar hoedanigheid van senator;  

 

- mevrouw Simone Susskind;  

 

- de heer Alain Destexhe, 137ste Vergadering van 

de Interparlementaire Unie;  

 

- mevrouw Evelyne Huytebroeck, colloquium 

over lokaal en regionaal beleid in Wenen;  

 

- de heer Armand De Decker;  

 

- mevrouw Catherine Moureaux;  

 

- mevrouw Corinne De Permentier.  

 

  

QUESTIONS D'ACTUALITÉ  
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions d'actualité. 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

KHADIJA ZAMOURI 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

ACTUALITEITSVRAGEN 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de 

actualiteitsvragen. 

 

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW 

KHADIJA ZAMOURI 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 
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COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "les conséquences à Bruxelles 

de la restructuration de l'Agence flamande 

pour l'insertion et l'intégration". 

 

M. le président.- Le membre du Collège réuni 

Pascal Smet répondra à la question orale. 

 

La parole est à Mme Zamouri. 

 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Nous avons appris par voie de 

presse que l'Agence flamande pour l'insertion et 

l'intégration subissait une sévère restructuration : 

huit emplois ont déjà été supprimés cet été et 170 

autres licenciements pourraient suivre. La 

ministre Liesbeth Homans justifie cette mesure 

par la diminution du flux de réfugiés. 

 

En réponse à mes questions sur le parcours 

d'intégration civique, la membre du Collège réuni 

Bianca Debaets a répondu qu'elle remplissait 

uniquement un rôle de régie en la matière et 

qu'elle n'était pas associée au processus de 

décision. 

 

Cette vague de licenciements aura-t-elle des 

répercussions pour le personnel qui s'occupe du 

parcours d'intégration civique du côté 

néerlandophone à Bruxelles ? 

 

Serons-nous en mesure de financer ces parcours 

d'intégration civique ? 

 

Le membre du Collège réuni est-il associé à cette 

décision ? Pourrait-il nous éclairer à ce sujet ? 

 

  

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de gevolgen in Brussel van de 

herstructurering bij het Vlaams 

Agentschap Integratie en Inburgering". 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de 

actualiteitsvraag beantwoorden. 

 

Mevrouw Zamouri heeft het woord. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Via 

de pers vernamen we dat er bij het Vlaams 

Agentschap Integratie en Inburgering deze zomer 

ontslagen zijn gevallen: er gingen al 8 banen 

verloren en er kunnen er nog 170 volgen. Dat is 

een stevige ingreep. De reden zou volgens Vlaams 

minister Liesbeth Homans de verminderde 

vluchtelingenstroom zijn. Maar 170 mogelijke 

ontslagen is toch heel wat. 

 

Over de problematiek van de inburgering hebben 

we al veel debatten gevoerd, met als resultaat dat 

in Brussel de inburgeringstrajecten verplicht 

worden vanaf 2019. Ik ondervroeg VGC-

collegelid Bianca Debaets hier ook al over, maar 

zij wees er in haar antwoord op dat ze in deze 

uitsluitend een regierol vervult, maar niet bij de 

besluitvorming wordt betrokken. Ik neem akte van 

haar antwoord, maar ik heb er haar wel toe 

aangezet om zich proactief op te stellen en deze 

zaak niet te laten rusten.  

 

Zal deze ontslagronde repercussies hebben voor 

de personeelsleden in Brussel die zich met de 

Nederlandstalige trajecten bezighouden? 

 

Zullen we die inburgeringstrajecten wel kunnen 

financieren? In de commissie was er al gesteld dat 

er meer middelen nodig zouden zijn? 

 

Werd het collegelid bij deze beslissing betrokken? 
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Kan hij dienaangaande meer informatie kwijt? 

 

  

M. le président.- La parole est à M. Smet.  

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Je n'ai pas été associé à cette 

décision, dont j'ai également pris connaissance 

par la presse. La ministre Homans aurait, tout le 

moins, dû en informer Mme Debaets puisque le 

lien entre la Communauté flamande et la VGC est 

particulièrement pertinent dans ce cas. 

 

Je peux difficilement imaginer que les économies 

réalisées en Flandre par la ministre Homans 

auront des répercussions à Bruxelles, car elle ne 

peut ignorer nos besoins en termes d'accueil des 

primo-arrivants. 

 

Je vous invite à poser votre question au Parlement 

flamand. 

 

  

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Ik was bij deze beslissing niet betrokken 

en heb dit net zoals u via de pers vernomen. Het 

gaat wel degelijk om een Vlaamse bevoegdheid, 

maar minister Homans had toch op z'n minst 

mevrouw Debaets moeten inlichten omdat in deze 

aangelegenheid toch vooral de band tussen de 

Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie relevant is.  

 

Ik kan mij echter niet inbeelden dat minister 

Homans Brussel loslaat en dat de besparingen die 

zij in Vlaanderen doorvoert, repercussies zullen 

hebben op het aanbod in Brussel. Brussel is 

immers een stad met heel wat nieuwkomers en ik 

ga ervan uit dat minister Homans terdege beseft 

dat de behoeften hier groot zijn. Ze heeft beloofd 

dat Vlaanderen zijn bijdrage zal leveren, zodat ik 

geen gevolgen zie voor Brussel. Ik kan dat alleen 

maar hopen, want ik herhaal dat ik niet bij die 

beslissing betrokken werd. Het zou echter niet 

logisch zijn, mochten we in Brussel hiervan 

gevolgen ondervinden.  

 

Deze vraag zou beter gesteld worden in het 

Vlaams Parlement.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Zamouri.  

 

 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- J'espère que vous ferez preuve de 

proactivité et que vous aborderez le sujet avec le 

gouvernement flamand. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Zamouri heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- In de 

schoot van de GGC bent u verantwoordelijk voor 

inburgering. Net als u hoop ik dat die eventuele 

ontslagen geen gevolgen voor de Nederlandstalige 

inburgeringstrajecten hebben. Ik hoop dat u zich 

proactief zult opstellen en de kwestie aankaart 

tijdens overleg met de Vlaamse regering.  

 

Die ontslagronde is nog geen feit, maar ik wou 

toch al aan de alarmbel trekken. Laten we de 

kwestie met argusogen volgen.  

 

  

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

HANNELORE GOEMAN  

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW 

HANNELORE GOEMAN  

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 
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COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "le contrôle des maisons de 

repos commerciales bruxelloises". 

 

M. le président.- Le membre du Collège réuni 

Pascal Smet répondra à la question d'actualité. 

 

La parole est à Mme Goeman. 

 

Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- Mercredi dernier, le magazine 

télévisé Pano a diffusé un reportage tragique sur 

les maisons de repos commerciales et le 

traitement qu'elles réservent aux personnes âgées. 

 

En tant que responsables politiques, il est de notre 

devoir de réfléchir au sort que nous souhaitons 

réserver à nos aînés, car la vieillesse nous attend 

tous. 

 

Les images diffusées dans le reportage sont le 

meilleur argument contre la privatisation des 

soins. Il est clair que soins et profit sont 

inconciliables. 

 

Quelle est la norme de personnel en Région 

bruxelloise ? Est-elle respectée ? Comment et à 

quelle fréquence les inspections sont-elles 

organisées ? Qui les effectue ? Ont-elles lieu de 

manière proactive ou uniquement à la suite d'une 

plainte ? Quelles démarches pourraient-elles 

entreprises en cas de dérives constatées à 

Bruxelles ? 

 

  

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "het toezicht op de Brusselse 

commerciële woonzorgcentra". 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de 

actualiteitsvraag beantwoorden. 

 

Mevrouw Goeman heeft het woord. 

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Ik begin 

met een citaat. "Het is hier echt vreselijk, een hel, 

het eten, het gebrek aan verzorging, het 

personeelsgebrek. Ik zou niet naar euthanasie 

vragen als ik mijn oude dag mooi vind". Aan het 

woord is een negentigjarige vrouw die haar hart 

uitstort bij een reporter van Pano, die undercover 

is gegaan in commerciële woonzorgcentra. De 

beelden op televisie in de Panoreportage van 

afgelopen woensdag maken mij intriest. Oude 

mensen worden als dingen behandeld, er wordt 

bandwerk geleverd, ze zijn ondervoed, leven 

onder stress, zijn eenzaam, diep eenzaam. Ik 

moest aan mijn ouders denken, die een dagje 

ouder worden. Ik moest ook wat aan mezelf 

denken.  

 

Wij moeten er ons als beleidsmakers goed van 

bewust zijn dat wij op zekere dag zelf oud zullen 

zijn. We hebben de plicht om goed na te denken 

over hoe wij onze oude mensen willen 

behandelen, want ooit zullen wij zelf aan de beurt 

zijn.  

 

De getoonde beelden zijn het beste argument om 

onze zorg niet aan commerciële bedrijven uit te 

besteden, want voor mij is het duidelijk dat winst 

en zorg niet samengaan.  

 

Wat is op het ogenblik de personeelsnorm in het 

Brussels Gewest? Wordt die norm gehaald? Hoe 

worden de inspecties georganiseerd? Wie voert 
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die uit? Hoe frequent wordt gecontroleerd? 

Gebeuren de inspecties proactief of enkel na een 

klacht? Welke stappen kunnen worden gezet, als 

de inspectie ook in Brussel zulke wantoestanden 

vaststelt?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Smet.  

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- La jeunesse actuelle se soucie trop 

de sa pension, alors qu'elle a l'âge de l'espoir et 

de la confiance dans le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- Il n'empêche que nous devons 

veiller les uns sur les autres, dans un esprit de 

solidarité. 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Il est assurément difficile de quitter 

son environnement familier pour entrer en maison 

de repos (MR). Il va de soi que les résidents 

doivent être bien traités et soignés. 

 

Le 7 juillet de cette année, ma collègue Céline 

Fremault et moi-même avons chargé le service 

d'inspection de l'administration de la Commission 

communautaire commune (Cocom) de mener une 

enquête dans les MR bruxelloises et de rédiger un 

plan d'action. 

 

Les normes de personnel régies par l'arrêté de 

2008 s'appliquent à toutes les MR, et pas 

uniquement aux établissements privés. La Cocom 

est désormais pleinement compétente pour cette 

matière, grâce à la sixième réforme de l'État. Le 

nombre d'équivalents temps plein est fixé en 

fonction du nombre de résidents et du degré de 

dépendance. La Cocom organise une inspection 

sur base annuelle, à la suite d'une demande 

d'agrément et après une plainte. 

 

En cas de non-respect des normes, la durée de 

l'agrément est réduite. Les solutions mises en 

place font l'objet d'un suivi. En l'absence de plan 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.  

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Voorafgaandelijk, als ik me deze 

opmerking mag permitteren, u had het over de tijd 

dat u zelf oud zult zijn. Ik vind dat jonge mensen 

tegenwoordig te veel met hun pensioen bezig zijn. 

Natuurlijk is dat belangrijk, maar even belangrijk 

als je jong bent, is jong proberen te zijn, hoop en 

geloof in de toekomst te hebben, niet mee te gaan 

in het idee dat morgen alles slechter wordt. 

Uiteindelijk ligt dat allemaal in de handen van uw 

generatie.  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Ik ben het 

daar helemaal mee eens, mijnheer de minister, 

maar ik vind dat we met zijn allen goed voor 

elkaar moeten zorgen. Solidariteit, weet u wel?  

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Als we dan toch de persoonlijke toer op 

gaan: mijn grootmoeder zit ook in een rusthuis. 94 

is ze nu, en dan was ze nog bijna te goed om al 

naar het rusthuis te gaan, maar ze kon niet meer 

alleen thuisblijven. Ik besef dus heel goed dat het 

niet evident is om de stap te zetten. Men moet de 

vertrouwde omgeving verlaten en komt in een 

nieuwe omgeving terecht. Dan spreekt het voor 

zich dat men goed behandeld en goed verzorgd 

moet worden.  

 

Samen met mijn collega Céline Fremault heb ik al 

op 7 juli van dit jaar de GGC-administratie 

verzocht de inspectiedienst van de administratie 

een onderzoek te laten verrichten in Brusselse 

rusthuizen en een actieplan op te stellen. Je kunt 

wel normen op papier hebben, maar die moeten 

ook in de praktijk toegepast worden.  

 

De personeelsnormen worden voor alle 

rusthuizen, dus niet alleen de commerciële 

rusthuizen, geregeld door een besluit van 2008. 

Dankzij de zesde staatshervorming is dat nu een 

volledige GGC-bevoegdheid. Globaal wordt het 

aantal voltijdse equivalenten vastgesteld op basis 

van het aantal residenten en van de graad van 
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d'approche ou d'amorce de mesures, l'exclusion 

peut être envisagée.  

 

Outre les 82 inspections menées en 2016, nous 

avons pris les premières mesures pour stopper la 

prolifération des lits dans le secteur des MR en 

promulguant l'ordonnance instaurant un 

moratoire sur le nombre de lits, la préparation de 

la fermeture des lits excédentaires et leur 

reconversion en lits de maison de repos et de 

soins (MRS), et en lançant le projet pilote 

Buurtzorg. 

 

Nous sensibiliserons encore une fois 

l'administration de la Cocom et nos collègues 

compétents en la matière sur cette problématique 

inacceptable. 

 

Quoi qu'il en soit, il importe de disposer d'une 

évaluation du respect des normes par les MR. 

 

  

zorgbehoevendheid. De GGC inspecteert jaarlijks, 

na een aanvraag tot erkenning en na een klacht.  

 

Als wordt vastgesteld dat de normen niet volledig 

zijn nageleefd, dan wordt een minder lange 

erkenning gegeven en wordt de aanpak van de 

gebreken opgevolgd. Indien er geen plan van 

aanpak of begin van maatregelen kan worden 

voorgelegd, kan men tot uitsluiting overgaan.  

 

In 2016 zijn er 82 inspecties uitgevoerd. We 

hebben trouwens al de eerste maatregelen 

genomen om de wildgroei van bedden in de 

rusthuissector te stoppen. Dat deden we door de 

ordonnantie die het beddenmoratorium invoert, de 

voorbereiding van de sluiting van overtollige 

bedden en een reconversie naar RVT-bedden. Ook 

het beleidsvoorbereidend proefproject Buurtzorg 

is gelanceerd.  

 

We zullen de GGC-administratie en mijn collega's 

bevoegd voor Gezondheid en de RVT's, nogmaals 

wijzen op die onaanvaardbare problematiek.  

 

Het is hoe dan ook belangrijk om te beschikken 

over een evaluatie van de naleving van de normen 

door te rusthuizen.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Goeman.  

 

 

Mme Hannelore Goeman (sp.a) (en 

néerlandais).- Le reportage illustre clairement 

l'insuffisance des normes en vigueur. 

 

Le secteur a été soumis à un examen avant même 

sa diffusion, ce qui mérite d'être salué. Je propose 

que les normes soient modifiées en cas de 

problèmes constatés à Bruxelles. 

 

(Applaudissements sur les bancs de la majorité) 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Uit de 

reportage kwam duidelijk naar voren dat de 

vigerende normen niet volstaan. De beelden lieten 

duidelijk zien dat het personeel niet kan volgen, 

omdat de zorgvraag veel te groot is.  

 

Ik vind het zeer positief dat nog voordat de 

reportage op televisie kwam, u in Brussel al 

begonnen bent met een soort van doorlichting om 

de toestand te evalueren. Ik stel voor dat wij - nu 

Brussel sinds de zesde staatshervorming bevoegd 

is - de normen aanpassen, als blijkt dat er ook hier 

een probleem is. Wij zullen dat zeker samen van 

nabij blijven volgen.  

 

(Applaus bij de meerderheid)  

  

- La séance est suspendue à 15h50. 

 

- La séance est reprise à 18h22. 

 

- De vergadering wordt geschorst om 15.50 uur.  

 

- De vergadering wordt hervat om 18.22 uur. 
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PRISE EN CONSIDÉRATION 
 

 

 

M. le président.- L’ordre du jour appelle la prise 

en considération de la proposition d'ordonnance de 

Mme Zoé Genot, MM. Bruno De Lille, Fabian 

Maingain, Mme Caroline Désir et M. Jef Van 

Damme modifiant la loi du 8 juillet 1976 

organique des centres publics d’action sociale 

(CPAS) en vue d’instaurer une incompatibilité 

entre la fonction de président du conseil de 

l’action sociale et le mandat de membre du 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de 

la Chambre des Représentants, du Sénat, du 

Parlement flamand et du Parlement européen 

(n° B-87/1 – 2016/2017). 

 

 

 

Pas d’observation ? 

 

- Renvoi à la Commission des affaires sociales. 

 

 

 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

DES COMMISSIONS 

 

 

M. le président.- Par courriel du 11 octobre 2017, 

le groupe PS communique une modification dans 

la composition des commissions permanentes. 

 

Elle figurera en annexe du compte rendu intégral 

de cette séance. 

 

M. le président.- La séance plénière de 

l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune est close. 

 

 

Prochaine séance plénière sur convocation du 

président. 

 

- La séance est levée à 18h23. 

  

INOVERWEGINGNEMING 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de 

inoverwegingneming van het voorstel van 

ordonnantie van mevrouw Zoé Genot, de heren 

Bruno De Lille en Fabian Maingain, mevrouw 

Caroline Désir en de heer Jef Van Damme tot 

wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn (OCMW’s) met het oog 

op de invoering van onverenigbaarheid tussen de 

functie van voorzitter van de raad voor 

maatschappelijk welzijn en het mandaat van lid 

van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de 

Senaat, van het Vlaams Parlement en van het 

Europees Parlement (nr. B-87/1 – 2016/2017). 

 

Geen bezwaar? 

 

- Verzonden naar de commissie voor de Sociale 

Zaken. 

 

 

WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING 

VAN DE COMMISSIES 

 

 

De voorzitter.- Bij mail van 11 oktober 2017 

deelt de PS-fractie een wijziging mee van de 

samenstelling van de permanente commissies. 

 

Zij zal in de bijlagen van het integrale verslag van 

deze vergadering worden opgenomen. 

 

De voorzitter.- De plenaire vergadering van de 

Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is 

gesloten. 

 

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping 

door de voorzitter. 

 

- De vergadering wordt gesloten om 18.23 uur. 

 

 

  

_____ _____ 
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ANNEXES 

 

 

BIJLAGEN 

 

 

_____ _____ 

  

MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

DES COMMISSIONS 

 

 

 

WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING 

VAN DE COMMISSIES 

 

 

 

 

  

– Par courriel du 11 octobre 2017, le groupe PS 

communique la modification suivante : 

 

 

– COMMISSION DE LA SANTÉ 

 

- la désignation de Mme Simone 

SUSSKIND comme membre effective 

de la commission de la Santé, en 

remplacement de M. Amet GJANAJ. 

 

*** 

 

– Bij mail van 11 oktober 2017 deelt de PS-

fractie de volgende wijziging mee : 

 

 

– COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID 

 

- de aanwijzing van mevrouw Simone 

SUSSKIND als vast lid van de 

commissie voor de Gezondheid, ter 

vervanging van de heer Amet GJANAJ. 

 

*** 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


