
B-3/1 – S.O. 2019  B-3/1 – G.Z. 2019 
 
 

 
 

SESSION ORDINAIRE 2019 
 

26 MAI 2019 
_____ 

GEWONE ZITTING 2019 
 

26 MEI 2019 
_____ 

 
ASSEMBLÉE RÉUNIE 
DE LA COMMISSION 
COMMUNAUTAIRE 

COMMUNE 
_____ 

VERENIGDE VERGADERING 
VAN DE 

GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

_____ 
 
 

LISTE 
 

des propositions et projet d’ordonnance, 
de résolution et de modification du 

règlement devenus non avenus suite au 
renouvellement du Parlement 

 
 

LIJST 
 

van de voorstellen en ontwerp van 
ordonnantie, van resolutie, tot wijziging 
van het reglement als niet bestaand te 

beschouwen ten gevolge van de 
vernieuwing van het Parlement 

_____ _____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B-3/1 – S.O. 2019 2 B-3/1 – G.Z. 2019 
 

I. Propositions renvoyées en commission I. Voorstellen aanhangig bij de commissies 
 

 
Commission de la Santé 

 
− Proposition de résolution (de Mmes Viviane Teitelbaum, 

Marion Lemesre, Isabelle Durant, Barbara Trachte et M. 
Jacques Brotchi) visant à soutenir les femmes Yézidies, 
esclaves sexuelles et captives de l'Etat islamique, n° 
B-51/1 (2015/2016). 
 
 

− Proposition de résolution (de Mme Hannelore Goeman) 
relative à la mise sur pied d’un système de dépistage du 
cancer colorectal à Bruxelles, n° B-94/1 (2017/2018). 

 
 

− Proposition d'ordonnance (de M. Alain Maron et Mme 
Zoé Genot) relative à la réduction des risques liés aux 
usages de drogues, n° B-142/1 (2018/2019). 

 
 

Commission des Affaires sociales 
 

− Proposition d'ordonnance (de Mme Claire Geraets, M. 
Michaël Verbauwhede, Mme Mathilde El Bakri et M. 
Youssef Handichi) modifiant l'ordonnance du 
24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou 
d'hébergement pour personnes âgées en vue de mettre en 
oeuvre une limitation de la part des places privées en 
maison de repos et en maison de repos et de soins, n° 
B-68/1 (2016/2017). 
 

− Proposition d'ordonnance (de Mme Zoé Genot, MM. 
Bruno De Lille, Fabian Maingain, Mme Caroline Désir et 
M. Jef Van Damme) modifiant la loi 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). 

 
 
 
− Avis du Conseil d’État, n° B-87/2 (2017/2018). 

 
 

− Proposition de résolution (de M. Gaëtan Van 
Goidsenhoven, Mme Viviane Teitelbaum, MM. Alain 
Destexhe et Abdallah Kanfaoui) visant à créer une agence 
bruxelloise d'intégration et d'immigration, n° B-110/1 
(2017/2018). 

 
− Proposition de résolution (de Mmes Magali Plovie et 

Viviane Teitelbaum) visant à favoriser les relations entre 
les enfants et leurs parents en prison, n° B-114/1 
(2017/2018). 

 
 
 

 
Commissie voor de Gezondheid 

 
− Voorstel van resolutie (van mevrouw Viviane 

Teitelbaum, mevrouw Marion Lemesre, mevrouw 
Isabelle Durant, mevrouw Barbara Trachte en de heer 
Jacques Brotchi) ter ondersteuning van de Yezidi-
vrouwen die seksslavin en gevangene van de 
Islamitische Staat zijn, nr. B-51/1 (2015/2016). 
 

− Voorstel van resolutie (van mevrouw Hannelore 
Goeman) betreffende de creatie van een Brussels 
systeem voor darmkankerscreening, nr. B-94/1 
(2017/2018). 
 

− Voorstel van ordonnantie (van de heer Alain Maron en 
mevrouw Zoé Genot) betreffende de beperking van de 
risico's van druggebruik, nr. B-142/1 (2018/2019). 

 
 

Commissie voor de Sociale Zaken 
 

− Voorstel van ordonnantie (van mevrouw Claire Geraets, 
de heer Michaël Verbauwhede, mevrouw Mathilde El 
Bakri en de heer Youssef Handichi) tot wijziging van 
de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voor-
zieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde 
personen om het aandeel van de private plaatsen in de 
rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen te 
beperken, nr. B-68/1 (2016/2017). 
 

− Voorstel van ordonnantie (van mevrouw Zoé Genot, de 
heren Bruno De Lille, 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). 
 
− Advies van de Raad van State, nr. B-87/2 

(2017/2018). 
 

− Voorstel van resolutie (van de heer Gaëtan Van 
Goidsenhoven, mevrouw Viviane Teitelbaum, de heren 
Alain Destexhe en Abdallah Kanfaoui) tot oprichting 
van een Brussels agentschap voor inburgering en 
immigratie, nr. B-110/1 (2017/2018). 
 

− Voorstel van resolutie (van mevrouw Magali Plovie en 
mevrouw Viviane Teitelbaum) ter bewerkstelliging van 
goede relaties tussen kinderen en ouders in de 
gevangenis, nr. B-114/1 (2017/2018). 
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− Proposition de résolution (de Mme Martine Payfa, MM. 

Jamal Ikazban, Pierre Kompany et Mme Hannelore 
Goeman) visant à apporter un soutien structurel au Centre 
d'Appui bruxellois, n° B-123/1 (2017/2018). 

 
 
 

Commissions réunies  
de la Santé et des Affaires sociales 

 
− Proposition de résolution (de Mme Claire Geraets et M. 

Michaël Verbauwhede) visant à favoriser l'emploi des 
personnes handicapées dans l'administration de la 
Commission communautaire commune, n° B-57/1 
(2015/2016). 
 

− Proposition d’ordonnance (de Mme Liesbet Dhaene, M. 
Johan Van den Driessche et Mme Cieltje Van Achter) 
relative à la bonne gouvernance dans le secteur 
bicommunautaire bruxellois, n° B-93/1 (2017/2018). 
 
 

− Proposition de résolution (de MM. Fouad Ahidar, Julien 
Uyttendaele, Emmanuel De Bock, Ahmed El Khannouss, 
Stefan Cornelis et Mme Brigitte Grouwels) relative à une 
politique uniforme en matière de recrutement des 
personnes ayant un passé judiciaire au sein des 
administrations et institutions bruxelloises, n° B-122/1 − 
A-715/1 (2017/2018). 

 
 

Commission spéciale du Règlement 
 

− Proposition de modification du règlement (de M. Johan 
Van den Driessche, Mmes Liesbet Dhaene et Cieltje Van 
Achter), n° B-22/1 − A-140/1(2014/2015). 

 
 
− Proposition de modification du règlement (de MM. 

Olivier de Clippele et Willem Draps), n° B-45/1 − 
A-304/1 (2015/2016). 

 
− Proposition de modification du règlement (de Mmes 

Françoise Bertieaux, Viviane Teitelbaum, MM. Jacques 
Brotchi et Gaëtan Van Goidsenhoven) visant le 
renforcement de la transparence budgétaire, n° B-49/1 − 
A-321/1 (2015/2016). 
 

− Proposition de modification du règlement (de Mme 
Cieltje Van Achter, M. Johan Van den Driessche et Mme 
Liesbet Dhaene), n° B-126/1 − A-729/1 (2018/2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− Voorstel van resolutie (van mevrouw Martine Payfa, de 
heren Jamal Ikazban, Pierre Kompany en mevrouw 
Hannelore Goeman) teneinde structurele steun te 
verlenen aan het Brussels Steuncentrum, nr. B-123/1 
(2017/2018). 

 
 

Verenigde commissies 
voor de Gezondheid en de Sociale Zaken 

 
− Voorstel van resolutie (van mevrouw Claire Geraets en 

de heer Michaël Verbauwhede) ter bevordering van de 
tewerkstelling van personen met een handicap in de 
administratieve diensten van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, nr. B-57/1 (2015/2016). 
 

− Voorstel van ordonnantie (van mevrouw Liesbet 
Dhaene, de heer Johan Van den Driessche en mevrouw 
Cieltje Van Achter) betreffende deugdelijk bestuur in 
de Brusselse bicommunautaire sector, nr. B-93/1 
(2017/2018). 
 

− Voorstel van resolutie (van de heren Fouad Ahidar, 
Julien Uyttendaele, Emmanuel De Bock, Ahmed El 
Khannouss, Stefan Cornelis en mevrouw Brigitte 
Grouwels) betreffende een eenvormig beleid voor 
aanwervingen binnen de administraties en instellingen 
in Brussel voor mensen met een gerechtelijk verleden, 
nr. A-715/1 − B-122/1 (2017/2018). 
 
 

Bijzondere commissie voor het Reglement 
 

− Voorstel tot wijziging van het reglement (van de heer 
Johan Van den Driessche, mevrouw Liesbet Dhaene en 
mevrouw Cieltje Van Achter), nr. B-22/1 − A-140/1 − 
(2014/2015). 
 

− Voorstel tot wijziging van het reglement (van de heren 
Olivier de Clippele en Willem Draps), nr. B-45/1 − 
A-304/1 (2015/2016). 
 

− Voorstel tot wijziging van het reglement (van mevrouw 
Françoise Bertieaux, mevrouw Viviane Teitelbaum, de 
heren Jacques Brotchi en Gaëtan Van Goidsenhoven) 
ter verhoging van de budgettaire transparantie, nr. 
B-49/1 − A-321/1 (2015-2016). 
 

− Voorstel tot wijziging van het reglement (van mevrouw 
Cieltje Van Achter, de heer Johan Van den Driessche 
en mevrouw Liesbet Dhaene), nr. B-126/1 − A-729/1 
(2018-2019). 
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Commission interparlementaire (à composer) 
 

− Proposition d'ordonnance conjointe à la Région de 
Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire 
commune (de Mme Nadia El Yousfi) instaurant une trêve 
hivernale dans le cadre des procédures d'expulsions en 
Région de Bruxelles-Capitale, n° B-163/1 − A-829/1 
(2018/2019). 

 
 
 

II. Projet imprimé et  
non renvoyé en commission 

 
− Projet d’ordonnance visant à promouvoir la diversité et à 

lutter contre la discrimination dans les institutions, 
centres et services relevant de la compétence de la 
Commission communautaire commune ainsi que dans les 
Services du Collège réuni de la Commission 
communautaire commune, n° B-176/1 (2018/2019). 

 
 

 

Interparlementaire commissie (samen te stellen) 
 

− Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (van mevrouw Nadia El 
Yousfi) tot invoering van een winterpauze in het kader 
van de uitzettingsprocedures in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, nr. B-163/1 − A-829/1 
(2018/2019). 
 
 

II. Gedrukt ontwerp  
niet verwezen naar een commissie 

 
− Ontwerp van ordonnantie ter bevordering van de 

diversiteit en ter bestrijding van de discriminatie in de 
instellingen, centra en diensten die tot de bevoegdheid 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
behoren alsook in de Diensten van het Verenigd 
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie, nr. B-176/1 (2018/2019). 
 

III. Propositions déposées et non imprimées 
comme documents parlementaires 

 
− Proposition de modification du règlement (de Mme 

Caroline Persoons) concernant le délai de réponse aux 
questions orales et interpellations, n° B-5/1 − A-32/1 
(S.O. 2014). 
 

− Proposition de modification du règlement (de Mme 
Caroline Persoons) visant à instaurer un Comité 
parlementaire chargé du suivi législatif, n° B-6/1 − 
A-33/1 (S.O. 2014). 
 

− Proposition de modification du règlement (de Mme 
Caroline Persoons) relative aux commissions spéciales, 
n° B-7/1 − A-34/1 (S.O. 2014). 
 

− Proposition de modification du règlement (de Mme 
Caroline Persoons) visant à interdire le port de signes 
convictionnels par les membres qui exercent, n° B-8/1 − 
A-37/1 (S.O. 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Voorstellen ingediend en niet gedrukt 
als parlementair stuk 

 
− Voorstel tot wijziging van het reglement (van mevrouw 

Caroline Persoons) wat betreft de termijn voor het 
beantwoorden van de mondelinge vragen en de 
interpellaties, nr. B-5/1 − A-32/1 (G.Z. 2014). 
 

− Voorstel tot wijziging van het reglement (van mevrouw 
Caroline Persoons) tot oprichting van een Parlementair 
Comité belast met de wetsevaluatie, nr. B-6/1 − A-33/1 
(G.Z. 2014). 
 

− Voorstel tot wijziging van het reglement (van mevrouw 
Caroline Persoons) betreffende de bijzondere 
commissies, nr. B-7/1 − A-34/1 (G.Z. 2014). 
 

− Voorstel tot wijziging van het reglement (van mevrouw 
Caroline Persoons) tot verbod op het dragen van 
tekenen van overtuiging door de leden die een 
representatiefunctie uitoefenen, nr. B-8/1 − A-37/1 
(G.Z. 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


