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Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Zaal 201 

 
 

1. Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie – wijziging (R.v.O., art. 71) 

 

- Voorstel tot wijziging van artikelen 1, 4, 14, 52 en 152 van het Personeelsstatuut 

van de permanente diensten van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie 

 

- Voorstel tot wijziging van Bijlage VI van het Personeelsstatuut van de permanente 

diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 

Beraadslagingen en stemmingen 

 

2.  Begrotingsstukken van de Raad (R.v.O., art. 53) 

 

- Begrotingswijziging voor het dienstjaar 2022 van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie – Stuk 9 (2022-2023) – Nr.1 

 

Beraadslaging en stemmingen 

 

- Begroting voor het dienstjaar 2023 en het Reservefonds van de Raad van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 9A (2022-2023) – Nr.1 

 

Beraadslaging en stemmingen 

 

3. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53) 

 

- Ontwerp van verordening tot vaststelling van de aanpassing nr. 2022/2 van het 

Meerjarenplan 2022-2025 en de vaststelling van de kredieten voor het jaar 2023 

van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – Stuk 6 (2022-2023) – Nrs. 1 + 

erratum en 2  

 

Beraadslaging en stemmingen 

 

4. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den 

Brandt, bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, 

betreffende ernstige gebeurtenissen melden in woonzorgcentra 

 

 



 

 

5. Vraag (R.v.O., art. 58) 

 

- Vraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, bevoegd 

voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, betreffende 

Nederlandstalige kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 



 

Datum van indiening: 2 december 2022 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp: Ernstige gebeurtenissen melden in woonzorgcentra 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter Van den Brandt,   

 

Recent konden we via de pers vernemen dat er een aanzienlijke stijging is van de melding van 

‘ernstige gebeurtenissen’. Vijf keer meer dan een jaar geleden. Verontrustend op het eerste 

zicht, al kan het zijn dat de stijging te wijten is aan de meldplicht die eindelijk zijn werk 

begint te doen binnen de instellingen. Want, zo wordt ook aangehaald in het artikel, de 

woonzorgcentra zetten blijkbaar niet altijd de stap naar het effectief melden. Daarom stuurde 

Vlaams minister Benjamin Dalle in september jl. een ‘herinnering’, rond die meldplicht die 

ondertussen al bijna drie jaar in voege is.  

 

Ernstige gebeurtenissen zijn situaties waarbij “de zorg en ondersteuning, de gezondheid, de 

veiligheid, de waardigheid of de integriteit van de gebruikers in het gedrang kunnen komen”. 

Ik denk dan meteen terug aan de coronacrisis waar we ook schrijnende feiten in de 

woonzorgcentra via de pers moesten vaststellen. Zo’n situaties moeten vermeden worden, en 

daarbij blijft preventie essentieel. Ik verwijs ook terug naar de recent aangenomen resolutie in 

het Brussels parlement om de zorg voor ouderen te verbeteren, onder andere via innovatieve 

toepassingen. Nog afgezien van de gezondheidscrisis, blijft het belangrijk om zo’n 

gebeurtenissen op te volgen en waar nodig de gepaste maatregelen te treffen. 

 

Ondertussen heeft Vlaams minister Benjamin Dalle de cijfers van ‘ernstige gebeurtenissen’ 

sinds september bekendgemaakt: 29 meldingen, met 46 in totaal voor heel 2022. Je ziet dan 

ook meteen het effect van zo’n herinnering. Sinds september zijn er meer ernstige gevallen 

gemeld dan in de vorige acht maand van het jaar. Dat lijkt me ongeloofwaardig. Ik maak me 

dus toch zorgen over het gebrek aan meldingen van woonzorgcentra uit eigen initiatief. Hoe 

zit het in Brussel, is die herinnering ook doorgegeven, voert de VGC daar een aanvullend 

beleid rond?  

 

Daarom zou ik graag van u vernemen: 

- In het Vlaams parlement duidde minister Benjamin Dalle dat “de meeste om 

medicatiefouten gaan die geen permanente gevolgen voor de bewoners hadden”. Van 

de ernstige gebeurtenissen gemeld in de Nederlandstalige Brusselse woonzorgcentra, 

welke aard hadden deze meldingen? Hoe verhoudt zich dat t.o.v. van vorige jaren? 

- Welke opvolging is er verbonden aan zo’n melding? Wie is daar verantwoordelijk 

voor? Vindt er een onderzoek of remediëringsparcours samen met het centra plaats? 

- Vindt er inspectie plaats in onze woonzorgcentra? Zijn er dit jaar meer als het 

afgelopen jaar uitgevoerd?  

- Worden de woonzorgcentra begeleid of nog meer gesensibiliseerd over de meldplicht, 

bv. door de inspectiedienst? 

 

Hoogachtend, 

 

Khadija Zamouri 

 

 



 

Datum van indiening: 6 december 2022 

 

Vraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt,  collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid  

 

Onderwerp: Nederlandstalige kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter,  

 

De laatste maanden horen we zorgwekkende verhalen uit de kinderopvang in Vlaanderen. 

Enkele weken geleden werd het kinderdagverblijf Mippie en Moppie gesloten nadat duidelijk 

was geworden dat een peuter met ducttape werd vastgebonden aan zijn slaapzak. Helaas is dit 

geen alleenstaand geval: in het voorjaar stierf zelfs een baby’tje in Gent nadat het hevig door 

elkaar was geschud. Het zijn schrijnende taferelen.  

 

Zoals bekend staat het personeel in de kinderopvang onder een immense druk door een 

aanhoudend personeelstekort. De gebeurtenissen in Vlaanderen zijn een slag in het gezicht 

van de vele kinderoppassen die zich in moeilijke omstandigheden blijven inzetten voor een 

kwalitatieve kinderopvang, waarbij de veiligheid van de kinderen op de eerste plaats komt.  

 

De Brusselse context is natuurlijk gelijkaardig aan die in Vlaanderen: ook hier hebben we te 

kampen met een groot personeelstekort bij de Nederlandstalige kinderopvang. Ouders van 

jonge kinderen maken zich zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening en vragen zich af 

of hun peuter wel veilig is. Gelukkig zijn er in Brussel nog geen choquerende wantoestanden 

aan het licht gekomen, maar we moeten waakzaam blijven.  

 

De veiligheid van onze jongste Ketjes moet te allen tijde gewaarborgd kunnen worden, mijn 

vraag is daarom de volgende:  

 Hoeveel inspecties zijn er het afgelopen jaar geweest in de Brusselse Nederlandstalige 

kinderopvang? Hoeveel waren dat er in vergelijking met de drie voorgaande jaren? Kunt u 

meer informatie geven over de resultaten van die inspecties? 

 Zijn er crèches gesloten naar aanleiding van die inspecties? Zo ja, op welke manier 

werden de getroffen ouders geholpen om opnieuw opvang te vinden voor hun kind? 

 Op welke manier worden Nederlandstalige kinderopvanginitiatieven begeleid bij 

moeilijkheden?  

 

 

Els Rochette 

 


