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Séance plénière – Plenaire zitting 
Rapport duRapport duRapport duRapport du    16 octobre 16 octobre 16 octobre 16 octobre 2008 2008 2008 2008 ---- Verslag van Verslag van Verslag van Verslag van 16 oktober 16 oktober 16 oktober 16 oktober    2008200820082008    

 
Présent-e / Aanwezig: M. l’Échevin Ahmed El Ktibi (Ville de Bruxelles), M. le Directeur de l’AVCB Marc 
Thoulen, Mevr. Elise Konings (Ville de Bruxelles), Mevr. Nadia Hadad, Mme Danielle Selvais (Les Amis 
de Benjamin), M. Benoit Wouters (Groupe « Vous et Moi »), M. Francis Desmet (Groupe « Vous et Moi »), 
Mme Roselyne Borghmans (Oeuvre Nationale des Aveugles), Mme Karima Razzouk (APEPA), Mme Rajâa 
Jabbour (Le Troisième Œil), Mme Rose-Marie Montini (Les Amis de Benjamin), Mme Catherine Maon (Le 
8ème Jour), Mme Christiane De Busschere , M. Jean Depasse, Dhr. Erik De Dijn (Secrétariat). 
 
Excusé-e / Verontschuldigd: Mme Claire Dujardin (Groupe « Vous et Moi »), M. Michel Magis (Ligue 
Braille), Mme Catherine Jimenez-Fernandez (Ville de Bruxelles), M. Miguel Gerez (Accessibilité & 
mobilité pour tous), Mevr. Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en Liefde), M. Daniel Peltzer (Association belge 
des paralysés), Mme Guénaelle Vandewaelle (FNPH), Mme Dominique De Thysebaert (Habitat-Santé). 
 
Absent-e / Afwezig: M. Michel Cormond (Alteo), M. Charles Baranyanka (CBOE), Mme Latifa 
Rahmoune. 

 
 
 

1 Inscription des points divers à l’ordre du jour et 
approbation du rapport du 17 juin 2008. 
 

1 Inschrijving van de variapunten in de dagorde en 
goedkeuring van het verslag van 17 juni 2008. 
 

2 Communications de l’Echevin  
 
a) Semaine européenne de la Démocratie locale. 
 
M. l’Échevin Ahmed El Ktibi souhaite la bienvenue à 
M. Marc Thoulen, Directeur de l’Association de la 
Ville et des communes de la Région de Bruxelles-
Capitale (AVCB). C’est d’ailleurs dans le cadre de la 
Semaine européenne de la Démocratie locale (13 au 
19 octobre 2008) que les Conseils consultatifs de la 
Ville organisent leur séance plénière. M. Thoulen 
rend visite au CCPH de Bruxelles afin d’en 
comprendre le fonctionnement et rencontrer les 

2 Mededelingen van de Schepen 
 
a) Europese week van de Lokale Democratie. 
 
Dhr. Schepen Ahmed El Ktibi verwelkomt dhr. Marc 
Thoulen, Directeur van de Vereniging van de Stad en de 
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(VSGB). In het kader van de Europese Week van de 
Democratie (van 13 tot 19 oktober 2008) heeft de 
VSGB de Brusselse gemeentes gevraagd een voltallige 
zitting van hun Adviesraden te organiseren in deze 
periode. Dhr. Thoulen brengt een bezoek aan de 
Brusselse APH om de Raad te in actie te zien en zijn 
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membres.  
 
b) Rencontre des communes bruxelloises. 
 
Le 30 septembre 2008, la Ville de Bruxelles a invité 
les autres communes bruxelloises à une rencontre 
dans son Centre administratif visant à mettre en 
réseau leurs Conseils consultatifs de la Personne 
handicapée (voir annexe). Cette réunion a été très 
utile et débouchera sur une collaboration plus étroite 
entre les communes et leurs conseils consultatifs 
respectifs. 
 
c) Journée internationale de la Personne handicapée – 
le mercredi 3 décembre 2008. 
 
Pendant cette journée, le CCPH organisera une action 
de sensibilisation autour du handicap, Place de la 
Monnaie, avec des stands d’infos et un parcours 
d’obstacles de sensibilisation à l’handicap. Les 
membres du CCPH sont invités à informer le 
secrétariat s’ils veulent disposer d’un stand pour 
présenter leur association. Cette initiative aura lieu en 
même temps qu’une série d’événements (ateliers, 
films, expositions…) autour du handicap organisés 
par le Parlement bruxellois. Un système de navette est 
prévu pour amener les visiteurs ayant un handicap au 
Parlement. La Vice-présidente, Madame Hadad a déjà 
contacté plusieurs organisations spécialisées 
concernant leur participation à l’événement. 
 

leden te ontmoeten. 
 
b) Ontmoeting van de Brusselse gemeentes. 
 
Op 30 september 2008 heeft de Stad Brussel de andere 
Brusselse gemeentes uitgenodigd voor een ontmoeting 
in haar Administratief centrum rond de opbouw van een 
netwerk tussen de verschillende Adviesraden voor 
Personen met een Handicap (zie bijlage). Deze 
vergadering was erg interessant en zal leiden tot een 
nauwer samenwerkingsverband tussen de gemeentes en 
hun adviesraden. 
 
c) Internationale Dag van Personen met een handicap – 
woensdag 3 december 2008. 
 
Tijdens deze dag zal de APH een sensibilisatieactie rond 
handicap op poten zetten op het Muntplein, met 
infostands en een obstakelparcours. De leden van de 
APH worden gevraagd het secretariaat te verwittigen 
indien zij een stand willen bemannen om informatie 
rond hun vereniging te verspreiden. Deze actie kadert 
met een serie evenementen (workshops, films, 
tentoonstellingen…) rond handicap georganiseerd door 
het Brussel Parlement. Er zal een pendelsysteem worden 
opgezet waardoor bezoekers met een handicap naar het 
Parlement kunnen worden gebracht en omgekeerd. 
Ondervoorzitster Hadad heeft reeds verschillende 
gespecialiseerde organisaties gecontacteerd i.v.m. hun 
deelname aan de actie. 
 

3 Fonctionnement du CCPH 
 
a) Groupe de travail 
 
Le Bureau du CCPH souhaite que le fonctionnement 
du Conseil et surtout de ses groupes de travail 

3 Werking van de APH 
 
a) Werkgroepen 
 
Het Bureau van de APH wenst dat de werking van de 
Adviesraad en vooral die van haar werkgroepen 
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devienne plus efficace. Actuellement, beaucoup de 
discussions dissipées n’aboutissent pas à des actions 
concrètes. Dans ce but, les futures réunions se 
concentreront sur un ou deux thèmes maximum, 
déterminés à l’avance par les Vice-présidentes, dont 
les membres débattront. Ceci afin de pouvoir 
soumettre des décisions en séance plénière.  
 
 
 
 
Néanmoins, les Vice-présidentes veulent saluer les 
bons résultats que la Ville a déjà pu réaliser grâce aux 
propositions du CCPH et de ses groupes de travail.  
 
 
b) Plan d’action 
 
Les deux Vice-présidentes proposent de rédiger un 
plan d’action global sur la politique du handicap de la 
Ville. Ce plan d’action permettra d’avoir une vue 
d’ensemble sur ce qui doit encore être fait et de ne 
pas perdre certaines choses de vue. Ce plan d’action 
devra être basé sur un état des lieux, lequel est à 
réaliser par le Bureau en collaboration avec le 
secrétariat. 
 
c) Visibilité du CCPH 
 
Afin d’exercer une pression politique maximale, il 
faut que le CCPH devienne plus visible. C’est 
pourquoi le Conseil demande que l’Echevin fournisse 
plus d’informations concernant le CCPH aux contacts 
de presse, et cela de manière plus fréquente. Le 
secrétariat préparera une liste de sujets à proposer à la 
presse après chaque séance plénière. 
 

efficiënter wordt. Momenteel worden er vaak tal van 
discussies gehouden die zelden op iets concreets 
uitdraaien. Daarom zullen de toekomstige 
vergaderingen zich toeleggen op maximaal een of twee 
thema’s, op voorhand bepaald door de 
Ondervoorzitsters, waarover de leden dan op 
diepgravender wijze zullen discussiëren opdat er 
concrete resultaten of op zijn minst beslissingen uit 
voortkomen, die dan tijdens de voltallige zittingen 
kunnen voorgelegd worden.  
 
Desalniettemin willen de Ondervoorzitsters zich positief 
uitlaten over de goede resultaten die de Stad Brussel 
totnogtoe heeft kunnen behalen dankzij de voorstellen 
van de APH en zijn werkgroepen. 
 
b) Actieplan 
 
 Beide Ondervoorzitsters stellen voor om een globaal 
actieplan op te stellen rond het handicapbeleid van de 
Stad. Dit actieplan zal toelaten een klare kijk te hebben 
op wat er nog moet gedaan worden en zal verhinderen 
dat bepaalde zaken uit het oog worden verloren. Dit 
actieplan zal worden gestoeld op een stand van zaken, 
die zal opgesteld worden door het Bureau in 
samenwerking met het secretariaat. 
 
c) Zichtbaarheid van de APH 
 
Om voldoende druk te kunnen uitoefenen op het 
politieke niveau van de Stad moet de APH zichtbaarder 
worden.Daarom vraagt de Adviesraad dat de Schepen 
meer informatie over de APH doorgeeft aan de 
perscontacten, en dit op frequentere wijze. Het 
secretariaat zal na elke voltallige zitting een lijst van 
onderwerpen voorbereiden die aan de pers kunnen 
worden voorgelegd. 
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Deuxièmement, le CCPH rédigera une lettre destinée 
aux asbl bruxelloises, leur annonçant que le CCPH est 
là pour l’échange des informations et pour un soutien 
réciproque. 
 

 
Ten tweede zal de APH een brief opstellen voor de 
Brusselse vzw’s waarin hen wordt aangekondigd dat de 
Adviesraad bestaat om informatie-uitwisseling en 
wederzijdse steun te bieden. 

4 Groupe de travail TPA (Travaux publics et 
accessibilité des lieux publics) 
 
Le 25 septembre 2008, le numéro vert d’informations 
sur le handicap a été approuvé par le Collège. Son 
installation sera effective au début 2009. 
 
Mme la Vice-présidente Nadia Hadad va demander 
aux membres du groupe de travail d’inviter les 
personnes de contact à la Région à propos du « Vade-
mecum pour la personne à mobilité réduite » pour 
leur communiquer les remarques du CCPH. Le 
groupe de travail se réunira avant la fin de l’année. 
 

4 Werkgroep OWT (Openbare Werken en 
Toegankelijkheid van de openbare ruimten) 
 
Op 25 september 2008 is het groene infonummer over 
handicap goedgekeurd door het College en zal worden 
geïnstalleerd begin 2009. 
 
Mevrouw de Ondervoorzitster Nadia Hadad zal de leden 
van de werkgroep vragen de Gewestelijke 
contactpersonen verantwoordelijk voor het 
“Vademecum voor personen met verminderde 
mobiliteit” uit te nodigen, om hen de opmerkingen van 
de APH mee te delen. De werkgroep zal vergaderen 
voor het einde van het jaar. 
 

5 Groupe de travail EEF (Enseignement, emploi et 
formation) 
 
En raison de l’ampleur des thématiques, il est 
demandé s’il ne vaut pas mieux scinder ce groupe de 
travail en deux : l’enseignement d’un  côté, l’emploi 
et la formation de l’autre. Il est toutefois décidé de 
maintenir la situation actuelle, parce que le nouveau 
système de fonctionnement permettra au groupe de 
travail de réfléchir sur un ou deux thèmes par réunion. 
Ainsi, le groupe de travail pourra toujours décider lui-
même combien de temps il consacrera à chaque sujet.  
 
 
Il est décidé d’organiser la prochaine réunion du 
groupe de travail le jeudi 13 novembre 2008, à 18 h, 

5 Werkgroep OTV (Onderwijs, Tewerkstelling en 
Vorming)  
 
Er wordt gevraagd of het niet beter zou zijn om deze 
werkgroep te splitsen in Onderwijs enerzijds en 
Tewerkstelling en Vorming anderzijds, gezien de grote 
omvang van dat eerste thema. Er wordt beslist de 
situatie ongewijzigd te laten, omdat het nieuwe 
werkingssysteem het de werkgroep zal toelaten om zich 
per vergadering over maximaal één of twee thema’s te 
buigen. Op deze manier kan de werkgroep zelf beslissen 
hoeveel tijd hij wenst te investeren in elk van de 
onderwerpen. 
 
Er wordt beslist dat de volgende vergadering van de 
wekgroep zal plaatsvinden op donderdag 13 november 
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au Centre administratif. Le secrétariat invitera à cette 
réunion la directrice de l’Annexe fondamentale Emile 
Jacqmain - A. Mabille (21 rue Véronèse à 1000 
Bruxelles), une école primaire qui dispose d’une 
classe d’enfants ayant un handicap, afin de présenter 
le fonctionnement de l’école. 
 
Mme Jabbour indique qu’elle participera à partir de 
maintenant au groupe de travail EEF. 
 

2008 om 18 u in het Administratief Centrum. Het 
secretariaat zal op deze vergadering de directrice 
uitnodigen van het “Annexe Fondamentale Emile 
Jacqmain - A. Mabille” (Veronesestraat 21 te 1000 
Brussel), een basisschool die beschikt over een klas 
voor kinderen met een handicap, om de Raadsleden een 
presentatie te geven van haar werking. 
 
Mevr. Jabbour laat optekenen dat zij vanaf heden wenst 
deel uit te maken van de werkgroep OTV. 
 

6 Groupe de travail ICM (Informatique, 
communication et multimédia) 
 
Il est décidé de préparer une lettre de sensibilisation 
aux livres audio à l’intention des éditeurs bruxellois. 
Cette lettre sera rédigée par le Bureau, en 
collaboration avec le secrétariat. 
 
La prochaine réunion du groupe de travail, organisée 
en novembre, abordera le sujet de la collaboration 
avec l’association littéraire Passa Porta. Dans le cadre 
du prochain festival littéraire en mars 2009, le CCPH 
veut organiser une action pour les personnes aveugles 
et malvoyantes. Le secrétariat invitera un représentant 
de Passa Porta au groupe de travail. 
 

6 Werkgroep ICM (Informatica, Communicatie en 
Multimedia)  
 
Er wordt beslist dat een sensibiliserende brief over 
luisterboeken zal worden verstuurd naar de Brusselse 
uitgeverijen. De brief zal worden opgesteld door het 
Bureau, in samenwerking met het secretariaat. 
 
 De volgende vergadering van de werkgroep, die zal 
worden georganiseerd in november, zal handelen over 
de samenwerking met de literaire vereniging Passa 
Porta. In het kader van het literaire festival van die 
laatste in maart 2009 wilt de APH een actie voor blinde 
en slechtziende personen organiseren. Het secretariaat 
zal een vertegenwoordiger van Passa Porta uitnodigen 
naar de werkgroep. 
 

7 Divers 
 
Communication de la conseillère Dominique De 
Thysebaert. 
 
En raison de sa maladie, il est souvent difficile pour 
Mme De Thysebaert (asbl Habitat-Santé) d’être 
présente aux réunions.  
  

7 Varia  
 
Mededeling van het Raadslid Dominique De 
Thysebaert. 
 
Door haar ziekte is het vaak moeilijk voor mevr. De 
Thysebaert (vzw Habitat-Santé) om aanwezig te zijn op 
de vergaderingen. Zij heeft het secretariaat daarom 
gevraagd het volgende te communiceren: 
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Elle informe le secrétariat qu’elle souffre d’une 
maladie invalidante (dont le caractère chronique la 
fait considérer comme un handicap), communément 
appelée « hypersensibilité chimique multiple » 
(HCM). On estime que la HCM est causée par la 
pollution de l’environnement et des cas on été 
constatés depuis les années ’80.  
 
Malgré plusieurs recherches, le monde médical 
international n’a toujours pas reconnu officiellement 
cette maladie (il estime qu’il s’agit plutôt d’un état de 
souffrance mentale que d’invalidité  physique). C’est 
dû au fait qu’on ne veut pas reconnaître la nocivité de 
la pollution pour l’homme comme pour 
l’environnement.  
 
Il est donc très difficile pour les malades de se faire 
reconnaître par les organismes officiels. Pourtant 
leurs symptômes sont réels : les personnes souffrant 
de la HCM ne peuvent par exemple être exposées à de 
l’air de mauvaise qualité ; elles ne peuvent avoir de 
contact avec des fumeurs ou des personnes parfumées 
et les gaz d’échappement leurs sont nocifs au point de 
provoquer des attaques. 
 
Les questions et demandes de Mme De Thysebaert : 
 
1) Par rapport au plan d’action du CCPH, elle se 
demande si le programme des formations destiné au 
personnel communal tiendra compte de la HCM. De 
la documentation sur cette maladie est disponible à 
l’asbl et le secrétariat en prendra connaissance. 

 
2) Par rapport aux communications du CCPH : selon 
Mme De Thysebaert, le CCPH devrait  sensibiliser le 
public à la HCM (qualité de l’air dans des endroits 
publics comme les écoles, les administrations…) au 

Mevr. De Thysebaert lijdt aan een ziekte (door haar 
chronische aard opgevat als handicap) waarvan de 
verzamelnaam “Meervoudige chemische 
overgevoeligheid” (MCO) is. Men is van mening dat 
MCO wordt veroorzaakt door milieuvervuiling en de 
ziekte is gediagnosticeerd sinds de jaren ’80. 
 
 
Tot op heden en ondanks verschillende studies en 
onderzoeken heeft de internationale medische 
gemeenschap deze ziekte nog steeds niet officieel 
erkend (ze wordt eerder als een mentale dan als een 
fysieke toestand beschouwd), vaak omdat men niet wil 
toegeven dat vervuiling even schadelijk is voor de mens 
als voor de rest van het milieu. 
 
Daarom is het vaak moeilijk voor personen met MCO 
om erkend te worden door de officiële instituten. In 
ieder geval zijn de symptomen reëel genoeg: personen 
met MCO mogen zich niet in plaatsen bevinden waar de 
lucht van een te lage kwaliteit is. Ze kunnen geen 
contact hebben met personen die roken of die veel 
parfum dragen; verder zijn uitlaatgassen erg schadelijk 
voor hen en kunnen hen zelfs aanvallen bezorgen. 
 
De vragen van mevr. De Thysebaert: 
 
1) Met betrekking tot het actieplan van de APH vraagt 
ze of men in het vormingsprogramma voor het 
gemeentepersoneel rekening houdt met MCO. 
Documentatie over deze ziekte is beschikbaar bij de 
vzw en zal worden opgehaald door het secretariaat. 
2) Met betrekking tot de communicatie van de APH: 
voor mevr. De Thysebaert is sensibilisatie rond MCO 
(bv. sensibilisatie over het belang van luchtkwaliteit in 
openbare gebouwen zoals scholen, administraties…) 
evenzeer een taak van de APH als sensibilisatie over 
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même titre que d’autres handicaps. 
 

3) Par rapport aux groupes de travail : 
 
TPA : L’accessibilité prochaine l’Hôtel de Ville, 
tiendra-t-elle compte de la qualité de l’air dans les 
salles ouvertes au grand public ? Cette qualité peut 
être testée par les « ambulances vertes » de l’Institut 
bruxellois pour la gestion de l’environnement 
(http://www.ibgebim.be/). A propos du numéro vert 
Mme De Thysebaert ajoute que l’asbl Habitat-Santé 
souhaite aussi installer une permanence téléphonique 
pour des informations spécifiques sur la HCM. 
Malheureusement, comme l’asbl n’a pas assez de 
fonds pour organiser cette permanence, Mme De 
Thysebaert ne sait pas quand cette permanence sera 
organisée. Ce serait bien si le CCPH pouvait soutenir 
cette initiative et cela, de n’importe quelle manière. 
 
 
EEF : Mme De Thysebaert demande si les écoles 
communales, les enseignants et les élèves sont au 
courant des maladies environnementales ou 
respiratoires. En effet, le nombre des cas d’enfants 
atteints d’asthme et d’allergie augmentent chaque 
année (15% de la population actuelle), surtout dans 
les quartiers le plus pollués (30% à 40% de la 
population). La qualité de l’air, est-elle testée dans les 
écoles bruxelloises, principalement celles de 
l’enseignement primaire ? Au niveau secondaire, 
peut-on sensibiliser les élèves aux maladies 
environnementales pendant les cours de biologie ? 
 
ICM : Quant aux travailleurs qui souffrent de HCM, 
peuvent-ils être reconnus et accéder à la pension 
anticipée? Sinon peut-on leur permettre d’exercer une 
fonction (dans lieu de travail) adaptée à leur 

andere handicaps. 
 
3) Met betrekking tot de werkgroepen: 
 
OWT: Zal men bij het toegankelijk maken van het 
Stadhuis rekening houden met de luchtkwaliteit in de 
zalen toegankelijk voor het publiek? Deze kwaliteit kan 
getest worden door de “groene ambulances” van het 
Brusselse Instituut voor Milieubeheer 
(http://www.ibgebim.be/). Vervolgens wil mevr. De 
Thysebaert in het kader van het groene nummer 
duidelijk maken dat vzw Habitat-Santé ook een 
telefonische permanentie wil installeren voor specifieke 
informatie rond MCO. Jammer genoeg heeft de vzw 
onvoldoende middelen om deze permanentie op poten te 
zetten en kan mevr. De Thysebaert dus niet zeggen 
wanneer deze infolijn beschikbaar zal zijn. Het zou 
nuttig zijn indien de APH dit initiatief zou kunnen 
steunen, op eenderwelk niveau. 
 
OTV: Mevr. De Thysebaert vraagt of de leraren en de 
leerlingen in de gemeentescholen op de hoogte zijn van 
milieu- of ademhalingsziektes. Zo stijgen de gevallen 
van astma en allergieën bij kinderen jaarlijks (er wordt 
zo’n 15% van de bevolking door geraakt), vooral in de 
meest vervuilde wijken (van 30 tot 40% van de 
bevolking). Wordt de luchtkwaliteit in het Brussels 
onderwijs gecontroleerd, vooral in de basisscholen 
(wanneer deze ziektes het vaakst ontstaan)? Vervolgens 
kunnen de leerlingen in het middelbaar onderwijs 
worden gesensibiliseerd over milieuziektes tijdens de 
lessen biologie. 
 
ICM: Wat betreft het stadspersoneel bij wie een geval 
van MCO wordt geconstateerd, kunnen zij op vervroegd 
pensioen gaan of op zijn minst een aan hun ziekte 
aangepaste functie en werkplaats toegewezen krijgen? 
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maladie ?  
 

 

Bureau pour la préparation de la prochaine séance 
plénière du CCPH : le jeudi 4 décembre 2008 à 14 h 
au Centre administratif (05.38). 

Prochaine séance plénière du CCPH : le mardi 9 
décembre 2008 à 18 h au Centre administratif (05.38) 

Bureau ter voorbereiding van de volgende voltallige 
zitting van de APH: donderdag 4 december 2008 om 14 
u in het Administratief centrum (05.38). 
 
Volgende vergadering van de APH: dinsdag 9 
december 2008 om 18 u in het Administratief centrum 
(05.38) 

 


