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13 JUIN 2013. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale portant désignation des membres de la Commission des normes comptables des
centres publics d’action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale

13 JUNI 2013. — Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot
aanwijzing van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, notamment l’article 74;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse Instellingen, inzonderheid het artikel 74;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action
sociale, modifiée par l’ordonnance du 3 juin 2003 relative à la tutelle
administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables,
notamment l’article 87;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd door de ordonnantie van 3 juni 2003 betreffende het administratief toezicht en de
financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften, inzonderheid het artikel 87;

Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale déterminant la mission et la composition de la Commission des normes comptables des centres publics de
l’action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 décembre 2008,
modifié par l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2013;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de opdracht en samenstelling van de Commissie voor
boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2008, gewijzigd bij besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad
van 13 juni 2013;

Vu l’article 3 de cet arrêté confiant la désignation des membres de la
Commission aux Ministres, Membres du Collège réuni, compétents
pour la politique de l’aide aux personnes;

Gelet op artikel 3 van dit besluit die de aanwijzing van de leden van
de Commissie toevertrouwd aan de Ministers, Leden van het Verenigd
College bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen;

Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale du 11 décembre 2008 portant désignation des membres de la Commission des normes comptables des centres
publics de l’action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié
par l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune de Bruxelles-Capitale du 25 mars 2010;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 11 december 2008 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor
boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij
besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 25 maart 2010;

Considérant qu’un certain nombre de membres de la commission ne
peuvent plus, pour des raisons diverses, assumer leur rôle de membre,
mettant ainsi en péril le quorum requis;

Overwegende dat een aantal leden van de commissie hun rol als lid
niet meer kunnen vervullen wegens uiteenlopende redenen en hierdoor
het behalen van het quorum in het gedrang komt;

Considérant que la modification du 13 juin 2013 de l’arrêté du
Collège réuni de la Commission communautaire commune de BruxellesCapitale déterminant la mission et la composition de la Commission
des normes comptables des centres publics de l’action sociale de la
Région de Bruxelles-Capitale du 4 décembre 2008, a diminué le nombre
de membres requis de quatorze à treize membres;

Overwegende dat de wijziging op 13 juni 2013 van het besluit van het
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de opdracht en
samenstelling van de commissie voor boekhoudkundige normen van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2008 tot gevolg had dat het
aantal vereiste leden in aantal is afgenomen van veertien naar dertien
leden;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la
politique de l’aide aux personnes,

Op voordracht van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor
het beleid inzake bijstand aan personen,

Décide :
er

Besluit :
er

Article 1 . L’article 1 de l’arrêté susmentionné est remplacé par :

Artikel 1. Artikel 1 van bovengenoemd besluit wordt vervangen
door :

« Article 1er. Sont désignés comme membres effectifs de la Commission des normes comptables, des centres publics de l’action sociale de
la Région de Bruxelles-Capitale. Chacun se voyant attribuer un
suppléant désigné :

« Artikel 1. Worden aangewezen tot effectieve leden van de
Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor elk van hen wordt tevens een plaatsvervanger voorgedragen :

1. en tant que représentants de l’Association des Secrétaires de
centres publics d’action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale :

1. als vertegenwoordigers van de Vereniging van Secretarissen van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest :

— M. Alex Elsier, secrétaire du C.P.A.S. d’Uccle (suppléant :
M. Jacques Rucquoi, secrétaire du C.P.A.S. d’Ixelles);

— De heer Alex Elsier, secretaris van het O.C.M.W. van Ukkel
(plaatsvervanger : de heer Jacques Rucquoi, secretaris van het O.C.M.W.
van Elsene);

— Mme Tina Martens, secrétaire du C.P.A.S. de Molenbeek-SaintJean (suppléant : M. Gregory Jacques, secrétaire du C.P.A.S. de
Woluwe-Saint-Lambert);

— Mevr. Tina Martens, secretaris van het O.C.M.W. van Sint-JansMolenbeek (plaatsvervanger : de heer Gregory Jacques, secretaris van
het O.C.M.W. van Sint-Lambrechts-Woluwe);

41924

MONITEUR BELGE — 03.07.2013 — BELGISCH STAATSBLAD

2. en tant que représentants de la Section des Receveurs de C.P.A.S.
de la Fédération des Receveurs communaux et des Receveurs de centres
publics d’action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale :

2. als vertegenwoordigers van de Sectie O.C.M.W.-ontvangers van de
Federatie van de Gemeenteontvangers en van de Ontvangers van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

— Mme Nathalie Farnir, receveur f.f . du C.P.A.S. de Koekelberg
(suppléant : M. Freddy Laenen, receveur f.f. du C.P.A.S. de Schaerbeek);

— Mevr. Nathalie Farnir, wnd. ontvanger van het O.C.M.W. van
Koekelberg (plaatsvervanger : de heer Freddy Laenen, wnd. ontvanger
van het O.C.M.W. van Schaarbeek);

— Jusqu’au 31 mai 2013 : M. Claude Vandenabbeelen, receveur du
C.P.A.S. de Berchem-Sainte-Agathe et à partir du 1er juin 2013 :
Mme Liesbeth Vandenbergen, receveur du C.P.A.S. d’Anderlecht
(suppléant : Mme Nathalie Leherte, receveur du C.P.A.S. de Jette);

— Tot en met 31 mei 2013 : de heer Claude Vandenabbeelen,
ontvanger van het O.C.M.W. van Sint-Agatha-Berchem en vanaf
1 juni 2013 : Mevr. Liesbeth Vandenbergen, ontvanger van het
O.C.M.W. van Anderlecht. (plaatsvervanger : Mevr. Nathalie Leherte,
ontvanger van het O.C.M.W. van Jette);

3. en tant que représentants de la Direction de la Tutelle sur les
C.P.A.S. de l’Administration des Pouvoirs locaux du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale :

3. als vertegenwoordigers van de Directie Toezicht op de O.C.M.W.’s
van het Bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

— M. Quentin de Launois, attaché (suppléant : M. Edgar Raen,
attaché);

— De heer Quentin de launois, attaché (plaatsvervanger : de heer
Edgar Raen, attaché);

— Mme Anne Willems, adjoint (suppléant : M. Edgar Raen, attaché);

— Mevr. Anne Willems, adjunct (plaatsvervanger : de heer Edgar
Raen, attaché);

4. en tant que représentant de la Commission des normes comptables
des communes de la Région de Bruxelles-Capitale :

4. als vertegenwoordiger van de Commissie voor boekhoudkundige
normen van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

— Mme Martine Bocquet, inspecteur régional (suppléant : M. Gilbert
Leenen, directeur adjoint de la commune de Schaerbeek);

— Mevr. Martine Bocquet, gewestelijk inspecteur (plaatsvervanger :
de heer Gilbert Leenen, adjunct-directeur van de gemeente Schaarbeek);

5. en tant que membres délégués directement par les Membres du
Collège réuni compétents pour la politique de l’aide aux personnes :

5. als direct afgevaardigden van de Leden van het Verenigd College
bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen :

— Mme Martine Motteux, chef de cabinet adjoint de Mme Brigitte
Grouwels, Membre du Collège réuni (suppléant : M. Jos Leysen,
conseiller aide aux personnes de Mme Brigitte Grouwels, Membre du
Collège réuni);

— Mevr. Martine Motteux-Abeloos, adjunct-kabinetschef van
Mevr. Brigitte Grouwels, Lid van het Verenigd College (plaatsvervanger : de heer Jos Leysen, adviseur bijstand aan personen van Mevr.
Brigitte Grouwels, Lid van het Verenigd College);

— M. Luc Notredame, conseiller de Mme Evelyne Huytebroeck,
Membre du Collège réuni (suppléant M. André Peters, conseiller de
Mme Evelyne Huytebroeck, Membre du Collège réuni);

— De heer Luc Notredame, raadgever van Mevr. Evelyne Huytebroeck, Lid van het Verenigd College (plaatsvervanger : de heer André
Peters, adviseur van Mevr. Evelyne Huytebroeck, Lid van het Verenigd
College;

6. en tant qu’experts :

6. als experten :

— M. Jérôme Defrade, Receveur du C.P.A.S. de Bruxelles (suppléant :
Mme Nathalie André, directeur général du département des finances
du C.P.A.S. de Bruxelles);

— De heer Jérôme Defrade, ontvanger van het O.C.M.W. van Brussel
(plaatsvervanger : Mevr. Nathalie André, algemeen directeur van de
afdeling financiën van het O.C.M.W. van Brussel);

— M. Raymond Geysenbergh, secrétaire du C.P.A.S. de BerchemSainte-Agathe (suppléant : Mme Sophie Van Steene, secrétaire du
C.P.A.S. de Forest);

— De heer Raymond Geysenbergh, Secretaris van het O.C.M.W. van
Sint-Agatha-Berchem (plaatsvervanger : Mevr. Sophie Van Steene,
secretaris van het O.C.M.W. van Vorst);

— M. Didier Rozen, directeur général du C.P.A.S. de MolenbeekSaint-Jean (suppléant : M. Christian Vander Stukken, directeur des
finances du C.P.A.S. d’Ixelles);

— De heer Didier Rozen, algemeen directeur van het O.C.M.W. van
Sint-Jans-Molenbeek (plaatsvervanger : de heer Christian Vander
Stukken, directeur financiën van het O.C.M.W. van Elsene);

— M. Jean-Pierre Robert, Directeur adjoint du C.P.A.S. de Schaerbeek
(suppléant : M. Didier van den Heurck, responsable du service des
finances du C.P.A.S. de Saint-Gilles). »

— De heer Jean-Pierre Robert, adjunct-directeur van het O.C.M.W.
van Schaarbeek (plaatsvervanger : de heer Didier van den Heurck,
verantwoordelijke van de financiële dienst bij het O.C.M.W. van SintGillis). »

Art. 2. M. Didier Rozen et Mme Tina Martens sont désignés
respectivement président et vice-président de la Commission des
normes comptables des centres publics d’action sociale de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Art. 2. De heer Didier Rozen en Mevr. Tina Martens zijn aangewezen als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Commissie
voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3. Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique
de l’Aide aux Personnes sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid
inzake Bijstand aan Personen zijn belast met de uitvoering van dit
besluit.

Bruxelles, le 13 juin 2013.

Brussel, 13 juni 2013.

Pour le Collège réuni,

Voor het Verenigd College :

Les Membres du Collège réuni, compétents
pour la Politique de l’Aide aux Personnes,
Mme E. HUYTEBROECK

De Leden van het Verenigd College bevoegd
voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen,
Mevr. B. GROUWELS

