
Zoals iedereen wel weet hebben de
recente verkiezingen voor het Hoofdstede-
lijk Parlement de samenstelling ervan in
belangrijke mate gewijzigd. Er zijn nu
meer jonge en meer vrouwelijke volksver-
tegenwoordigers.

We hebben drie identieke vragen gesteld
aan de jongste volksvertegenwoordigers
van de politieke fracties van CVP, Ecolo,
PRL-FDF, PS, PSC, SP!AGA en VLD-VU-O:

De inzet van de 21e eeuw

De antwoorden op deze eerste algemene
vraag over de volgende eeuw zijn uiteenlo-
pend, maar ze zijn stuk voor stuk onbaat-
zuchtig en ze getuigen van een grote
bezorgdheid om de toekomst.

Sven Gatz (VLD-VU-O): “De
kloof, de afstand tussen
Noord en Zuid moet kleiner
worden. Men kan niet langer
op kunstmatige wijze een
hoge levensstandaard aan-
houden ten koste van de der-

dewereld en zich beklagen over te veel
mensen zonder papieren die zich hier
willen vestigen”.

Adelheid Byttebier (SP!AGA):
“Een rechtvaardiger wereld-
handel en een billijk inko-
men voor iedereen. Zuivere
lucht en zuiver water… iets
wat vanzelfsprekend lijkt
maar het niet is. Tijd vinden

om lief te hebben en gelukkig te zijn, tijd
hebben om ervan te genieten”.

Isabelle Emmery (PS): “De ver-
werping van een economisch
systeem dat een groot deel
van de wereldbevolking uit-
sluit. Op het niveau van onze
assemblee heb ik een resolu-
tie ingediend die ertoe strekt

de limieten van de liberalisering op
wereldniveau te verduidelijken.”

Julie de Groote (PSC): “Na het
wegvallen van de zekerhe-
den, wat een kenmerk van de
20e eeuw was, zal men voor
de 21e eeuw een zingeving
moeten vinden die verder
gaat dan alleen maar de
eigen behoeftebevrediging.

Het engagement, de democratie in haar
moderne gedaanten, de vrijheid om zich
maatschappelijk, cultureel en politiek uit
te drukken”.

Isabelle Molenberg (PRL-FDF):
“Er moet ongetwijfeld een
oplossing komen voor het
demografisch probleem in de
wereld. De beheersing van de
overbevolking wordt een
belangrijke opdracht voor de

volgende eeuw. Onze planeet loopt het
gevaar om snel te klein te worden en men
moet eerbied hebben voor de rijkdommen
die hij ons biedt: water, energie, fauna,
flora, enz… zijn zeldzaam en kwetsbaar.”

Christos Doulkeridis (Ecolo):
“De technologische revolutie
mag dan wel op goede weg
zijn, de grootste uitdaging
ligt elders. Vandaag zowel
als gisteren gaat het erom
alles in het werk te stellen
om een maatschappij aan te

bieden waarin iedereen kan genieten
van elke aan de vooruitgang verbonden
sprong voorwaarts, waarin elke stap
vooruit rekening kan houden met de
gevolgen voor de komende generaties
(blijvende uitdaging), waarin elke keuze
meer rekening houdt met alle gevolgen
ervan (verantwoordelijkheidszin, ethi-
sche uitdaging), en tot slot, culturele uit-
daging: men moet ernaar streven alle
vrouwen en mannen op deze planeet te
integreren met respect en erkenning van
hun cultuur en hun evolutie.”

Walter Vandenbossche (CVP):
“De oprichting van een
internationaal erkend kader,
dat de staten toelaat beter te
functioneren ten voordele
van de burgers, de cultuur
en de ondernemingen, lijkt
mij de belangrijkste uitda-

ging voor de 21e eeuw. De totstandko-
ming en het behoud van een internatio-
nale rechtsorde zijn, naar mijn mening,
de enige waarborg voor een echte vrede.”

Wat zijn uw wensen
voor het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest?

De zeven “benjamins” van het Hoofdstede-
lijk Parlement zijn unaniem de mening toe-
gedaan dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest multicultureel zal blijven en zijn
karakteristieke rol van kruispunt zal
behouden en nog uitbreiden, zonder daar-
bij de voor de Brusselse mentaliteit zo
typische zin voor humor te verliezen.

Allen wensen zij een arbeidsmarkt die aan
de vraag beantwoordt en een actief en
tevens preventief veiligheidsbeleid.
Een andere belangrijke wens is dat Frans-
taligen en Nederlandstaligen vreedzaam en
intens zouden samenleven en streven naar
een betere integratie en een positief
samenleven van de Brusselaars en de bur-
gers van buitenlandse oorsprong. 

Wat is volgens u de ideale stad
van de 21e eeuw?

De antwoorden liggen erg dicht bij elkaar
en enkele thema’s uit de vorige vraag
komen opnieuw aan bod.
Voor onze jonge volksvertegenwoordigers
is de ideale stad afwisselend en gekleurd.
Men werkt er, woont er, discuteert er en
geniet er van het leven. Kortom, zij is
gezellig, heeft uitstraling en geeft een vei-
lig gevoel.

Welke Brusselaar die daar fier op is zou
zich niet achter deze visie scharen?
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Drie vragen over het jaar 2000 
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Voor het Brussels Parlement is 2000 een belangrijk jaar. Traditioneel komt een
parlement een half jaar na de verkiezingen op volle toeren. De nieuwe parle-
mentsleden hebben hun weg gevonden, de fracties zijn ingewerkt, de regering
werkt zijn plannen uit

Maar 2000 is ook een biezonder jaar omdat de renovatiewerken aan het
voormalig paleis van de Gouverneur, in de Lombardstraat, voltooid worden.
In 1999 reeds opende het parlement zijn nieuw halfrond. Nu worden ook de
andere vergaderzalen in gebruik genomen, samen met de kantoren en
ontvangstruimten. 

Het eigen Huis, in het zicht van Sint-Michiel op het Brussels stadhuis, staat er
nu ! Dit huis is geen afgesloten plek voor de volksvertegenwoordigers. Het moet
een huis voor iedereen worden. Dat heeft het Bureau van het parlement beslist.

In het parlement wordt immers gesproken en beslist over zaken die de inwo-
ners van het gewest rechtstreeks aanbelangen. Hoe zou je over de toekomst
van Brussel kunnen spreken als je je afsluit ?

Het parlement zal daarom nog meer inspanningen leveren om zich open te
stellen, zijn werking bekend te maken, de mensen te bereiken. Op zaterdag
13 mei 2000, met het Irisfeest, worden de nieuwe gebouwen ingehuldigd.
Tegelijkertijd zwaaien we de deuren open voor het grote publiek.

De Open dagen vormen een ideale gelegenheid om het mooie gebouw te komen
ontdekken en beter kennis te maken met de werking van het Brussels Parlement.

We hopen U te mogen verwelkomen.

Jan BEGHIN
Eerste Ondervoorzitter

OPEN DEUR DAGEN
OOpp  zzaatteerrddaagg  1133  mmeeii  eenn  zzoonnddaagg  1144  mmeeii

wordt iedereen uitgenodigd de gerenoveerde zetel van het Brussels
Parlement te bezoeken: de commissiezalen, het halfrond, de spie-
gelzaal, de historische salons, de hangende tuin&In elke zaal krijgt
u de nodige uitleg en de volksvertegenwoordigers zullen present
zijn om u te ontmoeten.

Een unieke kans om kennis te maken met het democratisch hart van
Brussel !

Voor meer informatie: tel 549 62 04 of www.bruparl.irisnet.be

2000 een belangrijk jaar



Op 10 december 1999 keurde het parlement de begroting (1) voor het jaar
2000 goed. Eigenlijk gaat het om twee begrotingen: de ontvangstenbegro-
ting of “middelenbegroting”(2), en de algemene uitgavenbegroting (3). 

Beide begrotingen worden in twee ordonnanties, twee gewestelijke wetten,
omgezet. Elke ordonnantie bestaat uit een aantal artikels en uit één tot
meerdere tabellen, die per aangelegenheid voor elke ontvangst of uitgave
de voorziene bedragen toelichten. 

Zodra de door de regering goedgekeurde begrotingsontwerpen bij het par-
lement worden ingediend, hebben ze absolute voorrang om in de commis-
sies en vervolgens in de plenaire vergadering te worden besproken.

DE BEGROTING: EEN TECHNISCHE KWESTIE
EN EEN POLITIEK STATEMENT

De begrotingen zijn zowel een technische kwes-
tie als een politiek statement. 

Een technische kwestie omdat ze een
beeld geven van de voor het gewest te

verwachten ontvangsten en van de
geplande uitgaven. 

We mogen ons echter niet tot dit
aspect beperken en zo twee voor-
name kenmerken van de begrotin-
gen uit het oog verliezen: de wil
van de regering om haar politieke
prioriteiten duidelijk te maken en
de controle van het parlement op
de regering.

DE PRIORITEITEN
VAN DE REGERING

Het beleid dat de regeringsploeg wil
voeren ligt vervat in de regeringsver-

klaring. Bij het begin van de zittingspe-
riode wordt deze verklaring tijdens een

belangrijk parlementair debat besproken.
Daarna volgt een stemming waarbij het parle-

ment zijn vertrouwen aan de regering verleent of weigert.

Om een beleid concreet gestalte te geven is er geld nodig. Zo kunnen in
elke algemene uitgavenbegroting de op de verschillende posten ingeschre-
ven kredieten naar boven of naar beneden worden aangepast naargelang
het te voeren beleid..

Uit de jaarlijkse schommelingen van bepaalde kredieten blijkt de wil van de
regering om de klemtoon te leggen op een of ander aspect van het beheer
van het Gewest. De begroting is eigenlijk een becijferde vertaling van de
prioriteiten die de regering in haar verklaring heeft vastgelegd. 

DE ROL VAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS:
CONTROLE, KRITIEK EN AANZET TOT ACTIE 

De volksvertegenwoordigers controleren of de activiteiten van de regering
overeenstemmen met de regeringsverklaring en of zij de goedkeuring krij-
gen van de volksvertegenwoordigers. Zij controleren ook of de regering
handelt in overeenstemming met de wet. 

Deze parlementaire controle kan op elk ogenblik gebeuren onder de vorm
van interpellaties, mondelinge of schriftelijke vragen, de indiening van
moties van wantrouwen en van vragen aan het Rekenhof.

De bespreking van de begrotingen is een cruciaal moment waarop de volks-
vertegenwoordigers een algemeen overzicht krijgen van de plannen van de
regering, vermits alle bevoegdheden vertaald worden in actiemiddelen.
Tezelfdertijd krijgen de volksvertegenwoordigers een duidelijk beeld van
het te voeren beleid omdat elk aspect van het gewestelijk beleid overeen-
stemt met welbepaalde kredieten. 

Het is tevens het ogenblik waarop de volksvertegenwoordigers aan de
ministers en staatssecretarissen vragen kunnen stellen over de inningen en
de vooruitzichten van de ontvangsten en de vastlegging (4) en de ordon-
nancering (5) van de uitgaven, en deze vergelijken met de voorgaande
jaren. Ze kunnen tevens de aandacht van de regering vestigen op bepaalde
zwakke of sterke punten van het gevoerde beleid, de klemtoon leggen op
diverse problemen die, ondanks verscheidene interpellaties, nog steeds
niet opgelost zijn of de regering een of andere wijziging of aanpassing van
beleid in een bepaalde sector voorstellen. Kortom, zij kunnen een kritisch,
alert en opbouwend standpunt innemen ten
opzichte van het gewestelijk beleid.

DE INHOUD VAN
DE BEGROTINGEN

Zoals hierboven gezegd, omvat elke
begroting een beschikkend gedeelte
en een of meer tabellen als bijlage. 

DE MIDDELENBEGROTING
(ONTVANGSTEN)

Het beschikkend gedeelte van deze
begroting, dat eerder beknopt is, raamt het
totaal van de verwachte ontvangsten en ver-
leent de regering verscheidene machtigingen;
daaronder de inningen van de gewestelijke heffingen en belastingen en de
mogelijkheid om een lening af te sluiten. 

De bijgaande tabel van de ontvangsten somt de financiële inkomsten op
onder drie algemene titels: de lopende ontvangsten (bijvoorbeeld de regis-

De begroting 2000

Opgepast: omwille van de technische woordenschat is het niet makkelijk een begroting te
lezen en te begrijpen. In de tekst zijn enkele van de meest gebruikte begrotingstermen in
cursief gedrukt. Die termen worden extra uitgelegd.

Ontvangsten 2000 (in miljarden)

1999 2000 Evolutie

Toegewezen gedeelte van de P.B. 34,8905 36,7000 5,19%
Gewestelijke belastingen 10,9473 11,8442 8,19%
Ontvangsten agglomeratie 4,3480 4,7850 10,05%
Autonome gewestbelasting 2,3300 3,0743 31,94%
Andere 2,7508 2,6165 -4,88%
Organieke fondsen 8,7111 8,6257 -0,98%

Algemeen totaal 63,9777 67,6457 5,73%
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Ontvangsten 1999

Vastlegging : (4)
Eerste fase van de uitgaven-

cyclus. In het begrotingsrecht
gaat het om de verbintenissen aan-

gegaan door de minister of zijn afge-
vaardigde in de loop van het begro-

tingsjaar. Boekhoudkundig is het de
inschrijving in een register van het
bedrag waardoor de begrotingskredieten
geblokkeerd worden ten belope van deze
verrichting. De boekhoudkundige vastleg-
ging behoort tot de bevoegdheid van de
controleurs van de vastleggingen.

Ordonnancering : (5)
Verdere fase van de uitgavencyclus

die bestaat in het uitgeven van
het betalingsmandaat en het

definitieve betalingsbevel.

De begroting : (1)
Actie die uitgaat van de

begrotingsautoriteit en waarin
de geplande en toegelaten uitga-

ven en ontvangsten van een over-
heid zijn opgenomen voor een

bepaalde periode, meestal een jaar.

Middelenbegroting : (2)
De middelenbegroting verleent machtiging
voor de invordering van de belasting over-
eenkomstig de wetten, besluiten en tarieven
die er betrekking op hebben en voor de afslui-
ting van leningen. Zij bevat een volledige
raming van de ontvangsten.

Algemene uitgavenbegroting : (3)
De algemene uitgavenbegroting voorziet in
en behelst machtiging tot de uitgaven, per
programma, van de diensten van alge-
meen bestuur. De voorziene kredieten
voor de programma’s groeperen

afzonderlijk de begrotingsmidde-
len die betrekking hebben op

de uitvoering van een doel-
stelling en op de bijho-

rende werkings-
k o s t e n .  



tratierechten of het toegekend gedeelte van de
personenbelasting), de kapitaalontvangsten

(bijvoorbeeld de successierechten) of de
ontvangsten op de organieke fondsen.
Dat zijn de fondsen die, in tegenstelling
tot het algemeen principe waarbij alle
ontvangsten toegewezen worden aan
alle uitgaven, bestemd zijn voor wel-
bepaalde beleidsvormen, zoals de
afvalwaterzuivering.

Elke titel wordt toegelicht in artikels
en elk artikel vermeldt de specifieke

aard van de ontvangst en het voor-
ziene bedrag. Bovendien wordt

het initieel bedrag van de
begroting van het vorige jaar

vermeld, om een vergelijking
mogelijk te maken van de evo-

lutie van het ingeschreven krediet. 

Voor het jaar 2000 bedragen de totale voorziene ontvang-
sten 67,6457 miljard frank (1,676.893 miljard euro).

DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING

Deze begroting omvat jaarlijks een vijftigtal artikels waarvan de
belangrijkste betrekking hebben op de algemene raming van de uitga-

ven, een aantal afwijkingen die onder toezicht van het parlement een soe-
peler beheer van de begroting toelaten, verscheidene machtigingen om
subsidies te verlenen, subsidies ten gunste van organisaties en bepalingen
voor het goedkeuren van de begrotingen van de organisaties van openbaar
nut en diensten met gescheiden beheer.

Voor het jaar 2000 bedragen de toegelaten uitgaven (betalingsmiddelen)
77,0242 miljard BEF (1,909.380 miljard euro).

Na verbeteringen en verminderingen van de schuldaflossing bedraagt het
netto te financieren saldo (6), met andere woorden de bijkomende midde-
len die het Gewest moet vinden om de uitgaven te dekken, 2,6078 miljard

frank (64.646 euro), hetzij een bedrag dat lichtjes onder het maximale
door de Hoge Raad voor Financiën toegelaten tekort ligt.

Meerdere tabellen zijn bijgevoegd bij de algemene uitgavenbe-
groting, zoals de tabel van de uitgaven
van algemeen bestuur. Deze tabel,
van ongeveer 90 bladzijden, is
opgesplitst in organieke
afdelingen (7) met elk een
groot gewestelijk bevoegd-

heidsgebied, zoals de eco-
nomische ontwikkeling, de

tewerkstelling, de ruimtelijke
ordening of het leefmilieu. 

Elke afdeling is op haar beurt opge-
splitst in programma’s (8), elk pro-
gramma in activiteiten (9) en elke activi-
teit in basisallocaties (10). Voor elke basis-
allocatie is, naast de benaming, het maximum-
bedrag van de toegestane uitgaven en het ini-
tieel bedrag van de vorige begroting vermeld.

De organieke
afdelingen : (7)

maken de grote bestand-
delen uit van de algemene uit-

gavenbegroting (b.v.: de verschil-
lende bevoegdheden van het Gewest).

Programma : (8)
Een geheel van samenlopende activi-
teiten, binnen elke organieke afde-
ling, die bijdragen tot de verwe-
zenlijking van een gegeven

doelstelling en die de inzet
van begrotingsmidde-

len vergen.

Uitgaven 2000 (en miljarden)

1999 2000 Evolutie

Administratie 10,2881 10,8130 5,10%

Economie 2,3038 2,7004 17,22%

Uitrusting en vervoer 16,9303 17,8276 5,30%

Tewerkstelling 4,8185 5,3863 11,78%

Locale besturen 10,6433 10,0498 -5,58%

Huisvesting 2,8124 3,0787 9,47%

Stedenbouw 1,7780 1,7294 -2,73%

Leefmilieu 5,3885 5,9266 9,99%

Schuld 17,3562 16,5535 -4,62%

Varia

Dotatie Parlement 0,9778 1,0536 7,75%

Ministeriëele cabinetten 0,5214 0,6272 20,29%

Monumenten en landschappen 0,4650 0,5860 26,02%

Energie 0,054 0,0606 12,22%

Buitenlandse betrekkingen 0,5381 0,563 4,63%

Niet-economisch onderzoek 0,0447 0,0685 53,24%

Werken zetel Parlement 0,22 0 -100,00%

Algemeen totaal 75,1401 77,0242 2,51%
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Activiteit : (9)
Werkzaamheid of ver-

richting waaraan begrotings-
middelen worden toegewezen

en die een bijdrage vormt tot de
verwezenlijking van de nagestreefde

doelstelling door een activiteitenpro-
gramma.

Basisallocatie : (10)
Uitsplitsing van de kredieten die ver-
bonden zijn aan een programma in
meer gedetailleerde toewijzingen,
overeenkomstig de economische

classificatie. De aanrekening
van de uitgaven geschiedt

op de basisallocaties. 

Bruto te
financieren saldo :

Het bruto te financieren
saldo stemt overeen met het

verschil tussen de ontvangsten en
de uitgaven die door de lening te

financieren is.

Netto te financieren saldo : (6)
Het netto te financieren saldo is het
bedrag van de lopende projecten (ver-
schil tussen de lopende uitgaven en de
lopende ontvangsten) en de kapitaal-
verrichtingen (verschil tussen de
kapitaaluitgaven en de kapitaalont-
vangsten). Het wordt “netto”

genoemd omdat het geen reke-
ning houdt met de schuld-

aflossingen.

Voltooiing van de renovatie van
de gebouwen op goede weg

De pers, die onlangs een bezoek bracht
aan de gebouwen van het Brussels Hoofd-
stedelijk Parlement in ‘t hartje van Brussel
aan de Lombardstraat, heeft kunnen vast-
stellen dat de renovatie van het oude pro-
vinciaal paleis er met rasse schreden is op
vooruitgegaan.

De voltooiing van deze noodzakelijke
renovatie was gepland kort na de opening
van het nieuwe halfrond, in april 1999,
maar zij liep onvoorzien vertraging op. Dit
was in de eerste plaats te wijten aan de
onderste lagen van de plafondstructuur die
uit in onbruik geraakte materialen bestond.

Daarenboven bleef de schade niet tot de

kelders beperkt, maar waren alle niveaus
aangetast.

Resultaat is dat de werken in de grote in-
komhall, de spiegelzaal en de lokalen in de
achterste vleugel vertraging hebben opge-
lopen, wat een spijtige maar onvermijde-
lijke meerkost van 100 miljoen betekent
bovenop het oorspronkelijke bedrag van
600 miljoen (BTW en honoraria inbegrepen).

Alles zou nu in de loop van april in orde
komen. Dan zullen alle vergaderzalen en
alle bureaus van de diensten in een uniek
gebouw onderdak vinden waar u tijdens
de Open-Deur-Dagen van harte welkom is
(zie ook blz 1).

De kunstenaar Richard Venlet bewerkte het plafond van deze zaal.
Hier worden de bezoekers nu ontvangen vóór ze een rondleiding krijgen in het gebouw.



Het parlementaire werk komt in de kran-
ten slechts sporadisch aan bod en wordt
ook door de burger niet naar waarde
geschat. Nochtans is de burger er de
bestaansreden van. 

Van het parlement, of dat nu tot de fede-
rale staat, het gewest of de gemeenschap
behoort, toont men beelden van een
halfrond met lege zetels, zodat de indruk
wordt gewekt dat, eenmaal verkozen, de
volksvertegenwoordiger geen belang-
stelling meer heeft voor zijn opdracht en
niet regelmatig aan de besprekingen
deelneemt.

Men vergeet of weet niet dat de plenaire
vergadering, zonder het belang ervan te
onderschatten, slechts het zichtbare topje
van de ijsberg is. Het grootste deel van het
parlementaire werk gebeurt immers om en
rond het halfrond. We mogen niet vergeten
dat vooraleer een ordonnantie in de ple-
naire vergadering wordt aangenomen, daar
reeds heel wat commissievergaderingen
aan zijn voorafgegaan (eerste lezing van het
voorstel of het ontwerp, studie, besprekin-
gen, hoorzittingen met experts, enz…)

Uiteenlopende opdrachten
We mogen bijvoorbeeld niet uit het oog
verliezen dat de structuur van de instellin-
gen alle Brusselse gekozenen verplicht om
naargelang het geval ook zitting te nemen
in de Franse of de Vlaamse gemeenschaps-
commissie en dat een aantal onder hen
bovendien ook zitting heeft in het parle-
ment van de Franse of de Vlaamse gemeen-
schap, en, enkelen onder hen, ook in de
Senaat. Deze verplichte en georganiseerde
cumuls zijn erg belastend (het is nuttig in
dit verband even te vermelden dat deze
cumuls niet worden vergoed; ongeacht
hun situatie kunnen de volksvertegen-
woordigers slechts één parlementaire ver-
goeding ontvangen).

Anderzijds bekleden talrijke volksverte-
genwoordigers ook gemeentelijke manda-
ten (burgemeester, schepen, raadslid), en
geeft de combinatie van die twee manda-
ten wel eens problemen om een tijd-
schema op te stellen.

Vanzelfsprekend nemen al deze volksver-
tegenwoordigers ook actief deel aan het

Er werd onlangs een nieuwe brochure uit-
gegeven met een overzicht van het belang-
rijkste wetgevend werk van het Brussels
Parlement, van 1989, het jaar van zijn op-
richting, tot en met de zitting 1998-1999.

Sedert 1989 zijn er een honderdtal ordon-
nanties goedgekeurd. Ze hebben betrek-
king op vrijwel alle aangelegenheden
waarvoor het Hoofdstedelijk Gewest
bevoegd is. Dit betekent dat die ordon-
nanties de vroegere wetten die het natio-
naal Parlement aangenomen had gewijzigd
hebben of meestal vervangen hebben.
Hierdoor is er een echt Brussels recht tot
stand gekomen na onderzoek van de
behoeften en typische kenmerken van het
Hoofdstedelijk Gewest en van zijn compo-
nenten.

Het is niet de bedoeling dat deze brochure
een volledig overzicht geeft : ze bevat slechts
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Tien jaar wetgevend werk

Wetgevend werk
Tijdens zijn zitting van vrijdag 28 januari
werd een ontwerp en voorstel van
ordonnantie goedgekeurd waarbij een
Raad voor het wetenschapsbeleid van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
werd opgericht. We komen later meer
uitvoerig op dit onderwerp terug.

De werkweek van de Brusselse volksvertegenwoordigers

Het Bureau van de Raad heeft onlangs de
procedure gestart voor een nieuw statuut
van de personeelsleden van het Hoofd-
stedelijk Parlement.

Henri Caers, directeur van het Secretariaat-
generaal van de Algemene diensten, ver-
klaart hierover het volgende: “Het huidige
statuut, gebaseerd op dat van de Kamer,
dateert van de oprichting van de instelling
ongeveer tien jaar geleden. Er moest dus
dringend een eigen statuut komen dat was
aangepast aan de bijzondere kenmerken
van het Hoofdstedelijke Parlement. Het is
ook niet onbelangrijk dat de Raad van
State voortaan over bevoegdheden
beschikt met betrekking tot het perso-
neelsstatuut van de verschillende wetge-
vende assemblees.”

Het toekomstige statuut wordt besproken in
een informele werkgroep, die zijn project
zo vlug mogelijk moet voorleggen. In haar
voorstellen legt de voorzitter de nadruk op
de dynamiek die het nieuwe statuut moet
teweegbrengen in het kader van een parle-
ment dat waarden zoals universaliteit, trans-
parantie en gelijkheid voorstaat. 

Het nieuwe statuut zal ook wijzen op de
grote verantwoordelijkheid van de ambtena-
ren van deze gewestelijke openbare dienst.
Op dit ogenblik telt het Hoofdstedelijk Par-
lement ongeveer 80 personeelsleden. Ze
zijn verdeeld over drie directies (de wetge-
vende diensten, het Secretariaat-generaal en
de algemene diensten); aan het hoofd staat
de griffier (secretaris-generaal), bijgestaan
door de adjunct-griffier (directeur-generaal).

Een nieuw statuut voor
het personeel van het Brussels Parlementde belangrijkste ordonnanties samen met

een beknopte toelichting. Het is een nut-
tig instrument, o.a. op pedagogisch vlak,
voor leerkrachten en studenten.

U kan de brochure gratis krijgen;

bestellen per telefoon nr 549 62 04,
fax: 549 62 12 of per e-mail:
publicrel.griffie@bruparl.irisnet.be.

partijleven op nationaal, gewestelijk en
gemeentelijk vlak.

“In de loop van een normale week”, zo
merkt een volksvertegenwoordiger op,
“tel ik acht partijbijeenkomsten op een
ander niveau en over een verschillend
onderwerp. De meeste vinden plaats na
20.00 uur, zodat de parlementsleden
aanwezig kunnen zijn.”

Wanneer jonge moeders politieke verant-
woordelijkheden op zich nemen, wat toch
een heuglijk feit is, blijft er nog weinig
ruimte voor hun privé-leven.

“Mijn eerste dagelijkse bekommernis is
mijn twee jonge kinderen naar school te
brengen. Dan neem ik de post door, los ik
de huiselijke, de administratieve en de
andere problemen op, en neem ik con-
tact op met mijn medewerker: er zijn tek-
sten te bespreken, er moet een interpella-
tie of een vraag worden voorbereid…
Meestal vertrek ik rond 9.30 uur naar de
eerste ochtendvergadering”, verklaart een
vrouwelijke volksvertegenwoordiger,
commissielid in drie Brusselse assemblees
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Raad van
de Franse Gemeenschapscommissie, Ver-
enigde Vergadering van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie) en ook
nog schepen in haar gemeente.

Een zeer druk tijdschema
Ook andere Brusselse parlementsleden
hebben drukke dagen…
“Mijn werkdag zit er zelden vóór 22.30
uur op, en wanneer ik thuiskom moet ik
nog een berg documentatie en parlemen-
taire correspondentie doornemen. Op
zaterdag heb ik zelden tijd voor mijn per-
soonlijke hobby’s, maar ik probeer om
zondag vrij te houden voor mijn familie,
wat helaas niet altijd mogelijk.”
“Naast onze parlementaire en aanver-
wante taken mogen we ook de occasio-
nele activiteiten niet verwaarlozen,
waaraan we ons niet kunnen onttrekken
zonder de burgers die hun vertrouwen in
ons stellen te ontgoochelen”.
“Interviews met de pers, voorlichtingsbij-
eenkomsten, bezoeken aan het Hoofdste-
delijk Parlement met groepen die in de

werking van onze instellingen geïnteres-
seerd zijn, verschillende recepties waar ik
het woord moet voeren, plechtige openin-
gen her en der, allemaal afspraken
waarop ik niet mag ontbreken”.

“Uiteraard horen ook de contacten met de
scholen van de kinderen tot de prioriteiten.”

Deze vertrouwelijke mededelingen van
enkele parlementsleden geven een getrouw
beeld van de werkweek van een Brussels
volksvertegenwoordiger. Een van hen voegt
daaraan toe: “Er wordt vaak op verschil-
lende domeinen een beroep op ons gedaan
– tewerkstelling, huisvesting, juridisch
advies – en wij doen al het mogelijke om
informatie te verstrekken aan wie er ook
om vraagt, en ook dat is tijd die wij met de
Brusselse burger doorbrengen.”

De Brusselse handelsattachés
De 25 handelsattachés van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, die op post zijn
in het buitenland brachten een bezoek
aan de nieuwe zetel van het Brussels Par-
lement op 26 januari. Parlementairen en
attachés hadden de gelegenheid infor-
meel van gedachten te wisselen tijdens
een gezellig buffet, en daarna tijdens een

vergadering met de leden van de com-
missie financiën en economie. Net zoals
vorig jaar kwam de nood om mekaars
werk beter te leren kennen en waarde-
ren manifest op de voorgrond. Er wer-
den alvast plannen gemaakt om meer tijd
vrij te maken voor de volgende jaarlijkse
ontmoeting.

Leden van de verenigde commissies van financiën en economie samen met de Brusselse handelsattachés
in de banken van het halfrond.
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