
Ontvangsten 1997-2005
Jare

Jaren

sen de inkomsten en de uitgaven) een rode
min oplevert van 215,2 miljoen EUR?
Net zoals vorig jaar wordt de evolutie van
inkomsten en uitgaven gekoppeld aan de ESR
95-methodiek (Europees systeem van natio-
nale en regionale rekeningen), waardoor ook
de tekorten en/of overschotten van de
gewestelijke semi-overheidsinstellingen (zie
tabel hierboven) meetellen. Met andere
woorden: de resultaten van de pararegionale
diensten worden “geconsolideerd” met die
van het gewestelijke ministerie.

Daarbij komt nog dat de code 8 (de kre-
dietverleningen en deelnemingen) en de
code 9 (de aflossingen) niet in aanmerking
worden genomen in het totaal van inkom-
sten en uitgaven.(*)

Een laatste correctie (volgens de ESR 95)
betreft een onderbenutting van kredieten
voor een totaalbedrag van 67,5 miljoen EUR:
hiermee verbindt de regering er zich toe

Prioritaire beleidskeuzes voelbaar in
begroting 2005
De regering-Picqué III heeft voor het eerst
haar begrotingswerk voorgelegd aan het
Brussels Parlement. Deze begroting 2005
zou al de basis vormen voor enkele koers-
wijzigingen in het beleid, zoals beloofd in
de “algemene beleidsverklaring” van 20 juli
2004.

IN EVENWICHT, MET ZELFS
EEN LICHT BATIG SALDO

Het Brussels Gewest sluit zijn begroting 2005
in evenwicht af; er is zelfs een licht over-
schot. Het blijft daarmee binnen de normen
van de Hoge Raad van Financiën en voldoet
dus aan het Stabiliteitspact dat de Europese
Unie heeft opgelegd aan zijn lidstaten en bij-
horige regio’s.

Hoe bereikt men een evenwicht als het bruto
saldo van de ordonnanceringen (verschil tus-

de uitgavenstroom en zal ook alle instellin-
gen die tot de “consolidatieperimeter”
behoren, in deze monitoring onder de loep
houden.
De optelsom van bovenstaande bedragen
levert een positief saldo op van 1,6 miljoen
EUR. Een heel klein overschot, maar van
grote symbolische waarde voor de budget-
taire discipline van het Brussels Gewest.

SCHULDBEHEER

De schuld van het Brussels Gewest blijft
onder controle. De verhouding totale schuld
tot de totale ontvangsten verbetert nog
eens. Eind 2003 was dit percentage gezakt
tot 82,83 % en eind 2004 komt het uit  op
een verhouding van 80,50 %. Met zo’n score
kan Brussel bijna wedijveren met de goede
resultaten van Vlaanderen.
De schuldratio van 165,95 % in 1994 lijkt al
mijlenver achter de rug.

2000 2001 2002 2003 2004
99,31 % 94,17 % 89,79 % 82,83 % 80,50 %

Positief is ook dat de gemiddelde kostprijs
van de directe schuld nog maar 4,10 %
bedraagt, tegen 4,57 % in 2002 en 2003.

DE MIDDELENBEGROTING

De totale ontvangsten voor 2005 zijn
geraamd op 2.106.491.000 EUR.
Met inbegrip van het Fonds Schuldbeheer
belopen ze eigenlijk 2.280.017.000 EUR.
Ten opzichte van de initiële begroting 2004
betekent dit een forse stijging van 9,2 % of
177,5 miljoen EUR meer. Ten opzichte van de
gerealiseerde begroting 2004 gaat het om
een plus van 2,9 %. De stijging vloeit voor
1/3de voort uit een spectaculaire toename
van de nationale solidariteitsbijdrage (1). Hoe
dan ook, de symbolische grens van 2 miljard
EUR is dus overschreden.

” Het is de regel dat de architectuur van een
gebouw aangepast moet zijn aan zijn
bestemming, zodanig dat de bestemming
zich laat raden door het uitzicht van het
gebouw. ” Had Victor Hugo zelf kunnen oor-
delen, hij zou het Brussels Parlement onge-
twijfeld een mooi voorbeeld van zijn stelling
gevonden hebben.

Dat grote historische gebouw, gelegen in het
centrum van de stad, vervult een hoofdrol.
Ons Parlement is eerst en vooral het zenuw-
centrum van de democratie, waar men voort-
durend voeling blijft hebben met de ver-
zuchtingen van de Brusselaars.

Een glazen dak, grote gordijnloze vensters…
Als dat geen blijk is van de transparantie
waarin de dagelijkse werkzaamheden van
onze instelling moeten plaatsvinden. De
institutionele transparantie is een garantie
voor de democratie, betrekt de burgers bij het
politieke leven en overbrugt de kloof tussen
burgers en politici.

Iedere politieke stroming in Brussel krijgt
haar plaats in het halfrond. De samenstelling
van het Parlement moet immers representa-
tief zijn voor ons multicultureel Gewest, om
profijt te trekken uit de rijkdom die dat mul-
ticulturele karakter ons bijbrengt.

Wij wijzen erop dat, aan de ingang van het
gebouw, een blauwe vlag met gele sterren
wappert. Brussel is immers de hoofdstad van
Europa geworden. De stad is het aan zichzelf
verplicht om voor de hele internationale
gemeenschap een voorbeeld te zijn van een
harmonieuze samenleving van allen. Wij,
volksvertegenwoordigers, moeten dat goed
voor ogen houden.

Goethe beschouwde de bouwkunst als
gestolde muziek. Wedden dat de partituur
van de Brusselse muzikanten nog lang
gespeeld zal worden door de Brusselse instel-
lingen, maar ook door de gemeenschappen
van ons land en van heel Europa ?

Jos Chabert Eric Tomas
Eerste Voorzitter

Ondervoorzitter

(1) Nationale solidariteitsbijdrage (NSB)

De Nationale Solidariteitsbijdrage, bepaald in artikel 48 van de bijzondere financieringswet, is een dota-
tie ten laste van de federale overheid met het oog op financiële ondersteuning van de Gewesten waar-
van de fiscale capaciteit lager ligt dan het nationale gemiddelde. Ze is meer bepaald bestemd voor
Gewesten waarvan de inkomsten uit de personenbelasting per inwoner lager liggen dan het nationale
gemiddelde. Elk percent verschil ten opzichte van het nationale gemiddelde geeft recht op 468 BEF
(basis 1988, jaarlijks geïndexeerd) per inwoner van het betrokken Gewest. De berekening voor het jaar
t kunnen we samenvatten in de volgende formule :
NSBBHG t = 468 BEF x (1 + gecumuleerde inflatie 89-t) x afwijking van het gemiddelde x inwoners BHG
De parameters gebruikt voor de berekening van de NSB gestort aan het Brussels Gewest in 2005 zijn
de volgende :

- inflatievoet 2005/2004 : 2,00 %;
- aantal inwoners : 992.041;
- afwijking van het gemiddelde : - 8,3 %.
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Editoriaal

CATEGORIE NAAM

Instellingen van Openbaar Nut Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG)
Categorie A Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

Brussel Net
Brussels Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulpverlening (BHDBDMH)
Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën
Waterfonds
Graanzolderfonds
Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek
en de Innovatie van Brussel (IWOIB)

Instellingen van Openbaar Nut
Categorie B Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA)

Niet opgenomen in de wet Economische en Sociale Raad
van 16 maart 1954 Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)
Waarborgfonds

Diensten met afzonderlijk beheer Grondregie
Gewestelijke dienst voor de financiering van de
gemeentelijke investeringen
Gewestelijke dienst voor de herwaardering van de
kwetsbare wijken
Brussels centrum voor voedingsmiddelenexpertise (BRUCEFO)
Financieel coördinatiecentrum voor Brussel

(*) Code 8 goed voor 64,825 miljoen EUR en code
9 voor 95,331 miljoen EUR.

2,7 % van de op de initiële begroting inge-
schreven uitgaven, niet uit te voeren.
De begrotingsminister zal iedere maand een
stand van zaken opmaken in verband met

Guy Vanhengel,
Minister van financiën en begroting
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Taartdiagram aandeel per ontvangst

wel een doorstorting, maar veel te laat! Deze
dotatie is bestemd voor gemeenten die op hun
grondgebied gebouwen hebben staan die
eigendom zijn van de Belgische Staat of van
vreemde Staten of van internationale organi-
saties. Deze dotatie dekt voor 72 % de niet-
inning van de gemeentelijke opcentiemen. De
Brusselse regering heeft toch 56,943 miljoen
begroot.
• In 2005 zal ook nog 27,907 miljoen EUR door-
gestort worden naar gemeenten die de
samenstelling van hun bestuurscollege of van
het OCMW-voorzitterschap hebben aangepast.
(art. 46bis van de bijzondere wet m.b.t. de
Brusselse instellingen). Ten slotte is er hier nog
een post van 3,125 miljoen EUR (federaal geld)
voor de herschikte bevoegdheden.

DE SOCIAAL-ECONOMISCHE
ONTWIKKELING VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST IN ENKELE
KERNCIJFERS

De huishoudens
Het aandeel van de gewestelijke belastingen
in de ontvangstenpot is in het Brussels Gewest
groter dan in de andere Gewesten. De demo-
grafische omgevingsfactor is derhalve van
groot belang. Sinds 1999 leven er in dit Gewest
45.000 personen meer. Vorig jaar telde het
Brussels Gewest 999.899 inwoners.
Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per
aangifte bedraagt 23.892 EUR, d.i. 3,4 % lager
dan het Belgisch gemiddelde. De inkomens
bestaan uit lonen en wedden (58,8 %), pensi-
oenen (20,4 %), inkomsten van zelfstandigen
(11 %), inkomsten uit onroerende goederen
(4 %), werkloosheidsuitkeringen (3,8 %), enz.

Werkgelegenheid
Dé topprioriteit voor de regeerploeg, naast
huisvesting. Brussel kampt immers met de
hoogste werkloosheidsgraad in België (22 % in
augustus 2004). In 2003 telde het Brussels
Gewest 93.873 ingeschreven werkzoekenden,
van wie 84.259 niet werkende werkzoekenden
(de cijfers zijn een jaargemiddelde).
Een groot deel van de werklozen zijn laagge-
schoolden. Dat zijn mensen met een niet
erkend diploma of met (ten hoogste) een
getuigschrift lager secundair onderwijs.
Opvallend in Brussel is ook de lange inactivi-
teitsduur van de uitkeringsgerechtigde werk-
zoekenden (44 % was in september 2004 al

langer dan twee jaar werkloos). Van deze
werkzoekenden heeft 15 % een nationaliteit
van buiten de E.U.

Huisvesting
In de sociale woningsector is de vraag achtmaal
groter dan het aanbod. Hoewel het aantal aan-
vragen eind 2003 al 24.792 bedroeg, worden er
slechts 3.000 woningen per jaar toegewezen.
Van de aanvragers beschikt 89 % over een enkel
inkomen (voor 3/4de onder hen is dat een ver-
vangingsinkomen) en bij 80 % van de kandida-
ten is dat inkomen lager dan 12.500 EUR.

De gemiddelde huurprijzen liggen hier hoger
dan in de rest van het land. Slechts een vijfde
van de woningen wordt tegen minder dan
247,89 EUR verhuurd, tegenover 30 % iin
België.

Sinds 2003 zijn de registratierechten voor de
aankoop van een woning in het Brussels
Gewest verlaagd. (o.m. vrijstelling voor de eer-
ste schijf van 45.000 EUR van de aankoopsom)

Bedrijfswereld
De jongste jaren nemen de investeringen van
de bedrijven af.
De omzet gerealiseerd door handel, horeca en
hotelwezen gaat sedert 1995 in crescendo.
Het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in het bruto binnenlands product van
het Rijk bedroeg 18,9 % in 2002

DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING

De totale uitgaven bedragen dit kalenderjaar
2.295.338.000 EUR. Dat betekent een stijging
met 173,5 miljoen EUR in vergelijking met de
oorspronkelijke begroting 2004 of een toe-
name van 8,1 %.

De uitgaven verlopen in een lineaire richting,
zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Dat is
een goed teken, want dit betekent dat het
Brusselse huishouden netjes onder controle is.

De budgettaire marges waren medio 2004 te
krap om alle hooggestemde ambities op korte
termijn te kunnen waarmaken. Met enkele
opmerkelijke verschuivingen in het uitgaven-
patroon heeft de regeringsploeg toch de aan-
zet gegeven voor de realisatie van haar top-
projecten. Het leeuwenaandeel van de uitga-

De verhoudingen tussen de verschillende
inkomsten veranderen nauwelijks ten opzichte
van de vorige jaren. Ze zijn als volgt verdeeld :
6,7 % autonome gewestbelastingen
7,6 % agglomeratie

10,2 % andere
33,0 % personenbelasting
42,4 % gewestelijke belastingen

AANDEEL PER ONTVANGST

Met de bron van de personenbelasting (nu nog
goed voor één derde van de Brussel-inkom-

sten) gaat er wat mis, volgens minister
Vanhengel. Ze borrelt niet meer zoals vroeger.
Ze sputtert en geeft dus minder debiet. In
Brussel is de opbrengst van de personenbe-
lasting gedaald tot 8,79 % van het Belgische
totaal. Per inwoner wijkt de personenbelasting
8,3 % negatief af van het Belgisch gemiddelde
(tgov. 6,5 % vorig jaar).

Al sinds 1997 moet Brussel, in navolging van
Wallonië, een beroep doen op de door de
Vlamingen gefinancierde solidariteit. Een
opmerkelijk feit: 1/3de van de ontvangsten-
stijging is te danken aan de verhoging van
de nationale solidariteitsbijdrage. Vorig jaar
werd ook al een oproep gedaan, maar nu
klinkt opnieuw de roep om jonge één- of
tweeverdieners en middeninkomens aan te
moedigen zich in de hoofdstad te komen
vestigen.

Nieuwsbrief

De opbrengsten van de diverse gewestelijke
belastingen zijn begroot op basis van ramingen
van de federale overheidsdienst Financiën en
van extrapolaties.

De schenkingsrechten krijgen dit jaar een
nieuw, een niet-progressief tarief. Er komt een
verlaging van de schenkingsrechten naar 3 %
(in rechte lijn tussen echtgenoten en wettelijk
samenwonenden) en 7 % (tussen andere per-
sonen). Zoals bewezen in Vlaanderen zorgt een
belastingsverlaging – paradoxaal genoeg – voor
een meeropbrengst. En dus programmeert de
Brusselse regering 7,5 miljoen EUR als extra

inkomen in 2005. Deze fiscale hervorming zou
medio februari van kracht worden.

Het casino in Brussel zal voor eind 2005 zijn
deuren niet openen en dus blijft de post “spe-
len en weddenschappen” op het peil van 2004.
In totaal belopen de gewestbelastingen 893,3
miljoen EUR in deze initiële begroting 2005.

OVERDRACHTEN VANUIT DE
FEDERALE OVERHEID : ENKELE
NADERE GEGEVENS

• Een bedrag van 39,663 miljoen EUR is inge-
schreven voor de trekkingsrechten op de
wedertewerkstelling van werklozen.
• De dotatie ‘Dode Hand’ is nu al twee jaar niet
ingeschreven in de federale begroting. Via de
techniek van uitgestelde kredieten volgt er ooit

Overzicht van de ontvangsten (in 1.000 EUR)

2004 (init.) 2005 (init.)

Gewestbelastingen:
- Successierechten 241.045 275.577
- Registratierechten 347.759 380.398
- Andere 218.193 237.380

Gewestelijke taksen:
- Autonome gewesttaks 133.000 135.600
- Andere 5.508 6.530

Toegewezen deel van de Personenbelasting: 623.952 696.027

Agglomeratie-ontvangsten: 147.248 160.272

Overdrachten vanuit de federale overheid:
- Trekkingsrechten 38.920 39.663
- ‘Dode Hand’ 55.936 56.943
- Overgehevelde bevoegdheden en gemeenten 29.584 31.032

Andere ontvangsten: 38.717 41.988

Ontvangsten op de organieke Fondsen 49.113 45.081
(zonder de uitvoering van het Fonds voor schuldbeheer)

TOTAAL: 1.928.975 2.106.491 Didier Gosuin (MR), rapporteur

Denis Grimberghs (cdH), rapporteur
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NOG ENKELE
ACCENTVERSCHUIVINGEN

• Om het gebruik van dienstencheques aan te
moedigen, komt er een informatiecampagne
(500.000 EUR).

• Het budget voor taalcursussen voor lokale
ambtenaren is verdubbeld (80.000 EUR ).

• De Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
(BGDA) moet de werkzoekenden nog beter
helpen (200.000 EUR  extra).

• Het “Contract voor Economie en Werk” zal na
overleg met de sociale partners een arsenaal
van maatregelen opleveren. (5 miljoen EUR nu
al gereserveerd)

• Om de mobiliteit te verbeteren en het open-
baar vervoer verder uit te bouwen, wordt 78
miljoen EUR uitgetrokken voor infrastructuur-
werken (lijn 2 van de metro; renovatie metro-
stations; liften; brandveiligheid) en 10 miljoen
EUR om de reissnelheid te verhogen (eigen
banen, …). Gratis openbaar vervoer komt er
ook voor een nieuw deel van de bevolking (de
leefloners, de min 12jarigen en de 65plussers).
Hiervoor staat al 3 miljoen EUR ingeschreven.

• De GOMB krijgt meer middelen om onderne-

PS
Namens de socialistische fractie prijst Rudi
Vervoort het reeds geleverde werk van een
krachtdadige en coherente ploeg, die zich rond
een gemeenschappelijk stadsproject heeft
geschaard en die nu eindelijk een aantal plan-
nen van de vorige zittingsperiode zal kunnen
verwezenlijken.

Zo is er de 180 miljoen EUR bestemd voor de
huisvesting. Dit is nog maar één derde van alle
gewestelijke verbintenissen tussen nu en
2009. Dat de overheid in dit verband dringend
moet ingrijpen, is volgens de PS-volksver-
tegenwoordiger nodig om het huisvestingsbe-
leid conform volgende drie krachtlijnen uit te
bouwen :
• het woonaanbod dient uitgebreid te worden
• de sociale verhuurkantoren moeten méér

werkingsmiddelen krijgen
• en het woonpark moet onder een recht van

openbaar beheer vallen.

Overzicht van de uitgaven (in 1.000 EUR)

Afdelingen 2004 (init.) 2005 (init.)

Parlement 19.000 (2) 33.200

Kabinetten 18.747 56.851

Algemene uitgaven administratie 394.121 405.422

Economische ontwikkeling 79.921 76.590

Uitrustingen en verplaatsingen 567.730 616.940

Tewerkstelling 182.786 185.840

Lokale besturen 312.165 326.007

Huisvesting 93.361 102.166

Ruimtelijke ordening 57.968 61.842

Monumenten & Landschappen 14.412 20.304

Leefmilieu, water en openbare reiniging 176.300 193.665

Energie 2.684 3.951

Coördinatie regeerbeleid, externe betrekkingen,

gemeenschappelijke  initiatieven 7.661 7.983

Gewestschuld (3) 190.662 200.049

Niet-economisch onderzoek 4.337 4.528

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) - 26.336

TOTAAL: 2.121.855 2.295.338

2) 19.000 EUR waarbij nog 10.000 EUR komt, die reeds werd gestort eind 2003
(3) Zonder uitvoering van het Fonds voor het Schuldbeheer

Uitgaven 2000-2005

mingen naar Brussel te halen. Het aanbod van
gronden en panden met een economische
doelstelling wordt groter. Ook het Brussels
Agentschap voor de Onderneming (BAO) krijgt
meer geld om buitenlandse investeerders naar
Brussel te halen.

• Minder geraas en gedreun van vrachtwagens
in het Gewest. Een gedeelte van het huishou-
delijk afval kan evengoed per boot vervoerd
worden (400.000 EUR  extra voor de Haven
van Brussel).

• Glasbollen voor de milieubewuste Brusselaars.
Propere gewestwegen (750.000 EUR  naar
Agentschap Net Brussel). Verdere afwerking
van de gewestelijke fietsroutes
(3 miljoen EUR).

Aan het eind van zijn presentatie prees de
minister van financiën en begroting zijn colle-
ga’s om hun budgettaire reflex. “Misschien is het
Brussels Gewest met zijn vele grootstedelijke én
kleinschalige dimensies een ingewikkelde zaak,
maar niemand kan beweren dat we vastgeroest
zijn”, aldus minister Vanhengel. “We varen een
budgettaire koers die ons ver weg houdt van
financiële ijsbergen en budgettair noodweer”.

EEN REEKS BEMERKINGEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES
UIT DE MEERDERHEID

Ook het “Contract voor Economie en Werk” is
voor de socialistische fractie een goed punt. Via
het nieuwe planningsinstrumentarium dat de
regering samen met de stedelijke actoren heeft
uitgewerkt, zal het Brussels Gewest zijn verdere
ontwikkeling beter onder controle krijgen.

Dat er voor het openbaar vervoer nog meer
gratis dienstverlening komt, is een goede zaak
volgens Rudi Vervoort. Die 6 miljoen EUR extra
zal goed besteed worden.

De PS-fractie is ook tevreden over de wedde-
schaalverhoging voor de lokale ambtenaren,
over de creatie van 300 contractuele DAC-jobs
in de gemeenten en over kredieten voor de
islamitische eredienst.

Enig voorbehoud toch vanuit socialistische
hoek: de factuur voor de bescherming van het
leefmilieu begint op te lopen. De kosten voor
de sanering van vervuilde bodems en de fond-

sen bestemd voor de bouw van de waterzui-
veringsinstallatie Noord stijgen fors.

cdH

De fractieleider van cdH, Denis Grimberghs,
verheugt zich over de “breuk” met de vorige
regering waarvan de cdH geen deel uit-
maakte. Hij wenst dat de drie topprioriteiten
van het regeerakkoord, nl. de strijd tegen de
werkloosheid, goedkoper wonen in Brussel en
vlottere mobiliteit, op geregelde tijdstippen
geëvalueerd worden. Een actualisering van het
‘Saint Louis’-onderzoek lijkt hem hierbij hoogst
nuttig. Om al zijn hoofdstedelijke opdrachten
aan te kunnen, zal het hoofdstedelijk gewest
immers een bijkomende financiering nodig
hebben.
Denis Grimberghs is nogal ongerust over de
oprichting van de n.v. Maatschappij voor
Vastgoedverwerving (MVV). Hij vraagt zich af
of de aankoop van de prestigieuze gebouwen

op het Koningsplein wel overeenkomt met de
doelstellingen van openbare dienstverlening
van deze vennootschap.
De cdH-volksvertegenwoordiger dringt erop
aan dat de herverkaveling van de terreinen van
het spoorwegennet ten goede komt aan huis-
vesting en economische vooruitgang en geen
speculatie in de hand werkt.
cdH vraagt vanaf dit jaar de herinvoering van
een huurtoelage om de gezinnen te helpen die
uitkijken naar een sociale woning. Voor de
andere belastingplichtigen moet eigendoms-
verwerving gemakkelijker kunnen verlopen via
een aangepaste vastgoedbelasting.

Het cdH verbergt zijn zorgen over de gemeen-
telijke financiën niet. Bepaalde onevenwichten
zouden wel ‘s wat onrust teweegbrengen.
Ten slotte toont het cdH zich opgetogen over
de geleidelijke overstap naar gratis openbaar
vervoer. De regering moet ook voorkomen dat
er bij de MIVB sociale conflicten ontstaan.

ven bestaat evenwel uit personeelskosten,
investeringen en overdrachten naar gemeen-
ten en gemeenschapscommissies.

Zes procent van de uitgaven is voorbestemd
voor de nieuwe prioriteiten van de regering.

De 180 miljoen EUR voor de bouw van 5.000
nieuwe woningen is hierin zelfs niet meege-

teld. Het gaat niet alleen om sociale woningen,
maar ook om woningen voor middeninko-
mens. Deze 180 miljoen belandt in een grote
gewestelijke pot van 540 miljoen EUR voor de
huisvesting.

De hervorming van het werkgelegenheidsbe-
leid in het Brussels Gewest heeft slechts een
geringe budgettaire impact.
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Nieuwsbrief

Ecolo

Volgens Ecolo-voorman, Yaron Pesztat, is de
begroting 2005 niet meer dan de cijfermatige
vertaling van het regeerakkoord PS-cdH-Ecolo-
VLD-SP.a-Spirit-CD&V. Het voorliggend ontwerp
weerkaatst de prioriteiten inzake huisvesting,
werk en economische ontwikkeling.

Het huisvestingsbeleid heeft volgens de groe-
nen een paardenmiddel nodig: een blokkering
van de huurprijzen, een huurtoelage als tijde-
lijke maatregel én de massale bouw van soci-
ale woningen. Vermits de economische groei
niet resulteerde in meer banen voor de
Brusselaars, is het best ook een paarden-
middel toe te dienen in de beleidsdomeinen
van werkgelegenheid en economische ont-
wikkeling. De werkgelegenheidsgraad in
Brussel bleef de laatste tien jaar status quo,
terwijl het aantal banen aanzienlijk is toege-
nomen. Daarom vraagt Ecolo een voorkeurs-
behandeling in deze sectoren, waar men niet
zonder de handenarbeid van laageschoolden
kan.
Yaron Pesztat vraagt meer transparantie over
de doeleinden, middelen en procedures van
de MVV, die al bij al de edele taak heeft

gebouwen op te kopen ten voordele en ter
meerwaarde van het Brussels Gewest.
Ecolo vindt dat de milieudoeleinden budgettair
ruim voldoende zijn ingeschat. De fractie ver-
wijst naar de middelen voor de CO2-vermin-
dering en het rationele energiegebruik.
Yaron Pesztat feliciteert de minister van finan-
ciën, Guy Vanhengel (VLD), voor zijn begro-
tingswerk, ondanks het gebrek aan manoeuv-
reerruimte op het vlak van de inkomsten.
Maar hij moedigt de minister ook aan verder
te gaan op de weg van een structurele finan-
ciering van het gewest. Voor de opdrachten
die het BHG als hoofdstad vervult, zou een
meer belangrijkere inbreng vanuit de federale
staat gewenst zijn. En Yaron Pesztat laat niet
na eraan te herinneren dat er voor de schul-
denlast van de MIVB, de ziekenhuizen en de
OCMW’s geen structurele oplossing voorhan-
den is, laat staan voor de financiële toestand
van de Franse Gemeenschapscommissie
(Cocof).

VLD

Jean-Luc Vanraes, de fractieleider van de VLD,
is enthousiast over deze begroting. Hij spreekt

De regering Picqué III (PS-cdH-Ecolo-VLD-SP.a-
Spirit-CD&V) kreeg nogal wat kritiek te incas-
seren op haar begrotingsplan, dat zij op 22 en
23 december ll. mocht voorstellen aan het
Brussels Parlement.

Aan Franstalige kant is het de MR (Mouvement
Réformateur), aangevoerd door volksver-
tegenwoordiger Jacques Simonet en tot aan de
verkiezingen van juni 2004 de leidinggevende
bestuurspartner, die de zweep van de opposi-
tie hanteert. Aan Nederlandstalige kant is het
Adelheid Byttebier, enige gekozene van
Groen!, die oppositie voert.

MR

De begroting
Namens de Mouvement Réformateur (PRL-FDF-
MCC) trekken Jacques Simonet en Didier Gosuin
van leer tegen de begroting 2005.
Vanwaar komt dat surplus(je) van 1,6 miljoen
EUR? Van enkele technici die zich in goochel-
trucs hebben gespecialiseerd. De regering zou
misbruik hebben gemaakt van debudgette-
ringsmethoden, die de Hoge Raad van
Financiën door de vingers ziet. “Dit is een
begroting van de oogverblinding. Het is een
knap staaltje van communicatie-politiek”,
voegt Didier  Gosuin eraan toe.

De twee MR-gekozenen onderbouwen hun
contra-argumenten met enkele voorbeelden
.
De begrotingstechniek
Door de nieuwe rijkscomptabiliteit (de ESR-95)
kan men sinds 2003 een aantal uitgaven niet
mee verrekenen in de begroting. Het gaat om
uitgaven die in verband staan met een parti-
cipatie in een bedrijf of een machtiging tot
lening. Door te participeren in een onderne-
ming kan men bijvoorbeeld de economische
ontwikkeling van een gewest stimuleren.
Tussen de ondernemingen met een pararegio-
naal statuut vindt men o.m. het CIBG (Centrum
voor Informatica van het Brussels Gewest), het
BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), de

BHDBDMH (Brussels Hoofdstedelijke dienst
voor Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulpverlening), enz.
De geest van deze begrotingstechniek heeft
misbruik niet kunnen voorkomen, volgens de
MR. Afwijkingen zijn nu schering en inslag.
Enig politiek en wettelijk kader ontbreekt.
Terwijl in 2004 al voor 45 miljoen EUR uitga-
ven uit de begroting werden geschrapt, stijgt
dit jaar het totaal van “gedebutgetteerde uit-
gaven” tot 65 miljoen EUR. Ter illustratie: het
herfinancieringsfonds van de gemeentelijke
thesaurieën. Het Brussels gewest weet ter-
dege, aldus de MR-woordvoerders, dat tegen-
over die niet terugvorderbare leningen aan de
gemeenten géén enkele opbrengst staat.

DE DEMOCRATISCHE OPPOSITIE SPAART HAAR KRITIEK NIET
OP HET BEGROTINGSONTWERP

lovende woorden over de wijze waarop
minister van financiën Guy Vanhengel (VLD)
aan schuldbeheer doet. Maar hij meent ook
dat de financiële autonomie van het gewest
in ’t gedrang komt door de inkrimping van de
ontvangsten, tengevolge van een dalende
opbrengst uit de personenbelasting. Er dringen
zich bijgevolg maatregelen op om jongeren en
gezinnen met een middelgroot inkomen terug
naar Brussel te halen.
Om de werkloosheid beter te bestrijden moet,
volgens Jean-Luc Vanraes, meer met de privé-
sector samengewerkt worden. De VLD-fractie
staat zeer positief tegenover de aangekon-
digde maatregelen inzake de werklozenbege-
leiding. De liberalen pleiten ook voor de bouw
van woningen voor de middenklasse en stem-
men in  met de verlaging van de schenkings-
rechten.
De VLD steunt de beloofde inspanningen om
de industrieterreinen beter uit te rusten, maar
vraagt tegelijkertijd meer financiële tege-
moetkomingen voor de kleine ondernemin-
gen.
Jean-Luc Vanraes acht de 10 % verhoging van
de begroting voor wetenschappelijk onderzoek
een goede zaak. Export moet toch nog meer
aangemoedigd worden.
En tenslotte, verheugt hij zich over de 18 %
méér middelen die ingezet worden voor de
stadsvernieuwing. Een kadaster van de onbe-
bouwde terreinen van de overheden moet er
absoluut komen.

CD & V

Namens de CD&V, beklemtoont Walter
Vandenbossche de nood aan een verant-
woordelijk financieel beleid. De rol van Brussel
als hoofdstad dient versterkt.
De fractieleider verwijst naar de impact van de
nationale solidariteitsbijdrage en naar de
daling van de eigen inkomsten. Om Brussel
leefbaar te houden mag men dus in geen
geval de lasten voor de bedrijven nog verho-
gen, wel integendeel. Er moeten nieuwe
samenwerkingsakkoorden tot stand komen
met de omliggende gemeenschappen en
gewesten en eveneens met de NAVO en de
Europese Unie.
De CD&V komt op voor duurzaam werk, ook
toegankelijk voor de minder geschoolde werk-

zoekenden. Er is een tekort aan drietalige
arbeiders; taalvorming Frans-Nederlands-
Engels dringt zich op.
Uit financieel oogpunt rijst de vraag hoelang
de 19 gemeenten nog als afzonderlijke entitei-
ten zullen standhouden nu verschillende onder
hen geconfronteerd zijn met een financieel
deficitaire toestand. Tenslotte, wenst de CD&V
voorrang voor het woon-schoolverkeer en de
veiligheid in de schoolbuurt.

SP.a-Spirit

Volgens fractieleider Marie-Paule Quix bete-
kent de Vlaamse Gemeenschap kwantitatief
meer dan de Vlaamse stemmen die in Brussel
worden gehaald. Maar vooral de kwalitatieve
aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap
in de tweetalige hoofdstad is zeer belangrijk.
Zij verwijst hiervoor naar de Vlaamse
Gemeenschapscentra en onderwijsinstellin-
gen, die veel aantrekkingskracht op de
Franstaligen uitoefenen.

De geloofwaardigheid van deze regering staat
of valt voor SP.a-Spirit met de eindbeoordeling
van de resultaten in het huisvestings- en het
werkgelegenheidsbeleid. Dat er 5.000 nieuwe
woningen bijkomen (zowel sociale als
middenklasse), is positief, alleen is het lang
niet zeker of het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die hoogoplopende kost alleen zal
kunnen dragen. Marie-Paule Quix pleit voor de
bouw van kleine woongebouwen, veeleer dan
woontorens. Haar fractie wenst ook totale
transparantie inzake de financiën van de
Maatschappij voor Vastgoedverwerving (MVV).

SP.a-Spirit doet nog een aanbeveling voor de
arbeidsmarkt. Met het oog op het grote aan-
tal ongeschoolde werkzoekenden in Brussel
moet de sector van de sociale economie mee
ingeschakeld worden in het creëren van
nieuwe banen.

Marie-Paule Quix wenst tevens dat er een
inventaris wordt gemaakt van de vervuilde
sites en betreurt dat hiervoor onvoldoende
begrotingsmiddelen zijn uitgetrokken. Wat de
mobiliteit betreft, is SP.a-Spirit vragende par-
tij om de fiets en de combinatie fiets-openbaar
vervoer in de hoofdstad te promoten
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De “Dode Hand”
Deze dotatie compenseert de niet-inning van
de onroerende voorheffing op gebouwen van
de federale staat of van internationale part-
ners. De federale overheid komt ieder jaar
over de brug met een bijna driekwart tege-
moetkoming.
De MR-fractie verwijt de regering twee dota-
ties (deze van 2004 en deze van 2005) van
de ‘Dode Hand’ te hebben ingeschreven.
Iedereen weet toch dat de overschrijving
altijd met een jaar vertraging toekomt en dat
het bedrag voor 2005 pas in 2006 zal kunnen
opgenomen worden.

De kredieten
Om rond te komen neemt de Brusselse rege-
ring zich voor 2,7 % van de ingeschreven uit-
gaven (of 67,5 miljoen EUR) niet uit te voe-
ren. Didier Gosuin bekritiseert de omvang van
deze onderbenutting; in 2004 bedroeg ze 2 %
van de initiële uitgaven.
Jacques Simonet betreurt dat deze besparin-
gen zich zullen laten gevoelen in de projec-
ten van dat nieuwsoortig beleid en in de niet-
reduceerbare kosten, zoals deze voor het per-
soneelsbeleid.

De inkomsten
Volgens Jacques Simonet kon het Brussels
Gewest 15 miljoen EUR aan de zijde van de
inkomsten inschrijven, omdat de GOMB
(waarin het BHG participeert) voor een gelijk-
waardig bedrag zal deelnemen in de nv. MVV
(Maatschappij voor Vastgoedverwerving).
Zo zet men een heen en weer instrument in
gang om het “Contract Economie & Werk” van
de grond te krijgen.
Blijft de vraag, aldus Jacques Simonet, of de
MVV-aankoop van de gebouwen op het
Koningsplein wel een investering is die past
in de zogeheten dynamiek van economische
heropleving en creatie van jobs.

De MIVB
De vorige regering financierde de vernieuw-
ing van de tramsporen voor ongeveer 10 mil-

joen EUR. Deze regering, zegt Jacques
Simonet, neemt de MIVB de 10 miljoen af en
verplicht haar zodoende tot een hogere
schuld. Dat is niet zo verstandig, gezien het
huidig sociaal klimaat.
Didier Gosuin van zijn kant berekent dat de
MIVB het met 38,6 miljoen EUR (een terugval
van 10,5 % t.o.v. de initiële 2004-begroting)
minder moet klaren.

Het politiek project
Voeg het tekort van de Franse Gemeen-
schapscommissie toe aan dat zgn. ‘surplus’
van ons Gewest en we eindigen in een defi-
citaire put van 1,2 miljoen EUR, berekent
Jacques Simonet. Hij verwijt de Franstalige
ministers met lege handen uit de regerings-
onderhandelingen te zijn gekomen. Sommige
Franstalige partijen geven de indruk wat er op
het spel staat lafhartig om te ruilen voor enig
hypothetisch budgettair manna.
Deze regering heeft de intentie met het ver-
leden te breken en korte metten te maken
met de verlammende tweedelingen van de
voorgaande legislatuur, vervolgt Jacques
Simonet. Hij verwijt “de Rambo’s” van deze
meerderheid minder middelen opzij te zetten
voor economie, ruimtelijke ordening, weten-
schappelijk onderzoek en de netheid van het
openbaar domein.

De ministeriële kabinetten
De begrotingsposten voor de kabinetsmede-
werkers stijgen met 20 % in het Brussels
Gewest. Jacques Simonet verwijst ook naar
expertise-premies ten bedrage van 875.000
EUR. Dat staat in schril contrast met de midde-
len voor de functionarissen, die enkel op een
indexering mogen rekenen. Deze handelwijze
bewijst dat de regering de kabinetten bevoor-
deelt op de rug van de administratie.

Groen!
Adelheid Byttebier, enige vertegenwoordig-
ster van de Vlaamse groenen in oppositie,
deelt het enthousiasme van de begrotings-
minister niet. 2,5 Miljard EUR hebben we hier

te weinig, gezien de omvang van het econo-
mische leven en de uitstraling op nationaal en
internationaal niveau, zegt Adelheid Byttebier.
Onze Brusselse identiteit weerklinkt trouwens
niet genoeg op het buitenlands forum.

Groen! pleit voor een serieuze hervorming
van de personenbelasting. De fiscus moet niet
alleen de woonplaats, maar ook de locatie
van tewerkstelling in kaart brengen. Wat het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekomt,
moet het ook in volle autonomie kunnen
beheren.
Meer middelen ook voor de Brusselse
gemeenten, want uit een studie van Dexia
springt de achterstand ten opzichte van
Antwerpen, Gent en Luik  in het oog. Een glo-
bale beleidsaanpak is dan wel te verkiezen
boven een in 19 stukken verdeelde gemeen-
tepolitiek, dixit Adelheid Byttebier. Zoals ook
één sociale huisvestingsmaatschappij zorgt
voor meer coherentie in deze sector, die van-
daag uitdeint over 33 verschillende maat-
schappijen.

Groen! wil ook meer regionale steun voor de
gemeenten die cultureel en educatief de han-
den uit de mouwen steken.

En wat missen de Vlaamse groenen nog in de
2005-begroting ? Aangepaste infrastructuur
voor de fietsers, een doortastend parkeerbe-
leid op regionale leest en veel meer financi-
ële ademruimte voor de MIVB. n

Naar een betere
integratie van de
regionale wetgevende
assemblees in de
Europese
besluitvorming

Uit bezorgdheid om beter te kunnen overleg-
gen en om tevens meer inspraak te hebben in
de besluitvorming van de Europese Unie, heb-
ben de regionale assemblees van verschillende
federale staten in 1997 de Conferentie van de
regionale assemblees met wetgevende
bevoegdheid (CALRE) opgericht. De eerste
leden waren de regionale en gemeenschaps-
assemblees van Duitsland, Oostenrijk, België,
Spanje en Italië. Sindsdien zijn de regionale
assemblees met wetgevende bevoegdheid
van Schotland, Wales, Noord-Ierland, Madeira
en de Azoren toegetreden tot de CALRE.

Tijdens de jongste Conferentie in Milaan in
oktober vorig jaar, waaraan ook het Brussels
Parlement deelnam, waren de assemblees
zeer verheugd over de geboekte resultaten
inzake het ontwerp van het Verdrag van
Europese Grondwet en werd het belang van
het subsidiariteitsprincipe nogmaals beklem-
toond. Anderzijds werd ook de nadruk gelegd
op de noodzaak om meer betrokken te worden
bij de interparlementaire samenwerking die,
zoals voorzien in het Verdrag, de initiatieven
inzake transnationale of bilaterale samenwer-
king zou moeten ondersteunen en een betere
samenwerking met de Europese instellingen,
zijnde het Comité van de Regio’s, de
Commissie, het Parlement, evenals met de
Raad van Europa, moet verzekeren. Een pro-
gramma met actiepunten werd door het
Voorzitterschap van de Conferentie vastgesteld
om de verklaringen uit te voeren.

Sedert het begin van de zit-
tingsperiode 2004-2009,
oefent het Parlement zijn
politieke controle ononder-
broken uit op de Regering
door middel van interpella-
ties, mondelinge vragen, drin-
gende vragen en schriftelijke
vragen. Sedert het begin van
het parlementair jaar tot
begin februari, werden 106
interpellaties, 139 monde-
linge vragen, 81 dringende
vragen en 653 schriftelijke
vragen ingediend. Dit zijn er
veel meer dan op hetzelfde
tijdstip tijdens de zittingsperi-
ode 1999-2004.

Het aantal parlementaire ini-
tiatieven is ook niet gering.
Zo werden reeds 56 voorstel-
len van ordonnantie, resolu-
tie en wijziging van het
reglement ingediend.

De folder daarentegen geeft een gestructu-
reerd overzicht van de bevoegdheden en de
werking van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Deze publicaties, een tweetalige (N/F) en
Engeltalige brochure en een tweetalige folder
(N/F), zijn gratis te verkrijgen op eenvoudig
verzoek per mail of telefonisch op het nummer
02 549 62 04.

Parlementaire
werkzaamheden
sedert het begin
van de
zittingsperiode

De nieuwe film en de nieuwe publicaties over
het Brussels Parlement

De nieuwe film en de nieuwe uitgaven over
het Brussels Parlement zullen weldra beschik-
baar zijn.

De film (dvd) duurt 20’ en geeft uitleg over de
bevoegdheden en de democratische organisa-
tie van het Gewest en over de werking van het
Brussels Parlement. Scholen krijgen een gratis
exemplaar op eenvoudig schriftelijk verzoek :
Brussels Parlement, afdeling public relations,
1005 Brussel – e-mail : publicrelations@bru-
parl.irisnet.be.

Verenigingen en andere geïnteresseerden ont-
vangen een exemplaar mits overschrijving van
4 EUR op rekening van het Brussels Parlement,
001-2228420-18.

De informatieve brochure is een nuttige aan-
vulling op de film voor al wie wil weten hoe het
Brussels Parlement is samengesteld, welke zijn
bevoegdheden zijn, wat een commissie doet,
wat er gebeurt in een plenaire vergadering, hoe
het Parlement zijn ministers controleert … .

IRISFeest
open dag in het
Brussels Parlement
Ter gelegenheid van het Irisfeest gooit het
Brussels Parlement de deuren open op zon-
dag 8 mei. De gelegenheid bij uitstek om
dit charmant 300 jaar oud gebouw te ont-
dekken dat volledig gerenoveerd is en
nauw met de geschiedenis van Brussel is
verbonden : de historische salons, de spie-
gelzaal, het halfrond, de commissiezalen
opgesmukt met werk van hedendaagse
kunstenaars …  Indien de weergoden ons
gunstig gezind zijn, zullen de bezoekers ook
van de tuin kunnen genieten.
Op elke plek wijst een gids u de weg en in

de gebouwen staan volksvertegenwoordigers
en personeelsleden klaar om tekst en uitleg
te verschaffen over de parlementaire instel-
ling en om de werking ervan toe te lichten.
Gedurende de dag zullen in het gebouw
van het Parlement muzikale intermezzo’s
kunnen beluisterd worden. Voor de uren
van de open dag, contacteer ons op het
nummer 02 549 62 04 of raadpleeg onze
website www.bruparl.irisnet.be
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UITREIKING VAN DE EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN

Op donderdag 21 oktober 2004, heeft Voorzitter Eric Tomas aan de gehuldigde Brusselse volksver-

tegenwoordigers en ministers van de vorige zittingsperiode, de eervolle onderscheidingen uitge-

reikt die door de Koning toegekend worden voor de tijdens hun carrière bewezen diensten.

SINTERKLAASFEEST IN HET
KINDERZIEKENHUIS KONINGIN
FABIOLA...

Het Sinterklaasfeest van het Brussels Parlement

had plaats op woensdag 8 december in het

Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Sinterklaas

was vergezeld van Disneyfiguren.

Nieuwsbrief

COLOMBIA …

Eind november hebben voorzitter Eric Tomas en

leden van het Bureau een delegatie van een

honderdtal Colombiaanse verenigingen ont-

vangen die zich actief inzetten voor het herstel

van vrede in dit land en de hulp aan slachtof-

fers van conflicten. Bij deze gelegenheid her-

innerde mevrouw Astrid Betancourt, de zuster

van Ingrid die in 2002 door de FARC (de

Gewapende Colombiaanse Revolutionaire

Macht, een communistische guerillabeweging

die reeds veertig jaar actief is) werd ontvoerd,

de verkozenen eraan dat er nog steeds grote

onzekerheid heerst over het lot van haar zuster.

KINDERRECHTENDAG...

Ter gelegenheid van de officiële Kinderrech-

tendag, organiseerde het Brussels Parlement in

zijn halfrond, op donderdagnamidag 18

november, een rollenspel voor kinderen van

het 5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs.

Het debat rond leefmilieu, gevolgd door

stemmingen, werd voor deze gelegenheid

geleid door de heren Eric Tomas, Voorzitter van

het Brussels Parlement, en Claude Lelièvre,

algemeen afgevaardigde voor de kinderrech-

ten bij de Franse Gemeenschap.

DE WERKEN IN HET PARLEMENT …

Het Parlement zet de renovatiewerken voort
van de (carnavals)winkel die vlak naast de
hoofdingang in de Lombardstraat lag, om dit
jaar het informatiecentrum over de Brusselse
assemblees en de gewestelijke instellingen in
het algemeen te kunnen openen.

Het is de bedoeling de burger een gezellige
plek te bieden waar hij zich kan informeren
over de werkzaamheden van het Brussels
Parlement en van de gemeenschapsassem-
blees, maar ook algemene informatie over
het leven in het Gewest kan verkrijgen. Deze
ruimte zal eveneens gebruikt kunnen worden
voor tentoonstellingen, hoewel er nog een
polyvalente zaal achterin de gebouwen zal
worden ingericht om de bezoekers in opti-
male omstandigheden te ontvangen.

Op dit ogenblik is het Parlement bezig met de
werken aan de binnenplaats (tussen het hoofd-
gebouw en de kantoren van de politieke frac-
ties) die voor een esthetische en vlottere ver-
binding moet zorgen. Er wordt ook voorzien in
een ondergrondse parking en een polyvalente

De RaadDe Raad
wworordtdt PParlemenarlementt

Om meer duidelijkheid te scheppen voor de burger, zal het woord
« Parlement » voortaan het woord « Raad ». vervangen in alle
publicaties, documenten en brieven van de Assemblee.
Ook de e-mail adressen van de Brusselse volkvertegenwoordigers
en van de diensten van het Parlement zijn gewijzigd. Voortaan
komt de eerste letter van de voornaam gevolgd door de naam
voor@parlbru.irisnet.be.

zaal op de kelderverdieping. Deze werken
lopen gelijktijdig met de werken die de Raad
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit-
voert aan de huizen 61 tot 67 in de
Lombardstraat, waar hij zijn zetel onderbrengt.
Dit verklaart de aanwezigheid van de enorme
kraan, die er nog een tijdje zal blijven, vlak voor
de ingang van het Paleis, nummer 69.

Korte berichten...

Verschijnt vier maal per jaar – Verantwoordelijk uitgever: Eric Tomas, Voorzitter – 1005
Brussel – Tel. 02 549 62 00 – Fax: 02 549 62 12 – www.bruparl.irisnet.be
Lay-out en drukwerk: HAYEZ n.v. – 1080 Brussel – 02 413 02 00

Indien u een gratis abonnement wenst op deze publicatie, stuur dan het onder-

staande strookje volledig ingevuld terug naar het volgende adres:

Brussels Parlement – Public relations

1005 Brussel – Fax 02 549 62 12

Naam, voornaam: .............................................................................................................

wenst een abonnement op de «Nieuwsbrief van het Brussels Parlement»

straat: .................................................................................................................................
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VIETNAM …

Voorzitter Eric Tomas en leden van het Bureau

hebben op 14 december een delegatie van de

nationale Assemblee van de socialistische

Republiek van Vietnam ontvangen. Deze

delegatie maakt deel uit van de Raad voor de

bescherming van de Etnische Minderheden die

nadenkt over een mechanisme om de zestig

minderheden aanwezig op het grondgebied,

vreedzaam te laten samenleven. In dit kader

wensten de Vietnamese verkozenen een

gedachtewisseling te hebben met hun

Brusselse collega’s over de structuren die de

Brusselse instellingen hebben opgericht om

het vreedzaam samenleven van de

gemeenschappen te bevorderen.
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