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De Brusselse verkiezingen van 13 juni 2004

België: een federale staat
België bleef 150 jaar lang een eenheidsstaat
met één nationaal parlement en één natio-
nale regering. Begin jaren tachtig verkreeg
ons land meer en meer de gedaante van
een federale staat door de opeenvolgende
bijzondere wetten van de gewestvorming. In
1993 werd België officieel in de grondwet

gedeclameerd tot een federale staat. Hele
onderdelen van het openbaar bestuur kwa-
men gaandeweg in de handen van de
gewesten en de gemeenschappen. Die cen-
trifugale beweging is vandaag na 25 jaren
van bestuurshervormingen nog niet aan zijn
eindpunt.
Het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kwam in 1989 tot stand, tien jaar
later dan het Vlaams en het Waals Gewest.
De gewesten beheren de “taalkundig
geslachtloze” beleidszaken die de bewoners
van het betreffende grondgebied aanbelan-
gen. Het gaat dus om zaken die los staan
van de taal die de inwoner spreekt. Het
betreft vooral de huisvesting, het openbaar
vervoer, de economie, de stadsvernieuwing,
het leefmilieu, enz. Het Vlaams Gewest
oefent zijn bevoegdheden uit in Vlaanderen,
het Waals Gewest in Wallonië en in de zgn.
Oostkantons en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest op het grondgebied van de 19
Brusselse gemeenten.
Federaal België heeft ook een hele reeks
beleidstaken toevertrouwd aan de drie
gemeenschappen: de Vlaamse Gemeen-
schap, de Franse Gemeenschap en de Duitse

Gemeenschap. Deze dragen verantwoorde-
lijkheid voor de zogeheten persoonsgebon-
den materies, zoals onderwijs, cultuur, maat-
schappelijk welzijn, taalgebruik.
De Franse Gemeenschap oefent zijn
bevoegdheid uit in Wallonië en tegenover
de Franstalige instellingen van Brussel. De
Vlaamse Gemeenschap oefent zijn bevoegd-

heid uit in Vlaanderen en tegenover de
Nederlandstalige instellingen van Brussel.
Sommige gemeenschapsmateries worden in
Brussel beheerd door de Raden van de
gemeenschapscommissies, die vanuit de
beide taalgroepen in het Brussels Parlement
(de Nederlandstalige & de Franstalige) zijn
samengesteld. De Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie beheert de twee-
talige Brusselse instellingen zoals de
OCMW’s en de openbare ziekenhuizen.

Van het Brussels
Parlement naar de Senaat
Tussen de onderscheiden beleidsniveaus
(federaal – regionaal – gemeenschaps –
lokaal) zijn er ‘eigenaardige’ verhoudingen
ingebouwd. Dat heeft heel veel, of bijna
alles te maken met het feit dat de Belgen
weliswaar in een afgebakend territorium van
een gewest wonen, maar dat de gemeen-
schap waartoe zij behoren die gewestgren-
zen overschrijden.
Op nationaal vlak vallen er twee links op die
Brussel verbinden met andere bestuursni-
veaus.
De eerste link loopt tussen het Brussels
Parlement, het Vlaams Parlement en het
Parlement van de Franse Gemeenschap. De
Franstalige fracties van het Brussels
Parlement hebben 19 leden aangeduid om
naast de 75 leden van het Waals Parlement
te zetelen in het Parlement van de Franse
Gemeenschap. De 6 eerste gekozenen van
de Nederlandse taalgroep uit het Brussels
Parlement vormen samen met en naast de
118 rechtstreeks gekozenen, het Vlaams
Parlement. Het Vlaams Parlement beslist
zowel over de gewest- als over de gemeen-
schapsmateries voor Vlaanderen. In het
Zuiden van het land is de situatie niet zo. Na
13 juni zullen in het Vlaams Parlement zes
Brusselaars zetelen die hiervoor rechtstreeks
zijn gekozen en géén lid zijn van het
Brussels Parlement.
De tweede link loopt tussen het Brussels
Parlement en de federale Senaat. In 1993
kreeg de Senaat een opknapbeurt: hij zou

naast de 40 rechtstreeks gekozenen (in die
tijd de politieke zwaargewichten) ook 21
gemeenschapssenatoren in zijn schoot
mogen verwelkomen; 10 uit het Vlaams
Parlement, 10 uit het Parlement van de
Franse Gemeenschap en 1 lid uit de Raad
van de Duitstalige Gemeenschap. Hierbij
voegen zich nog tien gecoöpteerde senato-
ren.
De voorbije periode heeft het Parlement van
de Franse Gemeenschap vijf Brusselse volks-
vertegenwoordigers afgevaardigd naar de
Senaat. Uit de groep van Nederlandstalige
Brusselse volksvertegenwoordigers heeft
het Vlaams Parlement niemand afge-
vaardigd naar de Senaat.
Een dubbel, laat staan een drievoudig par-
lementair mandaat uitoefenen, is geen
sinecure. Dat kruipt in de kleren. Zelfs een
Brussels parlementslid gaat dan de stress
ondervinden van een overladen agenda en
gemiste afspraken. Ook na de jongste
Lombardakkoorden van 2001 zijn die man-
daat-cumuls nog niet allemaal opgeruimd,
omdat de complexe dwarsverbindingen van
federaal-gewestelijk-gemeenschap overeind
blijven. Noteer dat de parlementaire ver-
goeding voor iedereen dezelfde is. Wie een
dubbel mandaat bekleedt wordt dus niet
dubbel betaald.

De Brusselse
bevoegdheden
België heeft sinds 1970 zijn “wie-doet-wat”
grondig herschikt in een reeks van bestuur-
lijke hervormingen. Tot eind de jaren tachtig
bleef Brussel een “geval apart”, het “onop-
losbare kluwen”. En daarom bleef alles bij
het oude. De buren beslisten over wat er
moest gebeuren in de thuisbasis van de
Brusselaars. Het heeft lang geduurd vooral-
eer de ogen opengingen en men Brussel als
kernpunt van België en Europa herontdekte
en het als grootstad en multiculturele
samenleving teruggaf aan de Brusselaars.

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, net zoals Vlaanderen en Wallonië,
bevoegd voor een uitgebreid pakket van
gewestelijke materies. Het Brussels
Parlement vaardigt hiervoor ordonnanties uit
die kracht van wet hebben in het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad, hetgeen over-
eenkomt met de 19 Brusselse gemeenten.

Een bondig overzicht van de gewestelijke
aangelegenheden:
- de ruimtelijke ordening, stedenbouw,

stadsvernieuwing, grondbeleid, bescher-
ming van monumenten en landschappen;

Democratie herontdekken

Democratie kent een aantal vanzelf-
sprekendheden .

Democratie is de basis van onze vrijheid
en de grondslag van onze inspraak in de
beslissingen die ons aanbelangen, tot
welke bevolkingsgroep wij ook behoren.
Dit komt het meest tot zijn recht in een
parlementaire democratie.

Democratie is ook de uitdrukking van de
gelijkheid tussen de verschillende
bevolkingsgroepen. Het voorkomt dat
de ene minderheidsgroep zijn wil uit-
drukt ten koste van andere bevolkings-
groepen. Democratie is het tegenover-
gestelde van een totalitair regime waar-
van we in onze moderne beschaving
nog de sporen dragen. Democratie komt
ook niet overeen met de ideeën die
bepaalde partijen opnieuw willen
ingang doen vinden in verschillende
Europese landen. Jammer genoeg weegt
de herinnering aan het recente verleden
vaak niet op tegen een gemakkelijk
populisme en simplisme vanuit
bepaalde hoek.

Dit spreekt misschien allemaal voor
zich, maar toch mogen we de democra-
tie niet banaliseren. Overal waar men-
sen elkaar ontmoeten, op school, in
familieverband, in het verenigingsleven
of in een sportclub, moeten we kunnen
van mening verschillen, maar moeten
we ook tot gezamenlijke beslissingen
komen en vaak op basis van een com-
promis. Dit is de essentie van de parle-
mentaire werking. Daarom wil het
Brussels parlement, met de verkiezin-
gen van 13 juni in het vooruitzicht, een
sensibiliseringscampagne voeren onder
het motto ‘democratie, logisch toch ?’.
We mogen dit immers niet in handen
geven van zij die het democratisch
gedachtegoed niet genegen zijn.

Het Voorzitterschap
Het Eerste Ondervoorzitterschap
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- de huisvesting;
- openbare werken (wegen, waterwegen,

haven)
- het gewestelijk openbaar vervoer
- het economisch beleid, buitenlandse handel
- het werkgelegenheidsbeleid: de arbeidsbe-

middeling en de programma’s tot wederte-
werkstelling van de werklozen

- de bescherming van het leefmilieu (water-
voorziening, zuiveren van afvalwater, beheer
van het afval, strijd tegen geluidshinder, …)

- Natuurbescherming & natuurbehoud
- de gewestelijke aspecten van de energie
- de reglementering, voogdij en financiering

van de lokale besturen. (de provincies, de
gemeenten en intercommunales)

- de landbouw
- het wetenschappelijk onderzoek (althans

voor wat de gewestmateries betreft)
- de internationale betrekkingen (althans voor

wat bovenstaande gewestmateries betreft)
Daarnaast volgt het Brussels Parlement ook
nog de beleidsterreinen op die vroeger toebe-
hoorden aan de Brusselse agglomeratie, name-
lijk: de brandweer, de dringende medische
hulp, taxi’s en het ophalen/verwerken van
huisvuil. De regelgeving hiervoor verloopt via
verordeningen.
Het Brussels Parlement heeft de voorbije vijf-
tien jaar geleerd zijn eigen stempel te drukken
op het beheer van die gewestverantwoorde-
lijkheden. Veel van deze gewestzaken hebben
een direct tastbare impact op het dagelijkse
leven van de inwoners van het Brussels stads-
gewest. De kleinschaligheid van het Brussels
Gewest binnen het complexe België tempert
uiteraard de ambities van al degenen die den-
ken alles op eigen houtje te kunnen oplossen.
Hoe dan ook, over het grote pluspunt van die
kleinschaligheid is intussen iedereen het eens:
beleidsinitiatieven hebben in een klein gewest
veel meer kans om ondersteuning te genieten
van de bevolking dan bij grote broer Vlaanderen
en zus Wallonië. Het nauwe contact van de
Brusselse parlementsleden met buurt, wijk,
gemeente en de talloze organisaties en vere-
nigingen leidt tot een permanente dialoog. En
dat stimuleert vruchtbaar wetgevend werk dat
beantwoordt aan de concrete noden van de
Brusselse bevolking.

zer en gekozene, het verzoek van de burger
aan iemand anders om in zijn plaats in het par-
lement te zetelen, vormt de kern van onze
democratische werking.
Op 13 juni beslist dus iedere stemgerechtigde
Brusselaar wie hij als Franstalige of als
Nederlandstalige kandidaat naar het Brussels
Parlement wil afvaardigen.
Met een blanco of een ongeldige stem zet hij
zichzelf buiten spel en laat hij de eindbeslissing
over aan al wie wél geldig heeft gestemd. De
stemgerechtigde Brusselaar die verzaakt aan
zijn kiesplicht en niet gaat stemmen, ontneemt
zichzelf dus ook een stem in het kapittel en ris-
keert een boete wegens gebrek aan burgerzin.
Een verkiezingsronde is een scharniermoment
in de groei van ons parlementair democratisch
bestel. Wie op zo een topmoment forfait geeft
of kiest voor de ondermijning van het demo-
cratisch functioneren van onze instellingen in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet
naderhand niet klagen als de politieke organi-
satie van Brussel vierkant zou draaien!

Op 13 juni
in het buitenland
Wie op zondag 13 juni niet naar het kiesbureau
kan omdat hij dan in het buitenland vertoeft,
moet aan de vrederechter schriftelijk meede-
len waarom hij niet kan voldoen aan de kies-
plicht. De reden moet hard gemaakt worden
met een attest van de hotelier, de verhuurder
of de reisagent.
Wat doet de vrederechter met deze brief van
een Belg die buiten onze grenzen op reis is?
Hij bezorgt die aan de procureur des konings,
die iedere afwezigheid kan onderzoeken. Het
is dus aanbevolen enig bewijsmateriaal van uw
verblijf in het buitenland bij te houden.
Om iemand anders in uw plaats te laten stem-
men, is er een attest nodig. Het volmachtfor-
mulier moet twee weken voor verkiezingsda-
tum bij de burgemeester ingediend zijn. Een
gegronde reden is evenwel nodig om aan
iemand een volmacht te geven.

Wat gebeurt er
na 13 juni?
Op 29 juni is het voor alle gekozenen verza-
melen geblazen in het Brussels Parlement.
Of de coalitievorming op een doodlopend
spoor zit of niet, of er nog vele hindernissen
te nemen zijn in de spurt naar een regeerak-
koord of niet, één ding staat vast: het parle-
ment komt bijeen. Tijd voor de nieuwe Raad
om zichzelf te installeren, alle gekozenen de
eed van trouw aan de grondwet te laten afleg-
gen en de interne relaties van de politieke frac-
ties officieel te erkennen.

Van 75 naar
89 volksvertegenwoordigers
Het Brussels Parlement zal na de verkiezing
van 13 juni veertien volksvertegenwoordigers
extra tellen: 89 in plaats van de 75 vandaag.
Onder de Franstalige lijsten zullen 72 zetels
verdeeld worden, onder de Nederlandstalige
17 zetels. Ook dat is een nieuwigheid: men
wijst aan de lijsten van de twee taalgroepen
nog voor de verkiezingen een aantal zetels toe.
Waarom die verhoging van het aantal gekoze-
nen? Om de Nederlandstalige gekozenen (die
vandaag volgens het algemeen kiesrecht 11
vertegenwoordigers tellen) toe te laten onder
ietwat comfortabelere voorwaarden deel te
nemen aan het parlementair werk.
Deze verhouding Franstaligen - Nederlands-
taligen is dus vast.

De kerntaak van de Brusselse volksvertegen-
woordigers bestaat erin deel te nemen aan de
discussie over voorstellen van ordonnantie
(ingediend door hun collega’s) en ontwerpen
van ordonnantie (ingediend door de Brusselse
regering) en over de begroting (uitgaven,
inkomsten, investeringen).
Zij moeten natuurlijk ook de acties van de rege-
ring en haar ministers in de gaten houden.
Indien het Brussels Parlement een “construc-
tieve” motie van wantrouwen aanneemt tegen
de regering, moet onmiddellijk in een nieuwe
regeringssamenstelling worden voorzien. De
Gewestregering is namelijk een legislatuurre-
gering (5 jaar) die een vervroegde ontbinding
van de Assemblee en vervroegde verkiezingen
uitsluit.

Taalgroepen
Vandaag groepeert het Brussels parlement 64
Franstalige en 11 Nederlandstalige gekozenen.
Dat het Brussels Parlement ingedeeld wordt in
twee taalgroepen (een Nederlandstalige en
een Franstalige), is één van de belangrijkste
kenmerken. Hoe vormt zich een taalgroep? Wie
zich kandidaat stelt voor het Brussels
Parlement verklaart meteen ook tot een wel-
bepaalde taalgroep te behoren. De op
Nederlandstalige lijsten gekozen raadsleden
vormen de Nederlandse taalgroep, de op
Franstalige lijsten gekozen raadsleden vormen
de Franse taalgroep.

Politieke fracties
Het Brussels Parlement is momenteel als volgt
samengesteld : 64 gekozenen voor de
Franstalige taalgroep (26 MR, 14 PS, 13 Ecolo,
5 cdH, 4 onafhankelijken en 2 FN) en 11 geko-
zenen voor de Nederlandstalige taalgroep (4
Vlaams Blok, 3 SP-AGA, 2 CD&V en
2 VLD).
Elke partij die 10 % of meerdere zetels van
haar taalgroep heeft bekomen, krijgt recht op
een erkenning als politieke fractie. En dat levert
meerdere voordelen op: een stek in de beslis-
singsorganen van het Brussels Parlement, een
vertegenwoordiging in de commissies en de
financiële middelen om een eigen secretariaat
uit te bouwen en om medewerkers in dienst
te nemen. Deze staan de volksvertegenwoor-
digers bij in hun parlementaire werkzaamhe-
den die soms wel zeer technisch en complex
zijn.

Echos

Op bladzijde 3, krijgt u een beknopt overzicht
van dit wetgevend werk.

Kiezers en
gekozenen
Brussel is de jongste telg van de Belgische
familie, althans voor wat het aantal recht-
streekse verkiezingen aangaat. Nu – 13 juni
2004 – is de vierde verkiezingsdatum voor een
autonoom Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
laatste verkiezingen voor het Brussels
Parlement hadden plaats op 13 juni 1999. In
België vallen de gewestelijke verkiezingen om
de vijf jaar samen met de Europese.
Om aan de verkiezing van het Brussels
Parlement deel te nemen, moet u Belg zijn,
minstens 18 jaar oud zijn en zijn ingeschreven
in het bevolkingsregister van een van de
Brusselse gemeenten.
Om kandidaat te zijn voor het Brussels
Parlement moet u Belg zijn, minstens 18 jaar
oud zijn, genieten van de burgerlijke en poli-
tieke rechten en uw domicilie hebben in een
van de Brusselse gemeenten. Elke kandidaat
moet aangeven tot welke taalgroep hij
behoort. De kandidaten van de Franse taal-
groep en deze van de Nederlandse taalgroep
worden op aparte lijsten voorgesteld.
Iedere kandidatenlijst moet evenveel mannen
als vrouwen tellen. De eerste drie kandidaten
van een lijst mogen niet van hetzelfde geslacht
zijn. Voor een goede verstaander: er moet min-
stens een vrouw figureren tussen de eerste
drie.

Iedere stem telt
op 13 juni 2004
Iedereen heeft het recht gehoord te worden,
iedereen mag zijn stem verheffen wanneer het
algemeen belang telt. Dat is zo ongeveer het
hoogste goed van de democratie.
Al van in de kleuterklas hebben we nochtans
geleerd niet allemaal door elkaar en tegelij-
kertijd te praten. Want dan wint al te vaak die-
gene die het hardst schreeuwt…
Dus laten de burgers dit over aan hun ver-
tegenwoordigers, aan hen die ze gekozen heb-
ben. Die verkozenen krijgen het vertrouwen
om namens de bevolking het woord te voeren
in het parlement. Dat engagement tussen kie-
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De verhouding parlement
en regering
In ons democratisch bestel is er op alle
bestuursniveaus een vaste relatie ingebouwd
tussen parlement en regering. Dat geldt in
België zowel voor de federale staat als voor de
gewesten en de gemeenschappen alsook voor
de lokale besturen van provincie en gemeente.
Telkenmale is er een uitvoerend orgaan (rege-
ring – bestendige deputatie – college van bur-
gemeester en schepenen) dat verantwoording
voor zijn optreden moet afleggen bij een wet-
gevend orgaan (parlement – provincieraad –
gemeenteraad). Het parlement is de hoogste
gezagsinstantie. Het put zijn suprematie uit zijn
samenstelling. Parlementsleden zijn immers
de gekozenen van het volk en dus hebben zij
het laatste woord. Zij beslissen soeverein over
alle zaken waarvoor hun beleidsniveau ver-
antwoordelijkheid draagt. En bijgevolg: al wat
de (ter zake bevoegde) overheid wil opleggen
aan zijn burgers via wetten, besluiten of regle-
menten moet de goedkeuring dragen van het
parlement.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben
de ordonnanties kracht van wet.

Tegenover het parlement staat de regering. De
ministers moeten de hun toegewezen diensten
en instellingen in goede banen leiden. Over de
organisatie en de budgettering van het gehele
huishouden, kunnen zij op ieder moment ter
verantwoording worden geroepen in het par-
lement. Het is niet de Koning die de leden van
de Brusselse regering benoemt. Het is het
Brussels Parlement dat de vijf ministers en de
drie gewestelijke staatssecretarissen kiest. Dit
zal in dit verkiezingsjaar 2004 gebeuren na de
installatie van het nieuwe parlement tijdens de
plenaire vergadering van 29 juni en nadat er
zich een meerderheid heeft geschaard achter
een regeerakkoord voor de volgende vijf jaar.

Een vertrouwenskwestie
Beide instanties, het wetgevend én het uit-
voerend orgaan, streven de behartiging na van
het algemeen belang. Om optimaal te kunnen
functioneren is een flinke dosis wederzijds ver-
trouwen onontbeerlijk.
Tussen de meerderheid van de raadsleden en
de regering wordt bij de aanvang van een
nieuwe legislatuur (= vijf jaar) een geheel van
intenties en opties overeengekomen. Zo een

steund door de politieke fracties van de meer-
derheid. Het behoort intussen tot de vaste
geplogenheden dat de regering ieder jaar
opnieuw en bij de aanvang van een nieuwe
parlementaire sessie een ‘regeringsverklaring’
aflegt over de stand van zaken en over al wat
op korte termijn op stapel staat.
Dat vertrouwen tussen de parlementaire meer-
derheid en de dienstdoende regering vormt het
cement voor een behoorlijke werking van de
instellingen. Zonder een dergelijke éénsgezind-
heid zou er iedere dag politiek onweer kunnen
uitbreken… Daarenboven worden er verschil-
lende spelregels vastgelegd om de stabiliteit
van het beleid te verzekeren. Zo kan de rege-
ring op elk ogenblik de vertrouwenskwestie stel-
len. Dat betekent dat zij met ontslag dreigt,
mocht het parlement haar in de minderheid
stellen. Zo kan het parlement op zijn beurt op
elk ogenblik een motie van wantrouwen aan-
nemen tegen de regering, tegen één of ver-
schillende ministers, of tegen een staatssecre-
taris en hen op die manier tot aftreden dwin-
gen. Een dergelijke motie is enkel ontvankelijk

Sinds 1989 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, net zoals Vlaanderen en Wallonië,
over uitgebreide bevoegdheden die nauw
aansluiten bij het dagelijkse leven van zijn
inwoners. Nu al vijftien jaar lang stelt het
Brussels Parlement de wettelijke regels op
voor de ruimtelijke ordening, de huisvesting,
de werkgelegenheid, de bescherming van het
leefmilieu, enz.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie heeft in deze periode ook een hele
reeks maatregelen uitgevaardigd in verband
met de gezondheid en het welzijn van de
Brusselaars.
De permanente commissies beraadslaagden
over al het wetgevend werk. Soms kwamen er
amendementen uit de bus, maar uiteindelijk
werden de wetteksten ter goedkeuring voor-
gelegd aan de plenaire vergadering. Ook de
plenaire vergadering kan finaal nog teksten
wijzigen.
Daarnaast hebben de volksvertegenwoordigers
een aantal resoluties goedgekeurd, waarin het
parlement zijn visie geeft over politieke hang-
ijzers, meer bepaald over Europese zaken.
Het Brussels Parlement is nu toe aan het einde
van zijn derde legislatuur.
De meeste volksvertegenwoordigers stellen
zich opnieuw kandidaat bij de verkiezingen van
13 juni. Omdat ieder lijst de pariteit man-vrouw
moet respecteren, zullen er zich meer vrou-
welijke kandidaten aanmelden dan vroeger.
Het past dat op het einde van een beleidster-
mijn regering en parlement een balans opma-
ken van het wetgevend werk. Het gaat zowel
om ontwerpen van ordonnantie (neergelegd
door de regering) als om voorstellen van
ordonnantie (ingediend door de parlementsle-
den). We vermelden hier enkel de belangrijk-
ste. De lijst is dus verre van volledig.

De onderstaande rubrieken stemmen over-
een met de bevoegdheden die in de ver-
schillende commissies worden behandeld.

WERKGELEGENHEID

Met een werkloosheidsgraad van 22 % moet
het werkgelegenheidsbeleid een topprioriteit
zijn. Op de 650.000 arbeidsplaatsen nemen de
Brusselaars er slechts 288.000 in. Al de andere
jobs zijn ingenomen door Waalse en Vlaamse
pendelaars.
Over het algemeen hebben werkzoekenden in
Brussel het moeilijk om voor een job te wor-
den aangeworven, omwille van hun te lage
scholingsgraad en de te magere talenkennis.

Een grondige reorganisatie van de Brusselse
arbeidsmarkt drong zich op. De regering koos
voor een gemengd beheer van publiek/privé.
De ordonnantie erkent vier types van arbeids-
organisatoren:
- De Brusselse Gewestelijke Dienst voor

Arbeidsbemiddeling (BGDA – ORBEM)
- De particuliere uitzendbureaus voor arbeids-

bemiddeling, die gegroepeerd zijn in Federgon
en commerciële doeleinden nastreven

- De bemiddelingsbureaus van de scholen, die
hun oud-leerlingen op weg helpen naar vast
werk

- De non-profit arbeidsbemiddelaars die zich als
vzw’s hebben verenigd in de Ootb (Overleg
opleiding en tewerkstelling Brussel) en het
Febisp (Fédération bruxelloise des organismes
d’insertion socioprofessionnelle).

De ordonnantie betreffende het gemengd
beheer van de arbeidsmarkt legde de spelre-
gels vast van deze actoren en de wijze waarop
ze moeten samenwerken.
Er is ook een regionaal fonds opgericht dat de
sociale partners van de BGDA kunnen aan-
wenden voor initiatieven ten gunste van werk-
zoekenden die helemaal blut zijn.
Voor de vzw’s die actief zijn in de sociale eco-
nomie werd er een regeling uitgewerkt van
erkenning en financiering. Het gaat vooral om
de zgn. nabijheidsdiensten die hulp bieden aan
mensen die erg behoeftig zijn.
Tenslotte vermelden we de belangrijke ordon-
nantie over de “dienstencheques”, waarvoor
het gewest samen met de federale overheid
financieel instaat. De ordonnantie regelt de
activiteiten en diensten, lijnt het doelpubliek af
en bepaalt aan welke voorwaarden de onder-
nemingen die dienstencheques uitschrijven,
moeten voldoen om erkend te worden.

HUISVESTING
De Huisvestingscode: een meesterstuk van
deze legislatuur. Geen twijfel mogelijk voor al
wie de sector van huisvesting van dichtbij of

van ver heeft gevolgd. Een meerderheid van
de inwoners van het Brussels Gewest huurt
een woning. Welnu, rechten en plichten zowel
van eigenaar als van huurder zijn voortaan
welbepaald.
De Huisvestingscode stelt de veiligheids-,
gezondheids- en uitrustingsnormen vast die
gelden voor alle woningen. Het verschil tussen
een “conformiteitsattest” en een “conformi-
teitsbewijs” klinkt de eigenaars in Brussel al
bekend in de oren. Er is ook een gewestelijke
inspectiedienst opgestart.
Openbare instellingen kunnen voortaan leeg-
staande panden in eigen beheer nemen en ze
tegen sociale huurvoorwaarden verhuren. Deze
ingrijpende maatregel wil voorkomen dat
eigenaars hun goed laten verkommeren of ver-
krotten.
Meer expertise in de sector van de huisvesting.
Een nieuw ontwerp van ordonnantie of zelfs
een ministerieel besluit inzake huisvesting
wordt eerst ter advies voorgelegd aan een
Adviesraad Huisvesting Brussel.

regeerakkoord vormt de leidraad voor het doen
en laten van de regering, daarin geruggen-

1999-2004 : HET WETGEVEND WERK

als de indieners een alternatief hebben. Met
andere woorden : de regering kan enkel vallen
als er ook opvolgers klaar staan. De Brusselse
parlementsleden kunnen de regering controle-
ren via de klassieke kanalen van interpellatie,
mondelinge, schriftelijke en dringende vragen.
Tenslotte: het Brussels Parlement is een ‘legis-
latuurparlement’. Wat op federaal niveau met
Kamer en Senaat wél kan gebeuren, is in het
Brussels Gewest uitgesloten: het Brussels
Palement kan niet voortijdig ontbonden worden.

Ieder document van deze parlementaire
check-up kunt u raadplegen en/of
downloaden via www.bruparl.irisnet.be
(rubriek ‘parlementaire werkzaamhe-
den – Publicaties en Opzoeking’).

De regering
Naast de minister-president bestaat de
Brusselse regering uit twee ministers gekozen
door de leden van de Franse taalgroep en uit
twee ministers gekozen door de leden van de
Nederlandse taalgroep. De regering wordt bij-
gestaan door drie staatssecretarissen waarvan
één Nederlandstalig is. De regering beslist bij
consensus en collegiaal over alle materies
waarvoor ze bevoegd is.
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Kandidaat-huurders van een sociale woning
kunnen zich aanmelden en inschrijven bij alle
33 sociale huisvestingsmaatschappijen van
het Brusselse Gewest. In ieder van deze maat-
schappijen moet voortaan een Adviesraad van
de Huurders eerst geraadpleegd worden voor-
aleer men overgaat tot verbouwingswerken of
beslist tot renovaties die de huurders direct
aanbelangen.

RUIMTELIJKE ORDENING
De organieke ordonnantie voor planning en
voor stadsontwikkeling werd grondig aange-
past. Vermelden we het enig toelatingsbewijs
‘stedenbouwkunde-patrimonium’ :
bij verhuis moest men kantoorruimten ver-
vangen door woonklare vertrekken. Het werd
tijd dat soort opperbevelen te herzien. Ook de
voorwaarden tot afwijkende toelatingen voor
een BPA (een bijzonder plan van aanleg) dien-
den aangepast.

Het Parlement gaf ook groen licht om via
ordonnantie het speculeren in de immobiliën-
sector tegen te gaan: in welafgebakende zones
kunnen sommige publieke overheden een
recht van voorkoop claimen.
De wijze waarop de Europese instellingen zich
in de Brusselse omgeving nestelen, werd toch
ook even een punt van kritiek. In een resolu-
tie drong het Brussels Parlement aan op een
herstel van de gemengde functies in de
Leopoldwijk: kantoorruimten, woonplaatsen,
handel, enz. En de regering zou in een
samenwerkingsakkoord met de federale auto-
riteiten een ‘masterplan’ moeten uitwerken
voor deze wijk.

LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR
De nationale luchthaven zorgt voor geluids-
overlast, vooral bij opstijgmanoeuvres tijdens
de nacht. Politiek Brussel liet zich niet onbe-
tuigd in dit lang aanslepend debat.
Op 4 juli 2003 keurde het Brussels Parlement
met grote meerderheid een resolutie goed,
waarin de federale regering verzocht wordt bij
de Europese instanties aan te dringen op een
algeheel verbod van de nachtvluchten in alle
lidstaten van de Europese Unie. Brussel vroeg
eveneens dat in België dit verbod op de nacht-
vluchten zou geprogrammeerd worden tussen
23u-6u. En dat het aantal bewegingen voor
opstijgen en landen tussen 21u-23u en tussen
6u-8u geleidelijk zou worden beperkt.
Het Brussels Gewest wilde met de federale
staat en het Vlaams Gewest dringend een

akkoord afsluiten, waarbij men bij het aflijnen
van de vliegcorridors maximaal zou rekening
houden met de gezondheid, het leefmilieu, de
veiligheid en met de Europese gedragslijn om
gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid te
ontwijken.
Brussel wenste ook een lange termijn planning
van de activiteiten op de luchthavens, wat een
inperking van de capaciteit op Brussel-natio-
naal zou inhouden.
Van het vliegtuig naar de tram.
Met eenparigheid van stemmen heeft het
Parlement in een resolutie de MIVB opgeroe-
pen zijn openbare dienstverlening via metro,
tram en bus ongeschonden te behouden. En de
regering werd verzocht zich te kanten tegen
iedere mogelijke vorm van ontmanteling van
de publieke dienstverlening in het gewestelijk
openbaar vervoer en tegen om het even welk
initiatief dat de kwaliteit van het aanbod zou
aantasten.
Van de tram naar de fiets.
Onder welbepaalde voorwaarden neemt het
Brussels Gewest de investeringskosten ten
laste om het beperkte éénrichtingsverkeer
(waaraan fietsers niet moeten voldoen) in te
richten op gewestwegen met verkeer in één
richting. Ook voor de herschikking van
gemeentewegen die voorbestemd zijn op een
éénrichtingsverkeer kunnen subsidies beko-
men worden.

FINANCIËN, OPENBAAR AMBT
EN EXTERNE BETREKKINGEN
Vooraf een feestelijke noot. Ieder jaar op 8 mei
zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn offi-
ciële feestdag vieren. Die datum is ook histo-
risch geladen: op 8 mei 1945 kwam er een
eind aan het nazi-regime. Het fascisme werd
begraven. De democratie kon herademen.
In december 2002 mocht het Brussels Gewest
een serieuze aanpassing van het Wetboek der
successierechten noteren. Om de stadsvlucht
van (jonge) gezinnen en middeninkomens
tegen te gaan, is het tarief van de successie-
rechten in rechte lijn en tussen broers en zus-
sen verlaagd, in het algemeen méér dan in
Vlaanderen of in Wallonië. De successierechten
ten laste van wettelijke samenwonenden wer-
den op gelijke hoogte gesteld met deze van
echtgenoten.
Sommige personen met een karig vervan-
gingsinkomen en de minder validen zijn vrij-
gesteld van de ‘gewestbelasting’. Handelaars
die met een bvba of een éénmanszaak hun
beroepslokalen bewonen, zullen voortaan niet
meer tegen een dubbele belastingheffing aan-
kijken. Goed fiscaal nieuws ook voor de

beheerders van openbare gebouwen: geen
belasting meer voor de gebouwen waar demo-
cratisch gekozenen in plenum bijeenkomen.
Binnenkort gaan de deuren open van het al zo
lang aangekondigde Brusselse casino.
De belastingtarieven voor de speeltafels en de
geldmachines zullen plus minus gelijk zijn met
deze in de Vlaamse en Waalse casino’s.
Gemakkelijkere toegang van niet-Belgen tot
het openbaar ambt. Niet alleen de burgers van
de 25 Europese lidstaten, ook de niet-
Europeanen krijgen toegang tot jobs in de
regionale, pararegionale, gemeentelijke en
intercommunale openbare diensten. Functies
die te maken hebben met ‘de uitoefening van
de openbare macht’ of met ‘het veiligstellen
van de algemene staatsbelangen’ blijven gere-
serveerd voor de Belgen.
De internationale dimensie. Vanuit de com-
missie Financiën werden enkele buitenlands
getinte resoluties gelanceerd. De Europese
gezagsinstanties moeten meer rekening hou-
den met de regio’s in de Europese Unie. De juri-
dische en politieke integratie van de regio’s
mag niet leiden tot meer inspraak van regio’s
die gegrondvest zijn op culturele homogeniteit.
De brutale schendingen van de mensenrech-
ten en van de rechten van de vrouwen in het
bijzonder in Afghanistan, waren ook voorwerp
van een resolutie. Over de dictatuur in Birma
volgde er nog een resolutie. En tussen al de
internationale verdragen valt natuurlijk het
groen licht op voor het Verdrag van Nice.
De internationale verdragen moeten worden
goedgekeurd door alle assemblees van ons
land.

GEMEENTEN
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent de
voogdij uit over de 19 gemeenten.
Heel concreet kan dat betekenen dat het
Gewest centen toebedeelt aan een gemeente,
omdat in een van diens wijken de levenskwa-
liteit erop achteruit gaat. De gemeente moet
renovatiewerken verrichten en mensen met
een middeninkomen aantrekken om in die wijk
te komen wonen. Daarvoor krijgt ze extra sub-
sidies, want het Brussels Parlement huldigt de
visie van een goede sociale mix in de Brusselse
onderbuik. Tijdens deze legislatuur werd er
nogal wat gesleuteld aan deze subsidiëring,
zodanig dat wijken in problemen sneller en
meer afdoend kunnen bijgestaan worden.

Tegen een voordeliger tarief lenen en bovenop
genieten van de financiële gewestwaarborg:
dat kunnen de Brusselse gemeenten dankzij de
oprichting van een gemeentelijke leningscen-
trale.

ECONOMIE
De Europese richtlijnen om de interne markt
van de elektriciteit te reorganiseren.
Het Brussels Parlement heeft de stapsgewijze
opening van de elektriciteitsmarkt in de 19
gemeenten geregeld. Geen doordeweekse
opdracht! De openbare dienstverlening moest
naadloos voortduren, leefomgeving en milieu
dienden beschermd, de reorganisatie moest
bijdragen tot een duurzame ontwikkeling en de
realisatie van de Kyoto-doelstellingen (i.v.m. de

den. Het Brussels Gewest heeft de markt gere-
gulariseerd en het beheer van het netwerk toe-
gewezen.
Voor aardgas werd een gelijkaardig werk-
schema opgezet.
Onder heel precieze voorwaarden mogen de
gemeenten de beheerders van de gas- en
elektriciteitsnetwerken onderwerpen aan een
speciale heffing. Een ordonnantie regelt de
kalender van de opening, het beheer van het
distributienet en de continuïteit in bevoorra-
ding.
Voor de gemeenten die op deze energiemarkt
jaarlijks hun dividenden incasseerden en voor-
taan deze bron van inkomsten aan hun neus
zagen voorbijgaan, werd er een financiële
tegemoetkoming bedacht.

BUITENLANDSE HANDEL
Buitenlandse handel is sinds het
Lambermontakkoord van 2001 een beleidszorg
van de gewesten. Om een en ander zo effici-
ënt mogelijk te laten verlopen, heeft federaal
België een samenwerkingsovereenkomst afge-
sloten met de drie gewesten.

Het Agentschap voor buitenlandse handel
beslist over de gezamenlijke missies. Het orga-
niseert ze ook. Het verspreidt de nodige infor-
matie over de buitenlandse markten. Zijn voor-
naamste taak bestaat erin economische mis-
sies op te zetten, zoals Prins Filip die tot voor
kort presideerde.

Echos

broeikaseffecten) en de cogeneratie met zijn
“groene bewijzen” moest aangemoedigd wor-
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GEZONDHEID

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie (Franstaligen en Nederlandstaligen bui-
gen zich samen over sommige persoonsge-
bonden zaken in Brussel) bond de strijd aan
tegen doping en kwam op voor de actieve
sportbeoefening. Omdat de gezondheid zo zijn
eisen stelt… .

Deze assemblee heeft zich via de kronkelweg
van een resolutie ook gebogen over de
schaarste aan verplegend personeel in het
gewest. Hij opperde meteen het verzoek om
Brussel ook in te schrijven in het netwerk van
Steden en Regio’s van het WHO (World Health
Organisation). Zieke kinderen verdienen een
betere opvang als kleine patiënten in een zie-
kenhuis. En hun mama en papa verdienen ook
wel een betere opvang dan de eerste de
beste bezoeker. Dit en nog veel meer zit ver-
vat in het ‘CHARTER van de rechten van een
ziek kind’.

SOCIALE ZAKEN
RETIS, het Europees transnationaal netwerk
voor sociale inclusie verenigt verschillende
Europese regio’s en lokale organismen. Dit net-
werk stelt beleidsinitiatieven in de kijker die
positieve resultaten opleverden in de strijd
tegen de armoede. Van de uitwisseling van
informatie naar de afstemming op dezelfde

golflengte, ter versterking van de strategie
tegen sociale insluiting.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pronkt
bovenaan in de top van de Europese regio’s
voor wat de omvang en de kwaliteit van het
wetenschappelijk potentieel betreft. Maar het
beleid ter ondersteuning van R&D (research
and development) liep mank.
In 2001 richtte het Brussels Gewest de Raad
voor Wetenschapsbeleid op te starten. Deze
Raad zou voortaan de Brusselse regering hel-

pen bij het vastleggen van de strategische lij-
nen van haar gewestelijk wetenschapsbeleid.
Een jaar later kreeg het Gewest een wettelijk
kader om het wetenschappelijk onderzoek en
de technologische innovatie aan te moedigen
én te financieren. Het systeem om steun te
verlenen aan het wetenschappelijk onderzoek
was nu op punt gesteld en dit conform de
Europese regelgeving.
In de derde fase van de inhaaloperatie was een
beter bestuur aan de orde: het IWOIB zag het
levenslicht (Instituut ter bevordering van het
Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie
van Brussel). Het IWOIB kreeg een arsenaal van
opdrachten toebedeeld. Dat gaat van het
opvolgen van alle R&D dossiers met economi-
sche meerwaarde, tot het beheer van pro-
gramma’s met niet-commerciële doeleinden.
Het IWOIB vertegenwoordigt ook Brussel in de
diverse nationale en internationale instanties
die zich onderscheiden in het domein van het
wetenschappelijk onderzoek.

Kort bericht

Bloemententoonstelling in
het Brussels Parlement
Tijdens de maand maart organiseerde de vzw
« Belgian Flower Arrangement Society »
een bloemententoonstelling in de spiegelzaal
en in de salons van het Brussels Parlement.
De opbrengst van de tentoonstelling gaat vol-

die als doel heeft om gratis les te geven aan
zieke kinderen die tijdens hun ziekenhuis-
verblijf of thuis geen gesubsidieerd onderwijs
kunnen krijgen.

De Voorzitter van de Poolse Senaat, de heer Longin
Pastusiak, op officieel bezoek in België, wenste op
woensdag 3 maart 2004 een ontmoeting te hebben
met leden van het Bureau van onze Assemblee.
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Interesse van Gabon voor de
werking van onze Assemblee
Een delegatie van hoge ambtenaren van het
Parlement van Gabon heeft op donderdag 11
maart 2004, in het kader van hun bezoek aan
ons land, het Brussels Parlement bezocht.
De Gabonese ambtenaren wilden meer te
weten komen over de werking van andere
assemblees, meer in het bijzonder over de par-
lementaire werkzaamheden en de informatica.

ledig naar het Belgische liefdadigheidswerk
«school in het ziekenhuis – school aan huis»,

Parlementsleden van de
Landstag van Berlijn in
Brussel
Op woensdag 21 april 2004, heeft de com-
missie voor de Financiën van het Brussels
Parlement, de commissie voor de Federale en
Europese Zaken van de Landstag (deelstaat)
van Berlijn, op officieel bezoek bij de Europese
Instellingen, ontvangen. De leden van de twee
commissies hebben gesproken over de finan-
ciering van de hoofdsteden en over de gevol-
gen van de uitbreiding van de Europese Unie
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ook de werkzaamheden van het Europees
Transnationaal Netwerk voor Sociale Inclusie
(RETIS), waarvan beide Hoofdstedelijke
Gewesten deel uitmaken, zijn aan bod geko-
men. De Berlijnse commissie is zeker niet met
lege handen gekomen: de dag na de ontmoe-
ting is een stuk van de in het Leopoldspark
heropgebouwde Berlijnse muur, ingehuldigd.
De leden van het Bureau van het Brussels
Parlement, de leden van de Brusselse Regering
en de Duitse Europese Commissaris, Mevrouw
Schreyer, waren op die plechtigheid aanwezig.

Wijzigingen in het Brussels
Parlement
Op vrijdag 26 april heeft de heer Walter
Vandenbossche (CD&V) de heer Jan Béghin ver-
vangen als Eerste Ondervoorzitter van het

Brussels Parlement. De heer Jan Béghin zetelt
sedert vrijdag 12 maart als onafhankelijk lid
van de SP-AGA-fractie. Eveneens sedert vrijdag
12 april , maakt Mevrouw Béatrice Fraiteur deel
uit van de MR-fractie van het Brussels
Parlement.
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