
NieuwsbriefNieuwsbrief VVVVAAAA NNNN     HHHH EEEE TTTT     BBBB RRRR UUUU SSSS SSSS EEEE LLLL SSSS     PPPPAAAA RRRR LLLL EEEE MMMM EEEE NNNN TTTT
N° 1  –  Nov./Dec. 2000

Tweetalig INFORMATIETIJDSCHRIFT van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad Zitting 2000-2001

De parlementaire zitting 2000-2001: aan de slag
Magda De Galan, die opnieuw tot voorzitter van het
Brussels Parlement werd verkozen, hield de ope-
ningstoespraak voor het nieuwe parlementaire jaar.

Het verheugde haar dat alle componenten van de
assemblee nu in een gerenoveerd en functioneel
gebouw gehuisvest zijn en ze bedankte alle leden
van de werkgroep gebouwen die belast waren
met de moeilijke taak om de grootschalige wer-
ken op te volgen in dit gebouw dat meerdere
eeuwen Brusselse geschiedenis heeft gekend.
Magda De Galan heeft opnieuw haar wens te
kennen gegeven om het gebouw toegankelijk te
maken voor de bevolking en zo het Brussels Par-
lement beter bekend te maken.
Met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober jongstleden was de Voorzitter tevre-

De Brusselse Huurdersunie heeft in november
een aantal schilderijen en beeldhouwwerken in
het Brussels Parlement tentoongesteld.

Dit nieuw initiatief weerspiegelt de wens van het
Bureau van het Brussels Parlement om de deu-
ren van het Parlement voor de bevolking open
te zetten en zo het Parlement tot het kloppend
hart van de gewestelijke democratie te maken.

Twaalf kunstenaars voor het recht op wonen : opening
van de tentoonstelling in de spiegelzaal.

Het Parlement zet zijn deuren open voor tentoonstellingen

Eind juni heeft de Raad twee ontwerpen van
ordonnantie besproken: het ene tot wijziging van
de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende
organisatie van de herwaardering van de wijken
en het andere tot instelling van de Gewestelijke
Dienst voor de herwaardering van de kwetsbare
wijken.

De eerste ontwerptekst beoogt een versmelting
van de twee grote pijlers van het beleid inzake
herwaardering van de wijken: de « wijkcontrac-
ten » en de « initiatiefwijken ». Doel: een betere
coördinatie van de acties. De wijkcontracten vin-
den hun rechtsgrond in de ordonnantie van
1993. De initiatiefwijken zijn ontstaan in 1997 na
de rellen in de Kuregemwijk. 

Een wijkcontract, dat tussen het Gewest en een
gemeente wordt gesloten voor een kwetsbare
wijk, bestaat uit vijf delen: de eerste drie delen
hebben betrekking op de vastgoedoperaties die
door de overheid of privé-investeerders kunnen
worden uitgevoerd om woningen te creëren; het
vierde deel betreft de openbare ruimte en het
vijfde de sociale, economische en culturele her-
waardering van de betrokken wijk. De initiatief-
wijken daarentegen bevatten niet de eerste drie
vastgoedhoofdstukken.

Na de eerste drie generaties wijkcontracten werkt
de overheid aan een nieuwe reeks wijkcontracten.
Er was dus een nieuwe ordonnantie nodig om dit
instrument op basis van de opgedane ervaringen
te moderniseren en bij te schaven. 

De nieuwe krachtlijnen

Het eerste ontwerp van ordonnantie dat aan het
Parlement werd voorgelegd, omvatte meerdere
doelstellingen:

■ een grotere betrokkenheid van de inwoners
bij het opstellen en opvolgen van de wijk-
contracten binnen plaatselijke commissies
voor geïntegreerde ontwikkeling, die samen-
gesteld zijn uit inwoners, handelaars, vereni-
gingen, OCMW, gemeente, Gewest;

■ een versnelde uitvoering van de programma’s.
Die zijn immers gesloten voor een periode
van 4 jaar, met een eventuele verlenging van
twee jaar. Om de uitvoeringstermijnen in te
korten, wordt in de nieuwe tekst voorgesteld
om contracten van twee jaar te sluiten voor
de acties met betrekking tot het vierde luik.
De gemeente beschikt over een termijn van
negen maanden om in overleg met de inwo-
ners een project op te stellen;

■ de mogelijkheid om wijkinfrastructuur (buurt-
huis, agoraspace, kleine omnisportzalen,…)
te financieren in het kader van het vijfde
luik zonder rekening te houden met de tij-
dens de vorige regeerperiode geldende
beperking tot 20% van de uitgevoerde vast-
goedoperaties;

■ de rechtstreekse betaling van de operatoren
zonder tussenkomst van de gemeente (die een
louter brievenbusfunctie had) via een nieuwe
dienst met afzonderlijk beheer die door een
afzonderlijke ordonnantie wordt opgericht.
De gemeente blijft bouwheer voor het opstel-
len en het opvolgen van de programma’s.

Dankzij de amendementen die tijdens de parle-
mentaire werkzaamheden zijn ingediend, kan
het vijfde luik van de wijkcontracten voortaan
gebruikt worden als een hulpmiddel voor het
creëren van gemengde zones bewoning/econo-
mische activiteiten.

Het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van
de ordonnantie van 1993 en het ontwerp van
ordonnantie tot instelling van een dienst met
afzonderlijk beheer zijn beide aangenomen tij-
dens de plenaire vergadering van 14 juli 2000.

Twee nieuwe ordonnanties 
over de herwaardering van de kwetsbare wijken

Tijdschema 
van de plenaire 
vergaderingen

Hierna vindt u het tijdschema voor de zit-
ting 2000-2001

2000
december vrijdag 8

donderdag 21
vrijdag 22

2001
januari vrijdag 12 en 26
februari vrijdag 9 en 23
maart vrijdag 16 en 30
april vrijdag 27
mei vrijdag 11
juni vrijdag 1, 15 en 29
juli vrijdag 13

Opgelet: wijzigingen van dit tijdschema
zijn steeds mogelijk. Indien u een openbare
vergadering wenst bij te wonen, telefoneert
u dus best eerst naar 02/549.62.11 om er
zeker van te zijn dat de vergadering op de
geplande datum doorgaat

Het parlementaire werk
tijdens de zitting 1999-2000
■ 21 plenaire vergaderingen die samen

118.35 uur duurden

■ • 530 geschreven vragen
• 103 mondelinge vragen
• 103 actualiteitsvragen
• 82 interpellaties

■ de verschillende commissies kwamen in totaal
324.30 uur samen (ter vergelijking : respectie-
velijk 292 uur, 271 uur en 227 uur tijdens de
drie vorige zittingen)

den dat de lijsten met niet-democratische pro-
gramma’s in het Brussels Gewest minder stemmen
hadden behaald. Ze stipte evenwel aan dat de par-
lementsleden waakzaam moeten blijven ten aan-
zien van extermismen en moeten blijven opkomen
voor de democratie, die een gemeenschappelijk
goed is en waarvoor de parlementsleden als ver-
kozenen borg moeten staan. Het Parlement vervult
immers een essentiële rol en moet waarden als
burgerzin, dialoog, respect en verdraagzaamheid
uitdragen.

Magda De Galan herinnerde er verder aan dat tij-
dens het voorbije jaar het belangrijkste werk in
de commissies werd verricht, waar een zeer
goede parlementaire controle op de uitvoerende
macht wordt uitgeoefend. Tijdens het afgelopen
jaar werden de bevoegdheden van de commis-
sies uitgebreid en uit de statistieken blijkt dat het
aantal vergaderingen en werkuren sterk is toege-
nomen.

De impulsen die het afgelopen jaar
werden gegeven (grotere rol voor
de parlementaire commissies,
openstelling van de instelling voor
de bevolking, oprichting van de
werkgroep « democratie » die belast
is met de bevordering van de
democratische waarden) zullen
verder worden ontwikkeld en er
zal meer informatie over het parle-
mentair werk worden verspreid via
de rechtstreekse uitzending van de
parlementaire debatten dankzij een
technische samenwerking met de

RTBF. Er zijn eveneens onderhandelingen met de
VRT aangeknoopt.

Magda De Galan wil de dynamiek van de parle-
mentaire instelling blijven vergroten en heeft
daarom de parlementsleden voorgesteld de
werkzaamheden reeds in september te hervat-
ten, met inachtneming uiteraard van de wet van
12 januari 1989, volgens welke de openingszit-
ting op de derde woensdag van oktober moet
plaatsvinden.

Tot besluit vroeg de voorzitter de parlementsleden
om na te denken over het voorstel om de Brus-
selse Hoofdstedelijke Raad constitutieve autono-
mie te geven: « We zouden dan op gelijke voet met
de andere gewesten en gemeenschappen behan-
deld worden en onze eigenheid als hoofdstedelijk
gewest zou gevrijwaard zijn ».

Verrassend zicht op de Grote Markt, een fotomontage van de jonge kunstenaar Julien Wattiez.
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De Regerings-
verklaring

Nog op woensdag 18 oktober hield de
kersverse minister-voorzitter zijn eer-
ste regeringsverklaring waarbij hij
vooral onderstreepte dat hij zich volle-
dig achter het regeringsakkoord van
vorig jaar zette en van plan was de
gevolgde politiek onverminderd verder
te zetten. Hij vroeg hierop het vertrou-
wen van het Parlement.

Zoals elk jaar, bij het begin van een
nieuwe parlementaire zitting wordt het
Bureau van het Parlement benoemd of
herbenoemd. Het Bureau houdt zicht
bezig met het beheer, de praktische
organisatie van het Parlement. Het
benoemt o.a. het personeel, volgt de
renovatiewerken aan de zetel van het
Parlement op, enz. U kan het een beetje
vergelijken met een raad van bestuur
van een bedrijf.
Hier krijgt u de nieuwe samenstelling
van het Bureau: de namen in cursief
gedrukt duiden op een verandering in
vergelijking met vorig jaar:

• Voorzitter: Magda De Galan (PS)
• Eerste ondervoorzitter: Jan Béghin

(CVP)
• Ondervoorzitters: Marion Lemesre

(PRL-FDF), Philippe Debry (Ecolo),
François Roelants du Vivier (PRL-FDF)

• Secretarissen: Françoise Schepmans
(PRL-FDF), Alain Daems (Ecolo),
Jean-Pierre Cornelissen (PRL-FDF),
Jean Demannez (PS), Johan Demol (Vl
Blok), Erik Arckens (Vl Blok), Jean-
Luc Vanraes (VLD-VU-O), Béatrice
Fraiteur (PSC), Mostafa Ouezekhti
(PRL-FDF), Rufin Grijp (SP!AGA).

Jean-Luc Vanraes is een gloednieuw lid
van het Brussels Parlement. Nu Annemie
Neyts-Uyttebroeck (VLD-VU-O) ontslag
genomen heeft uit het Brussels Parlement
om staatssecretaris  te worden in de fede-
rale regering is Guy Vanhengel effectief lid
van het Parlement geworden en heeft hij
ook Annemie Neyts als Brusselse minister
van Begroting en Externe betrekkingen
vervangen. Dus moest Guy Vanhengel
dan weer als parlementslid vervangen
worden door een opvolger die zitting
heeft, en dat werd  Jean-Luc Vanraes. 

Tijdens de plenaire vergadering van
18 oktober werd François Xavier de
Donnea (PRL-FDF) tot nieuwe minister-
voorzitter van de Brusselse regering
verkozen ter vervanging van Jacques

Simonet. Zoals boven reeds vermeld
vertrok Annemie Neyts-Uyttebroeck
naar de federale regering en werd
Guy Vanhengel (VLD-VU-O) de nieuwe
minister voor begroting en Externe

betrekkingen, en tenslotte werd Eric
André, vervangen door Willem Draps
(PRL-FDF) als staatssecretaris bevoegd
voor ruimtelijke ordening.

HET DEBAT
Tijdens het debat dat op de regerings-
verklaring volgde nam de oppositie de
nieuwe minister-voorzitter, François
Xavier de Donnéa op de korrel omdat
hij zich enkel tot de regerings-verkla-
ring van vorig jaar beperkte en geen
nieuw elan gaf aan een project voor
Brussel; de meerderheid stelde dat het
net goed was dat het regeerakkoord
van vorig jaar terug voor 100% onder-
schreven werd: dat zou voor continuï-
teit in het beleid zorgen en de nieuwe
ploeg snel op kruissnelheid laten
komen. De vuurproef voor de regering
komt er bij het debat over de begroting
voor 2001: alle uitdagingen waar Brus-
sel mee te maken heeft komen dan aan
bod: de herfinanciering van het gewest,
de overdracht van fiscale bevoegdhe-
den, de werkgelegenheid. 

De minister-voorzitter beklemtoonde in
zijn antwoord op de vele tussenkomsten
het belang dat hij zou hechten aan de

werkgelegenheid en de opleiding: elk
aspect van het gewestelijk beleid in
Brussel moet vanuit een perspectief voor
werkgelegenheid bekeken worden, zo
bvb het bevorderen van de mobiliteit,
het vereenvoudigen van de voorschriften
ivm ruimtelijke ordening, enz...

De motie van vertrouwen * werd dan op
vrijdag 20 oktober door meerderheid
tegen oppositie goedgekeurd.

* De regering kan op elk ogenblik de ver-
trouwenskwestie stellen, dus niet enkel
na een regeringsverklaring. De vertrou-
wenskwestie stellen  betekent dat de
regering  ontslag zou nemen als ze in
het Parlement geen meerderheid achter
zich krijgt.  Een belangrijke  maatregel
dus waarmee beklemtoond wordt dat
vertrouwen tussen de regering en de
meerderheid in het Parlement van cru-
ciaal belang is voor de goede werking
van de instelling.

U vindt het beknopt verslag van o.a. de
regeringsverklaring en van het ganse debat
dat daarop volgde op onze internetsite

www.parlbru.irisnet.be. U kan het ook
aanvragen op de documentatiedienst van
het Brussels Parlement: tel 02 549 62 50.

NIEUWE BRUSSELSE MINISTERS

Woensdag 18 oktober
opening van de parlementaire zitting 2000 – 2001

François-Xavier de Donnea, de nieuwe minister-voorzitter (r)
in gesprek met Jos Chabert, ministre van openbare werken.

Guy Vanhengel (l) op de ministerbank. Willem Draps (l) naast Robert Delathouwer en Alain
Hutchinson, collega-Staatssecretarissen.

Oppositielid Denis Grimberghs op de tribune tijdens het debat over de regeringsverklaring.



DE VEILIGHEIDS- EN PREVENTIECONTRACTEN
De veiligheids- en preventiecontracten
zijn ontstaan in 1992. Ze zijn een ini-
tiatief van de federale, gewestelijke en
gemeentelijke overheden en hebben
voornamelijk tot doel om op lokaal
vlak de veiligheid van de burgers beter
te waarborgen, een betere leefkwaliteit
in de stad te bereiken en criminaliteit
beter te voorkomen en bestrijden.

Meerdere Brusselse gemeenten hebben
een contract met de subsidiërende
overheden (de federale overheid en
het Gewest) gesloten en hebben zo
extra middelen gekregen voor een
reeks nieuwe initiatieven. Die initiatie-
ven moeten passen in de twee delen
van de contracten: het « politioneel »
gedeelte (dynamisering en de verster-

king van de gemeentepolitie) en het
« preventief » gedeelte (ontwikkeling
van preventiemaatregelen, sociale
bemiddeling, sociaal-sportieve activitei-
ten, begeleidings- en opvangmaatrege-
len). Hiertoe heeft het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest belangrijke subsidies
aan de gemeenten toegekend.

De hoorzittingen

Na de minister-voorzitter te hebben
gevraagd een balans van die contrac-
ten op te maken en de voornemens
van de regering met betrekking tot de
evaluatie en de verdere onderhande-
lingen van die contracten uiteen te
zetten, hebben de verenigde commis-
sies voor de financiën en de binnen-
landse zaken beslist een reeks hoor-
zittingen te houden om hun informa-
tie aan te vullen en aanbevelingen
aan de regering te kunnen formuleren
met het oog op de verdere onderhan-
delingen.

Diverse prominenten hebben ermee
ingestemd een uiteenzetting te geven,
elk voor hun sector. Hun uiteenzettin-
gen waren uiterst informatief, nauw-
keurig en openhartig. Elke hoorzitting
werd gevolgd door een, soms woelig,
debat tussen de volksvertegenwoordi-
gers en de sprekers.

Zijn opeenvolgend gehoord: een ver-
tegenwoordigster van het Parket van
Brussel, een advocate, twee gemeen-
telijke preventieambtenaren, verte-
genwoordigers van een bureau voor
slachtofferhulp, een adjunct-politie-
commissaris, een hoge rijkswachtoffi-
cier, een criminologe, een socioloog,
een vertegenwoordiger van het Cen-
trum voor Gelijkheid van Kansen en
de heer Picqué federaal minister

belast met het grootste-
denbeleid was. Op de
laatste hoorzitting had-
den de commissies ook
een aantal jongeren uit-
genodigd, waarvan som-
migen zich zonder
omwegen hebben uitge-
drukt.

De aanbevelingen

De verenigde commis-
sies hebben vervolgens
een aantal overwegin-
gen en zeven aanbeve-
lingen aan de Brusselse
regering geformuleerd.
Ze kunnen als volgt
worden samengevat:
1. De doelstellingen van

de veiligheids- en
preventiecontracten
opnieuw bevestigen;

2. De coördinatie verbe-
teren;

3. De functies herdefi-
niëren en beschrijven;

4. Voorrang geven aan
de human ressources;

5. De duurzaamheid van de veilig-
heidscontracten verzekeren;

6. De Adviesraden voor preventie (de
plaatselijke – d.w.z. gemeentelijke
– organen voor overleg en informa-
tieuitwisseling tussen de verschil-
lende plaatselijke actoren) een
nieuwe dynamiek geven;

7. De evaluatieprocedures versterken.

Ten slotte is half juli een uiterst volle-
dig verslag in plenaire vergadering
voorgesteld en besproken (stuk A-
118/1-99/2000). Dit verslag, alsook de
amendementen, zijn bij meerderheid

van de stemmen aangenomen. Het
verslag verstrekt de regering niet
alleen bijkomende informatie, maar
geeft ook de mening van de parle-
mentsleden weer over een thema dat
op het dagelijks leven van alle Brus-
selaars betrekking heeft.
Met dit eigen initiatief wil het Parle-
ment nogmaals benadrukken dat het
waarden zoals burgerzin, dialoog en
verdraagzaamheid wil verdedigen en
dat het een regelmatige dialoog tus-
sen de verkozenen en de Brusselaars
van onverschillig welke oorsprong op
gang wil brengen om zo tot een ster-
kere democratie bij te dragen.

DE BETREKKINGEN GEWEST – GEMEENTEN
Vanaf 1831 erkent de Belgische grondwet
het bestaan van de gemeenten als gede-
centraliseerde territoriale collectiviteiten.
Alles wat van gemeentelijk belang is
wordt hen toegewezen. De gemeentelijke
bevoegheden mogen dan al in de loop
van de tijd zijn uitgehold, de gemeente-
lijke autonomie blijft een realiteit.

Het in 1989 opgerichte Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest omvat 19 gemeenten.

Wat zijn de betrekkingen tussen dit
Gewest en de 19 gemeenten?

Belangrijk om weten is dat de gemeente-
lijke autonomie gekoppeld is aan een
toezicht, een soort controle om ervoor te
zorgen dat de wet en het algemeen
belang in acht worden genomen. Net
zoals in de andere gewesten wordt in
Brussel dit toezicht door het Gewest
geregeld en uitgeoefend.

De ordonnantie van 14 mei 1998 hou-
dende regeling van het administratief toe-
zicht op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wijzigt de regels die
tot dan toe van toepassing waren met het
doel het gemeentelijk beheer te vereen-
voudigen, de rechtszekerheid van de akten

van de gemeenteoverheden te verhogen
en de betrekkingen tussen de gemeenten
en het Gewest te verduidelijken.

De ordonnantie wil het aantal akten beper-
ken die aan het goedkeuringstoezicht zijn
onderworpen. De lijst van alle andere
akten wordt aan de gewestelijke overheid
toegezonden. De Regering kan die akten
binnen twintig dagen opvragen. De even-
tuele vernietiging van een gemeentelijke
beslissing moet plaatsvinden binnen vijftig
dagen na ontvangst van de akte door de
toezichthoudende overheid.

Aangezien de algemene financiering van
de gemeenten een gewestelijke
bevoegdheid is, zijn de betrekkingen tus-
sen het Gewest en de gemeenten ook
van financiële aard. De situaties van de
Brusselse gemeenten lopen zeer sterk
uiteen wat de ontvangsten en de uitga-
ven, en meer bepaald de sociale uitga-
ven, betreft. De ordonnantie van 21
december 1998 heeft een mechanisme
voor de verdeling van de gewestdotatie
ingesteld dat tot doel heeft elke
gemeente een billijk aandeel te waarbor-
gen op basis van eenvoudige criteria en
het solidariteitsbeginsel tussen de ver-
schillende gemeenten.

De algemene dotatie aan de gemeen-
ten bestaat uit drie enveloppes:
1.een « basisdotatie » (8% van de alge-

mene dotatie), die verdeeld wordt op
basis van het aantal inwoners en de
totale oppervlakte van de gemeenten;

2.een « ontvangstendotatie » (42% van de
algemene dotatie), die verdeeld wordt
op basis van het solidariteitsprincipe
en waarin rekening wordt gehouden
met de twee belangrijkste bronnen van
belastingsinkomsten, met name de
opcentiemen op de personenbelasting
en de onroerende voorheffing;

3.een « uitgavendotatie » (50% van de
algemene dotatie), die verdeeld wordt
op basis van uitgavenindicatoren, soci-
aal-demografische en stedenbouwkun-
dige factoren.

Het Gewest kan eveneens een aantal
aangelegenheden die tot zijn bevoegd-
heden behoren aan de gemeenten toe-
vertrouwen. Zo wordt bij wege van de
ordonnantie van 29 augustus 1991 hou-
dende organisatie van de planning en de
stedenbouw de toekenning van som-
mige stedenbouwkundige vergunningen
aan de colleges van burgemeester en
schepenen toevertrouwd. De ordonnan-

tie betreffende de milieuvergunningen
belast de colleges van burgemeester en
schepenen dan weer met de organisatie
van de openbare onderzoeken in het
kader van de effectenstudies.

Ten slotte gebruikt het Gewest zijn betoe-
lagingsbevoegdheid om het gemeentelijk
beleid te oriënteren (wijkcontracten, vei-
ligheids- en samenlevingscontracten,…).
Maar ook al kan het Gewest de gemeen-
ten ertoe aanzetten zich bij het geweste-
lijk beleid aan te sluiten, zijn bevoegd-
heden zijn niet onbeperkt en overlappen
niet het volledige actieterrein van de
gemeenten, zoals Philippe De Bruycker
in een recent werk opmerkt(1).

Op een zo klein grondgebied als dat van
het Brussels gewest is het dus onont-
beerlijk dat de gemeentelijke en gewes-
telijke acties op elkaar worden afge-
stemd.

Laten we hopen dat de nieuwe meerder-
heden die in 1 januari 2001 zullen aan-
treden, deze doelstelling zullen blijven
nastreven.

(1) Ph. De Bruycker, « Le défi de l’unité bruxel-
loise », in Bruxelles et son statut, Larcier, 1999,
blz.468.
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Vaart het Brussels Gewest 
wel bij het Sint-Hedwigakkoord ?

In juli 1991 heeft de Verenigde Vergade-
ring  (Dit zijn de 5 brusselse ministers die
uitvoeren wat de verenigde vergadering
goedgekeuerd heeft) eenparig de ordon-
nantie ter opstelling van een jaarverslag
over de armoede in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, waartoe mevrouw Nathalie
de T’Serclaes het initiatief had genomen,
aangenomen. 

Deze ordonnantie was een première in
België en de jaarverslagen die sedertdien
aan de Verenigde Vergadering zijn voorge-
legd, hebben het mogelijk gemaakt een
beter inzicht te krijgen in het armoedepro-
bleem in ons Gewest en om de parlements-
leden bewust te maken van het belang van
dit vraagstuk.

De andere federale, gemeenschaps- en gewe-
stassemblees hebben ons voorbeeld gevolgd
en dit heeft ertoe geleid dat er op 5 mei 1998
een samenwerkingsovereenkomst werd
gesloten tussen de federale Staat, de Gemeen-
schappen en de Gewesten betreffende de
bestendiging van het armoedebeleid (Bel-
gisch Staatsblad van 10 juli 1999).

Al vrij snel is echter gebleken dat men met
de toepassing van de ordonnantie van
11 juli 1991 de vooropgestelde doelstellin-
gen niet zou bereiken.

Concrete methodes

Daarom heeft de Verenigde Vergadering
beslist de methodiek te herzien, rekening
houdend met de samenwerkingsovereen-
komst. Ze heeft beslist de bestaande tekst

Dinsdag 17 oktober 2000. Premier Verhofstadt
houdt zijn « State of the Union » voor de Kamer.
De verwachtingen zijn hoog gestemd. Heel veel
beleidsterreinen zijn aangeboord om overheen
een lange periode in uitvoering te gaan.
Idem dito voor het daags voordien bereikte
Sint-Hedwigakkoord. Dat streeft de commu-
nautaire pacificatie na en laat sporen na tot
zelfs in 2012.

De federale coalitiepartners betogen dat dit
akkoord de voorbode is van een meer harmo-
nieus federaliseringsproces in ons land. De
beleidsverantwoordelijkheid van de deelstaten
wordt immers uitgebreid en bijgevolg komt er
ook een andere modus vivendi qua financie-
ring van de gewesten en gemeenschappen in
België. De mate waarin elk gewest en gemeen-
schap zijn inkomsten zal kunnen genereren en
beheren wordt aangepast en dat betekent een
herziening van de  Financieringswet (16 janu-
ari 1989). Hiervoor is een tweederde meerder-
heid en een meerderheid binnen elke taalgroep
vereist. Voor deze hervormingsplannen in
definitieve wetteksten zijn gegoten, zullen alle
federale partners de budgettaire consequenties
onder de loep nemen. Dat geldt eveneens voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit sta-
dium past een bondig overzicht van de voorop-
gestelde wijzigingen.

Vandaag komen de inkomsten 
van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
voort uit verschillende bronnen:
1. hoofdmoot vormt een dotatie, nl. een

gedeelte van de opbrengst van de perso-
nenbelasting volgens de juste retour for-
mule, evenwel gecorrigeerd met een solida-
riteitssleutel

2. voor sommige gewestbelastingen heeft het
Gewest slechts een beperkte zeggenschap

en krijgt het een deel toegewezen. Dat geldt
voor de registratierechten (incasso gelimi-
teerd tot 41,4%), het successierecht, de
onroerende voorheffing, de openingsbelas-
ting op de drankslijterijen, de belasting op de
spelen en weddenschappen en de belasting
op de  automatische ontspanningstoestellen

3. Brussel ontvangt ook kredietdotaties, die de
federale overheid toeschuift voor de weder-
tewerkstelling van en begeleidingsprogram-
ma’s voor werklozen, alsook voor de kos-
ten die de functie van hoofdstad én inter-
nationaal centrum met zich meebrengt

4. daarnaast heft het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ook opcentiemen op de personen-
belasting, de onroerende voorheffing en de
verkeerstaks. Dit zijn de zgn. agglomeratie-
belastingen.

Wat zou er in de nabije toekomst
kunnen veranderen?
- Alle gewestbelastingen worden volledig toe-

gewezen aan de drie gewesten, zowel qua
verantwoordelijkheid als qua middelen.
Het gaat dus om de registratierechten, de
onroerende voorheffing, de successierechten,
de zgn « roze » belastingen, de openingstaks
op drankslijterijen en ook de verkeers-
belasting, de belasting op de inverkeer-
stelling, het eurovignet, de schenkings-
rechten en de zgn. milieutaksen. Last but not
least, zou ook het kijk- en luistergeld een
gewestbelasting worden.
Fiscale autonomie over dit pakket van eigen
middelen heeft tot consequentie dat het
Gewest zelf de heffingsgrondslag, de aan-
slagvoeten en de vrijstellingen regelt én dat
het Gewest de inning van al deze gewest-
belastingen voor eigen rekening organiseert.

- Wat het Gewest meer oogst via de nieuwe
gewestbelastingen, gaat in mindering van
zijn personenbelasting-dotatie. Budgettair

moet dit immers een neutrale operatie blij-
ven, dicteert de federale regering.

- Op het resterend gedeelte van de perso-
nenbelasting-dotatie krijgt het Gewest enige
autonomie. De manoeuvreerruimte om for-
faitair of procentueel kortingen dan wel
opcentiemen in te voeren, beloopt 3,25%
vanaf 2001 en 6,75% vanaf 2004.
In Lambertmont hebben de auteurs van het
St-Hedwigakkoord afgesproken dat de
belastingprogressiviteit niet mag verkleind
worden en dat de Gewesten bij deloyale fis-
cale concurrentie op buitenspel worden
teruggefloten.

Brussel voortaan breder 
in de kleren?
Zonder vooruit te lopen op het overleg en het
budgettair studiewerk dat op de verscheidene
beleidsniveaus zal gevoerd worden, is een
meerderheid het erover eens dat een inte-
grale  overheveling van de gewestbelastingen
aan het Vlaams, Waals en het Brussels Gewest
in het verlengde ligt van de logica van een
federale staatsstructuur.

Dit gezegd zijnde duiken er voor Brussel wel
enkele kapitale vraagtekens op. Zal Brussel
zijn  comparatief voordeel dat het put uit de
onroerende fiscaliteit en uit de successierech-
ten voldoende kunnen uitspelen, wanneer de
meeropbrengst zou verdwijnen in een nave-
nant verminderde personenbelasting-dotatie ?
Mag Brussel rekenen op voldoende solidari-
teit om zijn opdrachten van meervoudige
hoofdstad en van internationaal centrum vol-
waardig uit te voeren ?

Het Sint-Hedwigakkoord zal de komende
maanden de beleidsmakers in de ban hou-
den. Ook in ons Brussels  Parlement is de dis-
cussie gelanceerd.
Wordt ongetwijfeld  vervolgd.

Het nieuwe « armoedeverslag »DE MARS VAN DE KINDEREN 
VOOR HUN RECHTEN

19 november : meer dan duizend kinderen en jongeren
marcheren s’middags door Brussel om aandacht te vragen
voor hun rechten. De mars werd georganiseerd door Uni-
cef nav de elfde verjaardag van het handvest van de rech-
ten van het kind.  In de voormiddag  gingen  de kinderen
op verschillende plaatsen een discussie aan met beleids-
verantwoordelijken en volksvertegenwoordigers.

In het Brussels Parlement kwamen een veertigtal jongeren
discussiëren met Danielle Caron, Adelheid Byttebier en
Brigitte Grouwels over onderwijs en vrije tijd : « te weinig
tijd voor echt vrije tijd (lees : teveel huiswerk), en te weinig
ruimte om zich in die vrije tijd  te kunnen uitleven » , dat
waren zowat de verzuchtingen in een notedop.

3° de veldwerkers en de verenigingen
moeten meer betrokken worden bij de
opstelling van het armoedeverslag.

Hiertoe stelt de ordonnantie een nauw-
keurig tijdschema vast op basis van een
aftelling die het mogelijk moet maken de
vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

Elk jaar zal het Verenigd College een syn-
theseverslag opstellen van de maatregelen
die de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie inzake armoedebestrij-
ding heeft genomen. Op die manier kun-
nen de personen en instellingen die actief
opkomen tegen armoede, sociale uitslui-
ting en ongelijke toegang tot rechten tij-
dens het rondetafelgesprek met kennis
van zaken een debat voeren over de acties
die gezamenlijk moeten worden onderno-
men. 

Het opstellen van een standaardmodel
moet het bovendien mogelijk maken de
jaarverslagen gemakkelijker met elkaar te
vergelijken.

Al deze maatregelen moeten ertoe bijdra-
gen dat het politiek beleid beter op de
werkelijkheid is afgestemd en in overleg
met alle betrokken partijen wordt uitge-
stippeld.

Ter informatie: de armoedeverslagen en
de debatten die hierover zijn gevoerd wor-
den door het Brussels Parlement uitgege-
ven (dienst documentatie: 02/549.62.50).

te vervangen door een volledig nieuwe
tekst die niettemin de vorige acties besten-
digt. Met name de volgende elementen
dienden concreter te worden uitgewerkt:

1° het armoedeverslag moet een jaarlijks
beknopt verslag zijn aan de hand waar-
van er in de vergadering een echt debat
kan worden gevoerd en tijdige goed-
keuring van aanbevelingen met het oog
op het opstellen van de begroting;

2° algemene statistische gegevens bezorgd
door de OCMW’s, het Verenigd College
en de openbare en privé-instellingen
die opkomen tegen de armoede, moe-
ten in het armoedeverslag voorkomen;


