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Het	parlementaire	werkjaar	waarvan	dit	activiteitenverslag	
van	het	Brussels	Parlement	verslag	uitbrengt,	was	geen	
gemakkelijk jaar. Na een gezondheidscrisis die twee jaar 
heeft	geduurd,	dachten	we	de	sociale	en	economische	
gevolgen	ervan	onder	controle	te	hebben,	maar	de	
oorlog aan de poorten van Europa na de Russische inval 
in Oekraïne en de energiecrisis hebben de impact alleen 
maar groter gemaakt.

Het	was	ook	een	intens	jaar,	met	debatten	vol	passie,	
met	succeservaringen,	en	met	momenten	van	spanning.

Het	mag	gezegd	worden:	onze	assemblee	heeft	
gedebatteerd	over	onderwerpen	die	hevige	emoties	
opwekken.	Denk	maar	aan	de	taxi-ordonnantie,	 
de stemming over het ritueel slachten – een  
historische	stemming	met	een	onzekere	uitkomst	–,	 
of nog de eerste gesprekken rond het dragen van 
levensbeschouwelijke	–	filosofische,	politieke	of	
religieuze – tekens in de openbare diensten.

Het	parlement	is	bij	uitstek	de	plek	waar	men	de	tijd	moet	
nemen om van gedachten te wisselen over de gevoelige 
kwesties	die	onze	samenleving	beroeren.	Daarvoor	
kunnen we te rade gaan bij deskundigen en personen op 
het terrein. Verschillende en uiteenlopende meningen 
moeten kunnen worden uitgedrukt én gehoord.

Het hele jaar lang hebben we ook gewerkt aan een 
concrete	uitdieping	van	de	burgerparticipatie.

Er	werden	dit	jaar	niet	minder	dan	10	verzoekschriften	
behandeld; 40 jongeren hebben deelgenomen aan 
een panelgesprek rond de toekomst van Europa. Het 
Brussels	Parlement	heeft	de	derde	overlegcommissie	in	
haar	bestaan	georganiseerd,	over	hoe	we	biodiversiteit	
kunnen rijmen met het stadsleven.

Hoewel dit niet tot het parlementaire werk stricto sensu 
behoort,	verheug	ik	me	toch	over	de	opstart	van	de	
Brusselse ombudsdienst. Ook dat getuigt van de wil om 
aan alle Brusselaars zoveel mogelijk ruimte te geven om 
zich	te	laten	horen,	om	hun	bekommernissen	te	uiten	en	
om mee te werken aan een betere dienstverlening.

We hebben dit kunnen doen in omstandigheden die 
nagenoeg weer normaal waren. Dat was goed nieuws 
voor	het	verloop	van	de	werkzaamheden,	maar	ook	
omdat we opnieuw Brusselaars hebben kunnen 
ontvangen in wat toch hun huis is. Onze assemblee 
moet	opnieuw	openstaan	voor	scholen,	verenigingen,	
bezoekers:	zo	kunnen	we	tonen	hoe	de	democratie	
concreet werkt.

Het was ook een groot moment van vreugde om het 
Irisfeest weer allemaal samen te kunnen vieren in het 
Maison	de	la	Poste.

Met	veel	emotie	hebben	we	ook	Brusselaars	kunnen	
opnemen bij de Rechtvaardigen onder de Volkeren. 
Hun	moed	en	hun	menselijkheid	in	tijden	van	haat	
en barbaarsheid mogen terecht in de kijker worden 
geplaatst.	Ze	hebben,	zeker	voor	de	jonge	generaties,	
een belangrijke en actuele boodschap over hoe je je 
kunt	verzetten	tegen	onrechtvaardigheden.

Rachid MADRANE
Voorzitter

“

”

Verschillende en 
uiteenlopende 
meningen moeten 
kunnen worden 
uitgedrukt én 
gehoord in het 
parlement.
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WOORD VAN DE 
EERSTE ONDER- 
VOORZITTER
Dit	activiteitenverslag	geeft	een	overzicht	van	de	werking	
van	het	Brussels	Parlement.	Het	verschaft	inzicht	in	het	
wetgevende werk. Het toont ook aan dat ons parlement 
een open huis is. Het is de vaste wil van de Brusselse 
volksvertegenwoordiging	om	middels	tal	van	activiteiten	de	
participatie	van	de	burger	aan	de	politieke	besluitvorming	
te bevorderen. Het parlement is de hoeksteen van onze 
democratie	en	weerspiegelt	de	Brusselse	bevolking	in	al	haar	
diversiteit. Het verdedigt haar belangen op transparante wijze. 
De	parlementaire	werkzaamheden,	commissies	en	de	plenaire	
vergaderingen,	worden	rechtstreeks	uitgezonden	en	zijn	
toegankelijk via het YouTube-kanaal van het parlement.  

Het	zal	de	aandachtige	volgers	van	de	Brusselse	politiek		niet	
verbazen	dat	ik	één	wettekst,	het	voorbije	jaar,	bijzonder	
welgekomen	vond.	Het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement	
keurde	de	ordonnantie	goed	dat	het	gewestelijk	stelsel	van	
registratierechten	wijzigt.	Het	abattement	(de	korting)	op	de	
registratierechten	wordt	in	de	nieuwe	regeling	op	drie	punten	
gewijzigd.	Zo	wordt	het	huidige	abattement	van	175.000	
naar	200.000	euro	opgetrokken,	komt	er	een	bijkomend	
abattement	bij	een	belangrijke	energetische	renovatie	van	
de	woning,	nl.	25.000	euro	in	het	abattement	per	sprong	van	
energieklasse,	mits	er	een	verbetering	aan	de	energetische	
waarde komt van minstens 2 sprongen. En ten derde trekt het 
Brussels Gewest het huidige plafond van de verkoopprijs van 
een	woning	om	in	aanmerking	te	komen	voor	een	abattement	
op van 500.000 euro tot 600.000 euro. Dit maakt de aankoop 
van een woning die als hoofdverblijfplaats dient in ons gewest 
goedkoper. Zo behouden we in onze superdiverse grootstad 
een voldoende sterke middenklasse van jonge mensen die in 
een eigen woning willen investeren.
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Ook het thema meertaligheid kwam uitgebreid aan 
bod in het parlement. Verschillende studiedagen 
over	meertaligheid	in	Brussel	en	in	België,	evenals	
verschillende	debatten	over	meertaligheid	in	het	
bedrijfsleven,	in	het	onderwijs	en	in	het	kader	van	
mogelijke	institutionele	hervormingen,	werden	
georganiseerd.

Als	eerste	ondervoorzitter,	en	gewapend	met	de	ervaring	
opgedaan	als	minister	in	verschillende	regeringen,	wil	
ik	verder	inzetten	op	de	ingeslagen	weg	en	ijveren	voor	
een	efficiënte	werking	van	het	parlement.	Ook	de	vlotte	
samenwerking tussen het parlement en de regering en 
tussen het parlement en de Brusselaars zijn een prioriteit.

De volksvertegenwoordiging moet de vinger aan de pols 
houden	over	wat	er	leeft	in	de	samenleving	en	aandacht	
hebben voor de problemen in het dagelijks leven van 
de	Brusselaars.	Boeiende	en	leerrijke	hoorzittingen	zijn	
daartoe een uitgelezen instrument. Door de regering 
schriftelijk	en	mondeling	te	bevragen	of	te	interpelleren	
en	middels	actualiteitsvragen	en		-debatten	wordt	kort	
op de bal gespeeld. De controletaak van het parlement 
op het beleid van de regering wordt met de grootste 
ernst uitgevoerd. Alle beleidsdomeinen genieten hierbij 
de aandacht van onze parlementsleden.

Het	parlement	is	en	blijft	immers	de	wieg	van	het	
politieke	debat	en	van	de	politieke	besluitvorming.	Het	

is	het	bruisend	hart	van	de	liberale	democratie.	Het	
slaat bruggen tussen uiteenlopend gedachtengoed en 
verenigt de verschillende bevolkingsgroepen om samen 
te bouwen aan een Brussel waar elkeen zich goed voelt. 
We maken er dagelijks werk van. 

 

Guy VANHENGEL
Eerste Ondervoorzitter

“

”

De volksvertegenwoordiging moet de vinger 
aan de pols houden over wat er leeft in de 
samenleving en aandacht hebben voor de 

problemen in het dagelijks leven van de 
Brusselaars. Boeiende en leerrijke hoorzittingen 

zijn daartoe een uitgelezen instrument.
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HET PARLEMENT



Het Brussels 
Hoofdstedelijk 
Parlement, ook 
wel “Brussels 
Parlement” 
genaamd, is 
het wetgevende 
orgaan van het 
Brussels Gewest. 
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A. Taken

Het	Brussels	Parlement	heeft	als	belangrijkste	taken: 

•	Wetten	maken
 Het parlement stelt de wetgevingsteksten op die de regels zullen vaststellen binnen de 
bevoegdheden	van	het	Brussels	Gewest,	bespreekt	deze	en	stemt	erover.	Het	Brussels	
Parlement	maakt	wetten	door	middel	van	"ordonnanties"	in	aangelegenheden	die	onder	
de	gewestelijke	en	de	bicommunautaire	bevoegdheden	vallen	en	door	"verordeningen"	
in	aangelegenheden	die	onder	de	bevoegdheid	van	de	agglomeratie	vallen.

•	De	regering	controleren
	 Door	middel	van	vragen,	interpellaties	of	vragen	om	uitleg	oefenen	de	parlementsleden,	
ook	volksvertegenwoordigers	genoemd,	controle	uit	op	het	regeringswerk.	Het	
parlement	kan	zelfs	zo	ver	gaan	dat	het	een	motie	van	wantrouwen	jegens	de	regering	of	
een	van	haar	leden	aanneemt	en	haar	of	het	lid	zo	tot	aftreden	dwingt.

Weetje
Volksvertegenwoordigers hebben verschillende	
instrumenten	om	de	regering	te	controleren: 
interpellaties,	verzoeken	om	uitleg	en	vragen	(actuele,	
mondelinge	of	schriftelijke).	

Interpellatie:	Via	de	interpellatie	kan	elk	lid	één	of	
meer	leden	van	de	regering	vragen	om	een	politieke	
daad	of	algemene	of	specifieke	aspecten	van	het	
regeringsbeleid te rechtvaardigen. Aan het eind daarvan 
kan	een	motie	tot	wijziging	van	het	gevoerde	beleid	
door de volksvertegenwoordigers worden ingediend. 

Vraag	om	uitleg: zij maakt het mogelijk om opheldering te 
vragen	aan	een	lid	van	de	regering	en	tegelijkertijd	andere	
sprekers de gelegenheid te geven in het debat tussen te 
komen.	De	vraag	om	uitleg	is	korter	dan	een	interpellatie	
en de reikwijdte ervan is minder. Het maakt het mogelijk 
om	debatten	dynamischer	te	maken	en	het	aantal	
interpellaties	te	beperken	tot	grote	politieke	kwesties.

Actualiteitsvraag: dit is een parlementaire vraag waarmee 
een	volksvertegenwoordiger	tijdens	de	plenaire	vergadering	
of	tijdens	een	commissievergadering	een	lid	van	de	regering	
kan ondervragen over een actueel onderwerp. Deze laatste 
dient hem onmiddellijk daarna antwoord te geven.

Mondelinge	vraag: Elke volksvertegenwoordiger kan 
mondelinge vragen indienen die hij/zij in de commissie 
of in de plenaire vergadering stelt. Het ondervraagde lid 
van	de	regering	antwoordt	tijdens	dezelfde	vergadering		
of een van zijn collega's doet dit namens hem. 

Schriftelijke	vraag:	Elke	volksvertegenwoordiger	heeft	
de	mogelijkheid	om	een	lid	van	de	regering	schriftelijk	
te ondervragen. Het ondervraagde lid van de regering 
beschikt	over	een	termijn	om		–	ook	schriftelijk	–	te	
antwoorden.

•	De	begroting	goedkeuren
	 De	behandeling	en	stemming	over	de	begroting	is	een	essentiële	taak	
in	de	parlementaire	activiteiten.	De	begroting	geeft	in	cijfers	het	beleid	
weer	dat	het	volgende	jaar	zal	worden	gevoerd	en	de	financiële	middelen	
die worden gebruikt om dit te bereiken.

•	De	dialoog	en	participatieve	processen	met	de	Brusselse	bevolking	 
te	bevorderen

	 Het	parlement	zet	zich	in	om	burgerparticipatie	in	al	haar	vormen	te	
bevorderen en de zorgen en meningen van de Brusselse burgers over  
te brengen.
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B. BEVOEGDHEDEN

De	bevoegdheden	van	het	Brussels	Parlement	zijn	uitgebreid	en	beïnvloeden	het	dagelijks	leven van de Brusselaars.   

De “GEWESTELIJKE" BEVOEGDHEDEN worden uitgeoefend in aangelegen-
heden	die	verband	houden	met	het	grondgebied	van	de	regio,	waaronder:

huisvesting

werkgelegenheids-
beleid (plaatsing 

van werknemers en 
programma’s voor de 
werkhervatting	voor	

werklozen)	

leefmilieu,	
natuurbehoud,	
waterbeleid en 

afvalstoffenbeleid

economisch  
beleid,	 

buitenlandse  
handel

dierenwelzijn

ruimtelijke	ordening,	
stedenbouw,	stadsver-
nieuwing,	grondbeleid,	

bescherming van monu-
menten en landschap-
pen,	openbare	werken

mobiliteit,	verkeers-
veiligheid en vervoer

energiebeleid 

wetenschappelijk 
onderzoek 

 toerisme

het toezicht op en 
de	financiering	van	

ondergeschikte 
besturen	(gemeenten,	
intercommunales,	

culten…)	

veiligheidspreventie-
beleid en toezicht op 

politiezones 

internationale	 
betrekkingen en  
ontwikkelings- 
samenwerking

De “BICOMMUNAUTAIRE” BEVOEGDHEDEN worden uitgeoefend in  
aangelegenheden die verband houden met personen en niet exclusief  

vallen	onder	de	ene	of	de	andere	Gemeenschap,	waaronder:	

gezondheidsbeleid  
(beleid van zorgverlening in 
verzorgingsinstellingen en 
instellingen	voor	ouderen,	

sanitaire	opvoeding,	
preventieve	geneeskunde,	
revalidatiebeleid,	geestelijke	
gezondheid,	accreditatie	en	
quota	voor	zorgberoepen)

hulp en bijstand aan personen  
(gezinsbeleid,	sociale	bijstandsbeleid,	
gehandicapten,	senioren,	jongeren,	
immigranten,	sociale	bijstand	aan	

gevangenen,	juridische	eerstelijnsbijstand...)	

gezinsbijslagen	(kinderbijslag,	 
geboortetoelagen	en	adoptiebonussen)

Het	Brussels	Parlement	beheert	ook	bepaalde	bevoegdheden	 
MET BETREKKING TOT DE VOORMALIGE BRUSSELSE AGGLOMERATIE: 

brand- 
bestrijding

dringende 
medische hulp

verwijdering  
en verwerking 

van afval

bezoldigd  
personen- 

vervoer
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C. SAMENSTELLING VAN DE ASSEMBLEE (OP 19/09/2022)

Het	Brussels	Parlement	telt	89	volksvertegenwoordigers,	verdeeld	over	twee	taalgroepen:	 
72	Franstalige	volksvertegenwoordigers en 17	Nederlandstalige	volksvertegenwoordigers. 

Deze vertegenwoordigers worden om de vijf jaar via rechtstreekse algemene verkiezingen  
verkozen door de meerderjarige Belgen die in het Brussels Gewest wonen. Om verkozen te  
worden,	moet	men	Belg	zijn,	minstens	18	jaar	oud	en	woonachtig	in	het	Brussels	Gewest.

De laatste gewestverkiezingen werden gehouden op 26 mei 2019. 

Weetje
In 1989 werden bij de verkiezingen voor 
de	"Brusselse	Hoofdstedelijke	Raad"	75	
gewestelijke parlementsleden verkozen: 64 
Franstaligen en 11 Nederlandstaligen. Deze 
cijfers kwamen overeen met het totaal aantal 
uitgebrachte stemmen op de lijsten van de 
Frans- en Nederlandstalige kandidaten.

Tijdens	de	vijfde	Staatshervorming,	die	op	29	
april 2001 werd goedgekeurd en vanaf 2004 
uitvoering	kreeg,	wijzigt	het	Lombardakkoord 
(genoemd naar de Lombardstraat waar de 
zetel	van	het	Brussels	Parlement	is	gevestigd)	
de zetelverdeling tussen de twee taalgroepen. 
Onafhankelijk	van	het	aantal	stemmen	
dat de Franstalige en Nederlandstalige 
lijsten	behalen,	wordt	het	aantal	Brusselse	
gekozenen	vastgesteld	op	89,	17	leden	van	
de Nederlandse taalgroep en 72 leden van de 
Franse taalgroep.

Op	datum	van	19/09/2022,	datum	van	de	openingsvergadering,	was	het	Brussels	Parlement	als	volgt	samengesteld:

 Zetelverdeling 

FRANSTALIGE ZETELS72 NEDERLANDSTALIGE ZETELS17

PS

16

15

14

10

10

4
3

Ecolo

Onafhankelijken**

DéFI

PTB

Les	Engagés*

MR

Groen

CD&V

Open	Vld

Agora

PVDA

N-VAone.brussels
Vooruit

Vlaams	Belang

4

3

3

3

1

1

1
1

* Vanaf 24 maart 2022, wordt de cdH-fractie Les Engagés.
** Sedert 20 oktober 2022 zetelt Véronique Lefrancq, voordien lid van de fractie Les Engagés, in de hoedanigheid van onafhankelijk volksvertegenwoordiger.
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 Volksvertegenwoordigers (op 20/10/2022) 

1 Agic Leila  PS FR

2 Ahidar Fouad  one.brussels-  
 Vooruit NL

3 Aït	Baala Latifa  MR FR

4 Austraet Victoria  Onafhankelijke FR

5 Barzin Clémentine  MR FR

6 Bauwens Bruno*  PTB FR

6 Benjumea	Moreno Juan  Groen NL

7 Bertrand Alexia  MR FR

8 Bomele	Nketo Nicole  DéFI FR

9 Busselen Jan  PVDA NL

10 Casier Martin  PS FR

11 Chabbert Delphine  PS FR

12 Chahid Ridouane  PS FR

13 Coomans	de	Brachène Geoffroy  MR FR

14 Czekalski Aurélie  MR FR

15 Dagrin Francis  PTB FR

16 Debaets Bianca  CD&V NL

17 De	Beukelaer Christophe  Les Engagés FR

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

* Sedert vrijdag 18 februari 2022 vervangt Bruno Bauwens Caroline De Bock als volksvertegenwoordiger voor de PTB-fractie.
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19 De	Bock Emmanuel  DéFI FR

20 Dejonghe Carla  Open Vld NL

21 de	Lobkowicz Ariane  DéFI FR

22 de	Patoul Jonathan  DéFI FR

24 De Ré Margaux  Ecolo FR

25 De	Smedt Françoise  PTB FR

26 De	Wolf Vincent  MR FR

27 Dönmez Ibrahim  PS FR

28 Dufourny Dominique  MR FR

29 d'Ursel Anne- 
Charlotte

 MR FR

30 El	Yousfi Nadia  PS FR

31 Emmery Isabelle  PS FR

32 Fremault Céline  Les Engagés FR

33 Genot Zoé  Ecolo FR

34 Ghyssels Marc-Jean  PS FR

35 Groppi Elisa  PTB FR

36 Handichi Youssef  PTB FR

37 Hoessen Soetkin  Groen NL

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt
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38 Ikazban Jamal  PS FR

39 Jamoulle Véronique  PS FR

40
Kazadi	Muanangabu	
Kaniki Gladys  Les Engagés FR

41 Kennis Pepijn  Agora NL

42 Kerckhofs Jean-Pierre  PTB FR

43 Köksal Sadik  DéFI FR

44 Kompany Pierre  Les Engagés FR

45 Koplowicz Stéphanie  PTB FR

46 Koyuncu Hasan  PS FR

47 Laanan Fadila  PS FR

48 Lahssaini Leila  PTB FR

49 Lecocq Marie  Ecolo FR

50 Lefrancq Véronique**  Onafhankelijke FR

51 Leisterh David  MR FR

52 Loewenstein Marc  DéFI FR

53 Lootens-Stael Dominiek  Vlaams Belang NL

54 Lux Pierre-Yves  Ecolo FR

55 Madrane Rachid  PS FR

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

** Sedert 20 oktober 2022 zetelt Véronique Lefrancq, voordien lid van de fractie Les Engagés, in de hoedanigheid van onafhankelijk volksvertegenwoordiger.
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56 Magdalijns Christophe  DéFI FR

57 Maison Joëlle  DéFI FR

58 Mampaka	Mankamba Bertin  MR FR

59 Mouhssin Ahmed  Ecolo FR

60 Nagy Marie  DéFI FR

60 Naessens Thomas***  Ecolo FR

61 Obolensky Petya  PTB FR

62 Ouriaghli Mohamed  PS FR

63 Özkara Emin  Onafhankelijke FR

64 Parmentier Ingrid  Ecolo FR

65 Pauthier Isabelle  Ecolo FR

66 Pitseys John  Ecolo FR

67 Plovie Magali  Ecolo FR

68 Roberti Tristan  Ecolo FR

69 Rochette Els  one.brussels-  
 Vooruit NL

70 Sabbe Hilde  one.brussels-  
 Vooruit NL

71 Schepmans Françoise  MR FR

72 Segers Matteo  Ecolo FR

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

*** Sedert donderdag 23 december 2021 vervangt Thomas Naessens Barbara de Radiguès als volksvertegenwoordiger voor de Ecolo-fractie. 
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73 Soiresse Kalvin  Ecolo FR

74 Stoops Lotte  Groen NL

75 Tahar Farida  Ecolo FR

76 Talhi Hicham  Ecolo FR

77 Teitelbaum Viviane  MR FR

78 Temiz Sevket  PS FR

79 Uyttendaele Julien  PS FR

80 Van	Achter Cieltje  N-VA NL

81 Van	Cauwenberge Luc  PTB FR

82 Vanden	Borre Mathias  N-VA NL

83 Van	Goidsenhoven Gaëtan  MR FR

84 Vanhengel Guy  Open Vld NL

85 Verstraete Arnaud  Groen NL

86 Verstraeten Gilles  N-VA NL

87 Vossaert Michaël  DéFI FR

88 Weytsman David  MR FR

89 Zamouri Khadija  Open Vld NL

 Volksvertegenwoordiger die ook in de Senaat zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in de Senaat zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt

 Volksvertegenwoordiger die ook in het « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles » zetelt
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Weetje
Sommige leden van het Brussels 
Hoofdstedelijk	Parlement	hebben	
eveneens	zitting	in	het	Parlement	
van	de	Franse	Gemeenschap 
(“Parlement	de	la	Fédération	
Wallonië-Bruxelles”	-	PFWB)	en	
sommige anderen in de Senaat:

Negentien	leden	van	de	Franse	
taalgroep	van	het	Brussels	Parle-
ment	hebben	zitting	in	het	PFWB.

Twee leden van de Franse taalgroep 
van	het	Brussels	Parlement	werden	
aangeduid als senator.

Deze	personen	worden,	volgens	
de regel van de evenredige 
vertegenwoordiging,	aangeduid	
door	hun	respectieve	politieke	
fractie.

Verdeling naar geslacht	(21/10/2022)

Verdeling naar parlementaire ervaring	(in	het	BHP	en	in	andere	assemblees)	

41 Vrouwen - 46,07%

48 Mannen - 53,93%

Verdeling	naar	leeftijd	(21/10/2022)

Jongste
26 JAAR

Gemiddelde
leeftijd

47,2 JAAR
Oudste

75 JAAR

30 40 50 60 70 80 JAAR20

3

21

30

52
17
15
5

23

11

1

0	tot	5	jaar

6	tot	10	jaar

11	tot	20	jaar

+	20	jaar
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Verdeling	naar	beroepsactiviteit

verkozen	zonder	ander	aangegeven	beroep

verkozen	met	een	lokaal	mandaat*

verkozen	met	een	mandaat	
in	andere	assemblees

verkozenen	die	naast	
hun	parlementair
mandaat	een	ander	
beroep	uitoefenen

2

3 49 12

16

19

Gemeenschaps- 
senatoren

Schepenen
Gemeente- 
raadsleden

OCMW- 
voorzitterBurgemeesters

Volksvertegenwoordigers  
in het Parlement van de  

Franse Gemeenschap 

8

6

4

7

5

1

* Vanaf 2024 is er geen cumulatie meer mogelijk tussen een mandaat van volks- 
vertegenwoordiger en dat van burgemeester of schepen van een gemeente.

Vrij beroep

Ambtenaren (niet onderwijs)

Leerkrachten

bediende of kaderlid

Zelfstandige

Andere
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Interactief halfrond 
Het	interactief	halfrond	staat	u	toe	de	plaats	van	de	partijen	en	van	de	volksvertegenwoordigers	in	het	halfrond	(zaalplan)	te	bekijken	en	biedt	meerdere	functies	
om	de	assemblee	te	visualiseren	volgens	verschillende	filters	en	zoeksleutels:	politieke	partijen,	functies,	taalrol,	geslacht en leeftijd. Een afdruk van het halfrond 
in A3- en A4-versies is ook beschikbaar via deze module.

Raadpleeg	 
het	interactief	 

halfrond:	
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 Politieke fracties  

Het	Brussels	Parlement	telt	14	politieke	fracties:	PS,	MR,	Ecolo,	DéFI,	PTB,	
Les	Engagés,	Groen,	N-VA,	Open	VLD,	one.brussels-Vooruit,	Vlaams	Belang,	
CD&V,	Agora	en	PVDA.

Luidens het reglement van het parlement kunnen de gekozenen van 
eenzelfde	kieslijst	die	binnen	de	overeenkomstige	taalgroep	5%	van	de	
zetels	behaald	hebben,	een	erkende	politieke	fractie	vormen.	De	erkenning	
geeft	de	politieke	fracties	recht	op	eigen	lokalen	en	op	werkingsmiddelen.	

Groen N-VA

Arnaud	Verstraete,	 
Fractievoorzitter

Cieltje	Van	Achter,	 
Fractievoorzitter

PS Ecolo Open VLD one.brussels-Vooruit

Ridouane	Chahid,	 
Fractievoorzitter

John	Pitseys,	 
Fractievoorzitter

Carla	Dejonghe,	 
Fractievoorzitter

Fouad	Ahidar,	 
Fractievoorzitter

MR DéFI Vlaams Belang CD&V

Alexia	Bertrand,	 
Fractievoorzitter

Emmanuel	De	Bock,	 
Fractievoorzitter

Dominiek	Lootens-Stael,	 
Fractievoorzitter

Bianca	Debaets,	 
Fractievoorzitter

PTB Les Engagés Agora PVDA

Françoise	De	Smedt,	 
Fractievoorzitter

Céline	Fremault,	 
Fractievoorzitter

Pepijn	Kennis,	 
Fractievoorzitter

Jan	Busselen,	 
Fractievoorzitter

8 Mannen
57%

6 Vrouwen
43%

Voorzitters	van	de	politieke	fracties
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Elke	volksvertegenwoordiger	heeft	recht	op	
één	voltijdse	medewerker	(of	2	halftijdse	
medewerkers)	en	elke	fractievoorzitter	heeft	
recht	op	één	extra	halftijdse	medewerker.	
Op	20	oktober	2022	waren	er	43	voltijdse	
en	104	halftijdse	medewerkers.	

Elke	erkende	politieke	fractie	heeft	recht	op	
1	fractiesecretaris	en	1	extra	universitaire	
medewerker	per	5	fractieleden.	Er	kan	1	
adjunct-fractiesecretaris	worden	aangesteld	
onder de universitaire medewerkers. 
Op 20 oktober 2022 waren er 11 
voltijdse	fractiesecretarissen,	1	voltijds	
adjunct-fractiesecretaris,	4	halftijdse	
fractiesecretarissen,	9	voltijdse	universitaire	
medewerkers	en	8	halftijdse	universitaire	
medewerkers.
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D. BESTUURSORGANEN  (OP 20/10/2022)

9 Mannen
60%

6 Vrouwen
40%

Het Bureau is samengesteld uit een 
voorzitter,	een	eerste	ondervoorzitter,	drie	
ondervoorzitters	en	tien	secretarissen	en	de	
griffier	en	de	adjunct-griffier.	

Het Bureau draagt de verantwoordelijkheid 
voor het dagelijks	beheer en voor de 
organisatie	van	de	diensten	van	het	Brussels	
Parlement. Dit omvat de opstelling van een 
begroting,	personeel,	infrastructuur	en	de	
diverse	interne	en	externe	activiteiten	van	
het	Parlement.	

Het wordt samengesteld volgens het stelsel 
van de evenredige vertegenwoordiging van 
de	taalgroepen	en	erkende	politieke	fracties.	
Een derde van de leden moet behoren tot de 
Nederlandse taalgroep. 

 Bureau 

* Sedert 20 oktober 2022 vervangt Joëlle Maison Véronique Lefrancq  
(voordien lid van de fractie Les Engagés) als secretaris van het Bureau

Samenstelling van het Bureau 

VOORZITTER

Rachid	Madrane (PS)

EERSTE ONDERVOORZITTER

Guy	Vanhengel	(Open Vld)

ONDERVOORZITTER(S)

Hicham	Talhi	(Ecolo) Vincent	De	Wolf	(MR) Marc	Loewenstein	(DéFI)

SECRETARISSEN

Youssef	Handichi	(PTB)
Isabelle	Emmery	(PS)
Zoé	Genot	(Ecolo)

Anne-Charlotte	d'Ursel	(MR)
Gilles	Verstraeten	(N-VA)

Marc-Jean	Ghyssels	(PS)
Joëlle	Maison* (DéFI)

Juan	Benjumea	Moreno	(Groen)
Hilde	Sabbe	(one.brussels-Vooruit)

Lotte	Stoops	(Groen)

GRIFFIER ADJUNCT-GRIFFIER

Hugues	Timmermans Michel	Beerlandt
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bovenaan: Michel Beerlandt, Lotte Stoops, Marc-Jean Ghyssels, Hilde Sabbe, Vincent De Wolf, Juan Benjumea, Joëlle Maison

midden: Youssef Handichi, Hicham Talhi, Anne-Charlotte d’Ursel, Marc Loewenstein, Hugues Timmermans
onderaan: Isabelle Emmery, Zoé Genot, Guy Vanhengel, Rachid Madrane, Gilles Verstraeten
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Het Bureau	in	uitgebreide	samenstelling is 
het Bureau aangevuld met de	voorzitters	van	
de	erkende	politieke	fracties. Het Bureau in 
uitgebreide samenstelling is belast met de 
voorbereiding van de plenaire vergaderingen 
van het parlement en met het opstellen van 
de agenda. 

Het fungeert eveneens als intern 
overlegorgaan van het parlement en 
neemt beslissingen over zijn eigen werking 
(interpretatie	van	de	bepalingen	van	het	
reglement	van	de	assemblee)	en	over	zijn	
relaties	met	andere	machtsniveaus	(contacten	
met	de	regering	en	de	andere	assemblees,	
voordracht van de lijsten van de kandidaten 
die een mandaat zullen uitoefenen in diverse 
adviesorganen	of	in	beroepsorganen).

 Bureau in  
 uitgebreide  
 samenstelling 

Het Bureau in uitgebreide samenstelling brengt	advies	uit	over	de	ontvankelijkheid	van	interpellaties,	
vragen om uitleg en mondelinge vragen.

Niet ontvankelijk zijn: 
• teksten die niet behoren tot de bevoegdheden van het Brussels Gewest of de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie;
•	teksten	met	betrekking	tot	zaken	van	particulier	belang	of	betreffende	persoonlijke	gevallen;
•	teksten	die	uitsluitend	het	verkrijgen	van	statistische	gegevens	beogen;
•	teksten	strekkende	uitsluitend	tot	het	verkrijgen	van	documentatie;
• vragen waarmee alleen adviezen van juridische aard beoogd worden;
•	teksten	die	niet	tot	doel	hebben	het	optreden	van	de	regering	te	controleren,	die	de	regering	

bevragen over haar bedoelingen of die voorstellen doen;
•	teksten	over	hetzelfde	onderwerp	als	een	interpellatie	of	een	mondelinge	vraag	die	sinds	minder	dan	drie	

maanden door het Bureau in uitgebreide samenstelling verwezen is naar de plenaire vergadering of de com-
missie,	behalve	als	er	een	nieuw	feit	is	gerezen,	waarover	het	Bureau	in	uitgebreide	samenstelling	beslist.
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De commissies worden ermee belast de door 
de plenaire vergadering van het parlement 
(alle	volksvertegenwoordigers),	overgezonden	
ontwerpen	en	voorstellen	van	ordonnantie	te	
bespreken. In dit kader kunnen ze eventueel 
amendementen indienen.

Ze kunnen ook vergaderingen houden ter 
informatie	van	hun	leden	(hoorzittingen	met	
deskundigen…)	en	aan	de	regering	vragen	stellen	
over allerhande aangelegenheden. 

Van de besprekingen en voorgestelde teksten 
wordt vervolgens een	verslag	opgesteld	dat	
wordt	voorgelegd	aan	alle	89	Brusselse	
volksvertegenwoordigers alvorens de 
bespreking in plenaire vergadering wordt 
aangevat.

E. COMMISSIES  (OP 20/10/2022)
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 Vaste commissies 
De parlementaire commissies vergaderen in 
principe elke week en tellen elk 15 vaste leden. 
Zij zijn samengesteld volgens de regels van de 
evenredige vertegenwoordiging. De commissies 
zijn	proportioneel	samengesteld	met	hetzelfde	
evenwicht	tussen	de	politieke	fracties	als	in	de	
assemblee. 

Hun bevoegdheden en hun benaming worden 
na	de	verkiezingen,	na	advies	van	het	Bureau	
in	uitgebreide	vergadering,	door	de	Voorzitter	
vastgesteld. Ze	hebben	betrekking	op	de	
bevoegdheden	van	het	Gewest. 

Het	parlement	heeft	acht	vaste	commissies.	

De 89 Brusselse volksvertegenwoordigers hebben 
ook	zitting	in	de	Verenigde	Vergadering	van	de	
Gemeenschappelijke	Gemeenschapscommissie,	
de wetgevende assemblee in het Brussels 
Gewest die belast is voor de  aangelegenheden 
die niet exclusief vallen onder de bevoegdheid 
van de ene of de andere Gemeenschap ofwel de 
bicommunautaire aangelegenheden.

De Verenigde Vergadering telt twee vaste commissies.

8 Commissie- 
voorzitters	

72,7%

3 Commissie- 
voorzitsters 

27,3%

Commissie voor  
Binnenlandse Zaken

belast met de plaatselijke besturen, de 
veiligheid en preventie, de erediensten, 

de administratieve vereenvoudiging, het 
bezoldigd vervoer van personen en de 

brandbestrijding en dringende medische hulp

Voorgezeten door  
Guy	Vanhengel	(Open	Vld)

Commissie voor de Financiën 
en de Algemene Zaken

belast met de begroting, het openbaar 
ambt, de externe betrekkingen, de gelijke 

kansen, de biculturele aangelegenheden, het 
imago van Brussel en de burgerparticipatie

Voorgezeten door  
Rachid	Madrane	(PS)

Vaste	commissies	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement	(BHP)
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Commissie voor de Mobiliteit

belast met het openbaar vervoer, de openbare 
werken en de verkeersveiligheid

Voorgezeten door  
Anne-Charlotte	d’Ursel	(MR)

Commissie voor de Economische 
Zaken en de Tewerkstelling

belast met de economische transitie, het 
wetenschappelijk onderzoek en de digitalisering

Voorgezeten door  
Michaël	Vossaert	(DéFI)

Commissie voor het  
Leefmilieu en de Energie

belast met het natuurbehoud,  
het dierenwelzijn, de netheid, het waterbeleid  

en de haven van Brussel

Voorgezeten door  
Tristan	Roberti	(Ecolo)
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Commissie voor Gelijke Kansen  
en Vrouwenrechten

Voorgezeten door  
Margaux	De	Ré	(Ecolo)

Commissie voor de  
Territoriale Ontwikkeling

belast met de stadsvernieuwing, de stedenbouw, 
het grondbeleid, het erfgoed en het toerisme

Voorgezeten door  
Isabelle	Emmery	(PS)

Commissie voor de Huisvesting

Voorgezeten door  
Petya	Obolensky	(PTB)
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Commissie voor de Algemene  
Bicommunautaire Zaken

belast met de financiën, de begroting,  
het openbaar ambt, de externe betrekkingen  

en de gezinsbijslagen

Voorgezeten door  
Juan	Benjumea	Moreno	(Groen)

Commissie voor de Gezondheid 
en Bijstand aan Personen

Voorgezeten door  
Ibrahim	Dönmez	(PS)

Vaste commissies van de Verenigde Vergadering van de 
Gemeenschappelijke	Gemeenschapscommissie	(VVGGC)
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 Andere commissies en comités 
Andere	commissies	vergaderen	op	een	meer	ad	hoc	(occasionele)	basis.

Comité voor de follow-up  
van de wetgeving

Het Comité voor de follow-up van de wetgeving 
is belast met de evaluatie van de ordonnanties, 

de resoluties en de verordeningen die sedert 
ten minste twee jaar aangenomen zijn door het 

parlement. Het zal ook de eventuele moeilijkheden 
met de toepassing ervan onderzoeken.

Voorgezeten door  
Rachid	Madrane	(PS)

Commissie belast met de  
Europese aangelegenheden

De Commissie belast met de Europese 
aangelegenheden heeft als opdracht, naast 

de opdrachten die een permanente commissie 
heeft, adviezen te verstrekken, op eigen 

initiatief of op verzoek van de regering, over 
alle Europese aangelegenheden die verband 

houden met het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, met de gewestelijke of 

bicommunautaire aangelegenheden, alsook met 
de aanwezigheid van de Europese instellingen  

en hun personeel in Brussel.

Voorgezeten door  
Rachid	Madrane	(PS)

Commissie voor het Reglement

Deze commissie is belast met de  
behandeling van voorstellen tot wijziging  

van het Reglement van het parlement.

Voorgezeten door  
Rachid	Madrane	(PS)
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Commissie voor de  
Begroting en de Rekening

De Commissie voor de Begroting en de  
Rekening is belast met het onderzoek van de 
rekening van het parlement, alsook met het  

onderzoek van het ontwerp van de ontvangsten- 
en de uitgavenbegroting van het parlement. Zij 

komt daarvoor een maal per jaar bijeen.

Voorgezeten door  
David	Leisterh	(MR)
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F. CONTROLE VAN HET PARLEMENT

Verschillende	interne	en	externe	organen	oefenen	controle	uit	op	het	parlement	en	zijn	werking,	op	de	Brusselse	volksvertegenwoordigers	en	op	de	leden	van	de	regering.	Dit	
zijn	de	Commissie	voor	de	Begroting	en	de	Rekening,	het	Rekenhof,	de	cel	"Transparantie	van	de	bezoldigingen"	en	het	Controlecollege.

De	Commissie	voor	de	Begroting	en	de	Rekening	komt	een	maal	per	jaar	bijeen		om	de	
rekening	van	het	parlement	te	onderzoeken,	alsook	het	ontwerp	van	de	ontvangsten-	
en	de	uitgavenbegroting	van	het	parlement.

De werkzaamheden van deze commissie verlopen in het openbaar en hebben sinds 
2016 de vergadering met gesloten deuren van de commissie voor de Financiën en 
de	Algemene	Zaken	vervangen,	die	voorheen	de	begroting	en	de	rekening	van	het	
parlement	in	alle	discretie	onderzocht.

Deze commissie wordt voorgezeten	door	een	lid	van	de	oppositie en is samengesteld 
uit 15	leden,	die	niet	tezelfdertijd	Bureaulid	mogen	zijn,	om	te	voorkomen	dat	de	
leden	van	deze	commissie	zowel	rechter	als	partij	zijn.

De	parlementsvoorzitter,	de	griffier	en	de	adjunct-griffier,	alsmede	de	hoge	ambtenaren	
die	verantwoordelijk	zijn	voor	de	financiën	van	het	parlement,	worden	uitgenodigd	op	
de	vergadering	van	de	commissie	en	hebben	raadgevende	stem.	De	debatten	vinden	
plaats	in	het	licht	van	de	adviezen	van	het	Rekenhof,	dat	elk	jaar	zijn	opmerkingen	
overmaakt.

De	controles	van	het	Rekenhof	op	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement	werden	
vastgelegd in het protocol van 13 januari 1999 tussen het Rekenhof en de Brusselse 
Hoofdstedelijk	Raad	(vroegere	naam	van	het	Brussels	Parlement),	een	protocol	waarbij	
het	parlement	(de	Raad)	zich	vrijwillig	onderwerpt	aan	een	externe	controle	op	zijn	
begrotings-,	boekhoudkundige- en financiële	verrichtingen.

Elk jaar onderzoeken auditeurs van het Rekenhof:
•	De	procedures	voor	het	opmaken	van	de	begroting;
•	De	Begrotingsrekeningen	van	het	parlement	(uitvoering	van	de	begroting)
•	De	Juridische	rekeningen	van	het	parlement	(jaarrekeningen);
• De naleving van de interne procedures van het parlement en van de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten;
• Diverse procedures in verband met de opstelling van verslagen over de uitvoering 
van	de	begroting	(bijvoorbeeld	salarisverwerking,	follow-up	van	investeringen,	
bankprocedures,	...).

De	auditeurs	stellen	een	voorlopig	verslag	op,	waarvan	de	inhoud	wordt	besproken	
tijdens	een	vergadering	met	de	diensten	van	het	parlement.	Na	deze	vergadering	en	
de	aanvullende	informatie	die	ze	van	de	diensten	heeft	ontvangen,	publiceert	het	
Rekenhof zijn eindverslag over de rekeningen.

Het verslag van het Rekenhof wordt voorgelegd aan het Bureau van het parlement 
dat	het	vervolgens	voorlegt	aan	de	Commissie	voor	de	Begroting	en	de	Rekening,	die	
jaarlijks	de	rekeningen	en	begrotingen	van	het	parlement	onderzoekt	en	valideert.

Het	volledige	dossier	met	betrekking	tot	de	rekeningen	wordt,	na	goedkeuring	ervan,	
gepubliceerd in de parlementaire documenten.

Meer	info:	www.ccrek.be

 Commissie voor de Begroting en de Rekening  Rekenhof 
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De	Cel	"Transparantie	van	de	bezoldigingen"	werd	
opgericht	na	de	goedkeuring	door	het	Brussels	Parlement,	
in	december	2017,	van	een	ordonnantie	betreffende	de	
transparantie	van	de	bezoldigingen	en	voordelen	van	
Brusselse openbare mandatarissen. 

In	haar	hoedanigheid	van	controleorgaan,	gaat	de	cel	na	of	
de	inkomsten	die	de	Brusselse	openbare	mandatarissen	
-waaronder	de	Brusselse	volksvertegenwoordigers- in 
het	kader	van	hun	mandaten,	functies	en/of	afgeleide	
functies	ontvangen,	het	door	de	ordonnantie	ingestelde	
plafond	niet	overschrijden. Dit plafond stemt overeen 
met	150%	van	het	bedrag	van	de	parlementaire	
vergoeding ontvangen door de leden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers.  

Er wordt op gewezen dat de Brusselse 
volksvertegenwoordigers zijn onderworpen aan een 
bijkomende	verplichting,	die	voor	de	Belgische	wetgevende	
assemblees onuitgegeven is aangezien zij verplicht worden 

tot	de	indiening	van	een	jaarlijkse	aangifte	van	hun	publieke	
en	private	bezoldigingen.	Deze	verplichting	vloeit	voort	uit	
artikel	8.9	van	het	Reglement	van	het	Brussels	Parlement.

In	dit	kader	ontvangt	de	cel	"Transparantie	van	
de	bezoldigingen"	de	aangiften	van	de	Brusselse	
volksvertegenwoordigers,	controleert	zij	de	juistheid	en	
volledigheid ervan en ziet zij erop toe dat deze gegevens 
op haar website worden gepubliceerd. Ze biedt ook 
ondersteuning aan volksvertegenwoordigers die dit 
wensen	om	zo	goed	mogelijk	aan	deze	verplichting	te	
voldoen.	De	jaarlijkse	publicatie	van	deze	aangiften	maakt	
een	grotere	controle	door	burgers	op	de	activiteiten	van	
volksvertegenwoordigers mogelijk.

De	cel	staat	ook	de	griffier	van	het	parlement	bij	in	zijn	
rol	als	institutionele	informatieverstrekker	voor	het	
Rekenhof. Deze laatste moet het Rekenhof in kennis 
stellen	van	alle	parlementaire	mandaten	en	functies	die	de	
volksvertegenwoordigers uitoefenen.

Het Controlecollege is verantwoordelijk voor het 
toezicht	op	de	officiële	communicatie	van	leden	
van	de	regering. Het zorgt ervoor dat ministers 
de	via	de	gewestelijke	begroting	gefinancierde	
communicatie	niet	gebruiken	om	hun	persoonlijke	
imago te bevorderen.

De	opdracht	(taak)	van	het	Controlecollege	
is ook het	controleren	van	de	regionale	
verkiezingsuitgaven.	Politieke	partijen	en	
kandidaten voor de verkiezing voor het parlement 
moeten	tijdens	de	verkiezingscampagne	bepaalde	
regels volgen en hun toegestane maximum 
verkiezingsuitgaven zijn beperkt door de wet.

Het Controlecollege telt 11 leden (8 Franstaligen en 
3	Nederlandstaligen),	waaronder	de	Voorzitter	en	
Eerste	Ondervoorzitter	van	het	Parlement.	Het	wordt	
geregeld	door	de	ordonnantie	van	29	april	2004.

 Cel "Transparantie van de bezoldigingen"  Controlecollege 

Weetje
Het	toepassingsgebied	van	de	ordonnantie	van	2017	
is bijzonder ruim wat de	onderworpen	Brusselse	
openbare	mandatarissen	betreft.	Naast	de	Brusselse	
burgemeesters,	schepenen,	gemeenteraadsleden,	
OCMW-voorzitters	en	OCMW-raadsleden	vallen	ook	de	

leden van de besluitvormingsorganen van lokale en/of 
gewestelijke of bicommunautaire openbare instellingen 
onder	de	ordonnantie,	evenals	de	vertegenwoordigers	
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en/of het 
Verenigd College in de raden van bestuur van andere 
structuren met rechtspersoonlijkheid. In totaal gaat het 
om meer dan 1500 personen.

De	opdrachten	van	de	cel	"Transparantie	van	de	
bezoldigingen"	zijn	breed.	De	cel	voert	ook	preventieve	
werkzaamheden uit door de betrokken mandatarissen 
aan	hun	verplichtingen	te	herinneren	en	biedt	juridische	
en technische ondersteuning aan de bevoegde overheden 
en	instellingen	voor	elke	kwestie	met	betrekking	tot	de	
toepassing	van	de	ordonnantie	van	2017.
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HET WETGEVEND WERK  
TIJDENS DE ZITTING



Tijdens het 
parlementaire 
werkjaarjaar  
2021-2022, 
hervatte het 
Brussels 
Parlement zijn 
werkzaamheden 
op het gebied 
van wetgeving 
en controle op de 
regering in fysieke 
aanwezigheid. Dit 
vergemakkelijkte 
de bespreking 
van ontwerpen 
en voorstellen 
van ordonnantie. 
In totaal werden 
88 ontwerpen 
en voorstellen 
van ordonnantie 
ingediend. Ze 
werden besproken 
in 47 plenaire 
vergaderingen en 
317 commissie-
vergaderingen.
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A. IN EEN OOGOPSLAG

47
Plenaire vergaderingen

Ingediende ontwerpen en Mondelinge Dringende Overleg-

Ingediende voorstellen Schriftelijke vragen waarop Interpellaties Ingediende

88 1.077 266 1

40 1.880 385 21

voorstellen van ordonnantie vragen vragen commissie

van resolutie een antwoord werd gegeven en vragen om uitleg petities

317
Commissievergaderingen
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B. HOOGTEPUNTEN VAN HET WERK 
IN DE PLENAIRE VERGADERING

De	regering	en	het	Verenigd	College	(zie	hieronder)	kwamen	
op 28 oktober 2021 samen om verslag uit te brengen 
over de follow-up van de aanbevelingen van de bijzondere 
commissie voor het beheer van de covid-19-pandemie.

Een	week	eerder,	op	21	en	22	oktober	2021,	
hadden de twee uitvoerende organen hun 
algemene	beleidsverklaring	voorgesteld,	waarin	
met name de nadruk werd gelegd op de toegang 
tot	kwaliteitswoningen	(noodplan	voor	huisvesting,	
huurtoelage),	hervormingen	op	het	gebied	van	
werkgelegenheid	en	opleiding	(dienstencheques)	en	de	
intermodale	transitie	op	het	gebied	van	mobiliteit.

Het gewestelijke	parlement	(BHP)	keurde	verscheidene	
ordonnanties	goed	op	het	gebied	van	huisvesting,	met	de	
oprichting	van	een	paritaire	huurcommissie	en	ter	bestrij-
ding van buitensporige huurprijzen (A-330/1-20/21)	en	
verscheidene	wijzigingen	van	de	Brusselse	Huisvestingscode	
met	betrekking	tot	het	bestrijden	van	discriminatie	(A-461/ 
1-21/22 en A-411/1-21/22)	en	het	openbaar	beheerrecht	 
(A-488/1-21/22).	De	taxisector	onderging	twee	hervormin-
gen:	een	eerste	ordonnantie,	goedgekeurd	op	10	december	
2021 (A-472/1-21/22)	werd	zes	maanden	later	vervangen	
(A-541/1-21/22).	Andere	ordonnanties	werden	goedge-
keurd inzake het parkeerbeleid (A-490/1-21/22),	de	lokale	
besturen (A-485/1-21/22)	en	teneinde	een	evenwichtige	
aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen 
onder de gewestelijke ministers en staatssecretarissen.  
(A-435/1-20/21).	Op	10	december	2021	stelde	het	parle-
ment de eerste Brusselse ombudsvrouw aan. Aan het einde 
van	de	zittingsperiode	nam	het	parlement	een	standpunt	in	
inzake het onverdoofd ritueel slachten. (A-444/1-21/22).

Via	resoluties	nam	het	parlement	een	standpunt	in	over	
internationale	kwesties,	met	name	door	zijn	steun	te	
betuigen aan dokter Mukwege (A-324/1-20/21)	en	door	
de	acties	van	de	regering	van	de	Volksrepubliek	China	
tegen de Oeigoeren en de moslimminderheden in de 

Oeigoerse autonome regio Xinjiang te veroordelen  
(A-355/1-20/21 en A-323/1-20/21).	

Tijdens de plenaire vergaderingen werden twee 
actualiteitsdebatten	gehouden	over	onverdoofd	ritueel	
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slachten en over de hervorming van de taxisector. 
Andere actuele onderwerpen waren de bestrijding van 
seksueel	geweld	in	het	openbaar	ambt	en,	meer	in	het	
algemeen,	van	geweld	tegen	vrouwen,	de	bestrijding	
van	leegstand,	steun	bij	de	stijgende	energieprijzen,	
maatregelen ter verbetering van de veiligheid in wijken 
en de betaling van huurtoelagen.

Tevens verzocht het de gewestregering een netwerk van 
voetgangerspanelen op te richten (A-223/1-19/20),	 
betere	toegang	tot	gratis	openbare	toiletten	te	
bevorderen (A-378/1-20/21),	en	de	gewestelijke	
openbare diensten te vervrouwelijken (A-556/1-21/22).	
Tot	slot	heeft	het	de	federale	overheid	voorgesteld	om	
8	mei	als	wettelijke	feestdag	te	erkennen	ter	herdenking	
van	de	overwinning	van	de	democratie	op	het	fascisme.	
(A-543/1-21/22).

De Verenigde	Vergadering,	die	nog	steeds	het	beheer	
van	de	uitweg	uit	de	gezondheidscrisis	behartigt,	
voerde een debat over de invoering van het Covid 
Safe	Ticket	(CST),	alvorens	een	samenwerkingsakkoord	
te	bekrachtigen	betreffende	de	verwerking	van	
gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-
certificaat	(B-88/1-21/22 en B-90/1-21/22),	alsook	
twee	ordonnanties	(B-89/1-21/22),	waaronder	en	
betreffende	de	verlenging	van	het	CST	(B-103/1-21/22).	
Daarnaast	wijzigde	ze	de	ordonnantie	betreffende	 
het inburgeringstraject voor de nieuwkomers  
(B-87/1-20/21),	en	ten	slotte	werden	de	leden	van	het	
Verenigd College uitvoerig ondervraagd over de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen en over een mogelijke 
hervorming van het stelsel van gezinstoelagen.

De Brusselse Regering
Naast de minister-president bestaat de Brusselse 
Regering uit twee ministers van elke taalgroep.  
De regering is als volgt samengesteld:

• Rudi	Vervoort	(PS), minister-president, bevoegd 
voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, 
toerisme, de promotie van het imago van Brussel en 
biculturele zaken van gewestelijk belang;

• Elke	Van	den	Brandt	(Groen), minister, bevoegd voor 
mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid;

• Alain	Maron	(Ecolo), minister, bevoegd 
voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en 
participatieve democratie;

• Sven	Gatz	(Open	Vld), minister, bevoegd voor 
financiën, begroting, openbaar ambt, de promotie 
van meertaligheid en van het imago van Brussel;

• Bernard	Clerfayt	(DéFI), minister, bevoegd voor 
werk en beroepsopleiding, digitalisering en 
plaatselijke besturen. 

De regering beslist bij consensus en collegiaal over 
alle aangelegenheden waarvoor ze bevoegd is.

De Brusselse	regering	wordt	bijgestaan door drie 
staatssecretarissen van wie één Nederlandstalig is. 

•	Nawal	Ben	Hamou	(PS), staatssecretaris, bevoegd 
voor Huisvesting en Gelijke Kansen;

•	Barbara	Trachte	(Ecolo), staatssecretaris, bevoegd 
voor Economische transitie en Wetenschappelijk 
onderzoek;

•	Pascal	Smet	(one.brussels-Vooruit), 
staatssecretaris, bevoegd voor Stedenbouw en 
Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, 
Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp.
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Het Brussels Hoofdstedelijk  
Parlement	(BHP)	
Commissie	voor	de	Financiën	 
en	de	Algemene	Zaken
Het	parlementaire	jaar	2021-2022	werd,	net	als	de	
twee	vorige,	gekenmerkt	door	de	gezondheidscrisis	ten	
gevolge	van	Covid-19	en	de	tweede	lockdown,	waardoor	
de	commissie	hoofdzakelijk	via	videoconferenties	
moest	vergaderen	tot	in	maart	2022,	behalve	voor	haar	
wetgevende werkzaamheden.

Bijna een derde van de commissievergaderingen was 
gewijd	aan	hoorzittingen	met	personen	uit	alle	lagen	van	
de bevolking om de parlementsleden stof tot nadenken 
te geven over neutraliteit in het openbaar ambt met het 
oog op de bespreking van een ontwerp van ordonnan-
tie	tijdens	het	volgende	parlementaire	jaar.	De	twintig	
uiteenzettingen	en	de	daaropvolgende	gedachtewisse-
lingen waren bijzonder rijk.

De	controle	op	de	regering	gebeurde	zeer	regelmatig,	via	
talrijke	interpellaties,	vragen	om	uitleg	en	mondelinge	
vragen.	Minister	Sven	Gatz,	belast	met	de	financiën,	
begroting	en	openbaar	ambt,	werd	met	name	
ondervraagd	over	de	SmartMove-kilometerheffing,	
de	financiering	van	Brussel	in	een	model	met	vier	
gewesten,	de	consultancykosten	van	het	Gewest	en	de	
arbeidsvoorwaarden in het Brussels openbaar ambt. 
Staatssecretaris	Pascal	Smet,	belast	met	buitenlandse	handel	
en	internationale	betrekkingen,	beantwoordde	vragen	
over	een	handelsmissie	naar	de	Democratische	Republiek	
Congo	en	over	de	overwogen	sancties	tegen	het	Russische	
regime	dat	Oekraïne	is	binnengevallen,	terwijl	minister-
president Rudi Vervoort o.a. uitleg gaf over de opvang van 
de vele Oekraïense vluchtelingen die in ons Gewest zijn 
aangekomen,	alsook	over	de	verdeling	van	Beliris-middelen	
onder de gemeenten en de bescherming van klokkenluiders.

De hoofdtaak van de commissie bestaat erin de 
begrotingsaanpassing	2021	en	de	begroting	2022	van	
het	Gewest	grondig	te	onderzoeken,	wat	eind	2021	maar	

Het Verenigd College 
Het Verenigd College is het uitvoerend 
orgaan dat is belast met de bicommunautaire 
aangelegenheden. Het Verenigd College is als 
volgt samengesteld:   

• Rudi	Vervoort	(PS), voorzitter van het Verenigd 
College van de GGC verzekert de coördinatie 
van het beleid van het Verenigd College;

• Elke	Van	den	Brandt	(Groen), lid van  
het Verenigd College van de GGC bevoegd 
voor gezondheid en welzijn (samen met  
Alain Maron);

• Alain	Maron	(Ecolo), lid van het  
Verenigd College van de GGC bevoegd  
voor gezondheid en welzijn (samen met 
Minister Elke Van den Brandt);

• Sven	Gatz	(Open	Vld), lid van het Verenigd 
College van de GGC bevoegd voor 
gezinsbijslagen, openbaar ambt, financiën, 
begroting, externe betrekkingen en filmkeuring 
(samen met Minister Bernard Clerfayt);

• Bernard	Clerfayt	(DéFI), lid van het 
Verenigd College van de GGC bevoegd 
voor gezinsbijslagen, openbaar ambt, 
financiën, begroting, externe betrekkingen en 
filmkeuring (samen met Minister Sven Gatz).

Weetje
De	voorzitter	verleent	het	woord en ziet erop 
toe	dat	de	sprekers,	in	de	mate	van	het	mogelijke,	
afwisselend	aan	het	woord	komen,	rekening	houdend	
met	oppositie/meerderheid,	de	grootte	van	de	
fractie,	de	taalgroep,	de	volgorde	waarin	het	woord	is	
gevraagd	en/of	de	genderidentiteit.

Om	iedereen	het	woord	te	geven,	is	de	spreektijd	
in	de	plenaire	vergadering	beperkt. Bijvoorbeeld 
tijdens	de	algemene	bespreking	van	een	ontwerp	
of	voorstel	of	ordonnantie,	en	tenzij	het	Bureau	in	
uitgebreide	vergadering	het	toestaat,	bedraagt	de	
spreektijd	20	minuten	voor	elke	spreker	die	door	
een	fractie	is	gemandateerd	en	10	minuten	voor	
elke andere spreker.      

C. HOOGTEPUNTEN VAN  
HET WERK IN DE COMMISSIES
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liefst	vier	lange	vergaderingen	in	beslag	heeft	genomen	
(A-451/1-21/22,	A-452/1-21/22,	A-454/1-21/22 en 
A-455/1-21/22).	In	het	kader	van	het	onderzoek	van	de	
begroting	2022,	heeft	zij	de	mening	gevraagd	van	de	
verschillende vaste commissies over de delen van de 
begroting	die	hen	aanbelangen.

De commissie keurde eveneens de rekeningen van 
verschillende	instellingen	goed,	zoals	Leefmilieu	 
Brussel (A-497/1-21/22 en A-498/1-21/22),	het	
Gewestelijk Agentschap voor Netheid (A-499/1-21/22,	 
A-500/1-21/22,	A-501/1-21/22 en A-502/1-21/22)	en	
Brugel (A-507/1-21/22,	A-508/1-21/22,	A-509/1-21/22,	 
A-510/1-21/22,	A-511/1-21/22,	A-512/1-21/22,	
A-513/1-21/22,	A-514/1-21/22 et A-515/1-21/22).

Verscheidene	ontwerpen	van	ordonnantie	betreffende	de	
begroting	en	fiscaliteit	werden	goedgekeurd,	met	name	
over de verlenging van de maatregelen met betrekking tot 
de	belasting	op	de	inrichtingen	van	toeristisch	logies	op	
grond van de Covid-19-gezondheidscrisis (A-519/1-21/22),	 
over	de	interoperabiliteit	van	elektronische	tolfheffings-
systemen	voor	het	wegverkeer	(A-520/1-21/22),	of	
over	de	wijziging	van	enkele	artikelen	van	het	Wetboek	
der successierechten (A-542/1-21/22).	De	commissie	
keurde	eveneens	een	bijzondere	ordonnantie	goed	
teneinde	een	evenwichtige	aanwezigheid	van	vrouwen	en	
mannen te waarborgen onder de gewestelijke ministers 
en staatssecretarissen (A-435/1-20/21).	Aan	het	einde	
van	de	zittingsperiode	verwierp	ze	het	voorstel	om	
een parlementaire onderzoekscommissie op te richten 
betreffende	de	uitbetaling	van	de	huurtoelagen	 
(A-552/1-21/22,	A-560/1-21/22 en A-561/1-21/22).

Verscheidene	resoluties	werden	aangenomen	door	
de	commissie	teneinde	de	acties	van	de	regering	van	
de Volksrepubliek China tegen de Oeigoeren en de 
moslimminderheden in de Oeigoerse autonome regio 
Xinjiang te veroordelen (A-355/1-20/21),	om	een	betere	
toegang	tot	gratis	openbare	toiletten	te	bevorderen	
(A-378/1-20/21)	of	om	8	mei	te	erkennen	als	wettelijke	
feestdag ter herdenking van de overwinning van de 
democratie	op	het	fascisme	(A-543/1-21/22).

Andere	resoluties	werden	niet	goedgekeurd	door	de	
commissie,	zoals	de	invoering	van	een	klimaattoets	
vóór elke binnen de regering genomen beslissing 
(A-165/1-19/20),	het	verrichten	van	een	onderzoek	
over het ontvangstenverlies voor het Gewest als 
gevolg	van	het	ontwijken	van	registratierechten	door	
vastgoedmaatschappijen (A-204/1-19/20),	de	invoering	
van	een	coronataks	op	multimiljonairs	op	federaal	
niveau (A-201/1-19/20),	de	goedkeuring	van	een	
strategie	voor	de	renovatie	van	de	Brusselse	
gebouwen (A-322/1-20/21)	of	het	zoeken	
naar oplossingen voor de inbreuken op 
de taalwetgeving in de benoemingen 
bij het gewest en de gemeenten in 
het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad (A-365/1-20/21).	

Met het oog op een 
goed beheer van de 
overheidsmiddelen 
werden	de	PEFA-analyse	
(Public	Expenditure	
and Financial 

Accountability)	en	de	reeds	uitgevoerde	uitgavenanalyses	
op	het	gebied	van	huisvesting	en	mobiliteit	voorgesteld.

Wat	de	internationale	betrekkingen	betreft,	lichtte	
staatssecretaris	Pascal	Smet	de	resultaten	toe	van	de	in	
het	buitenland	uitgevoerde	missies,	met	name	op	het	
gebied van de mensenrechten.

Daarnaast legde de commissie zich toe op de follow-up 
van de aanbevelingen van de overlegcommissie over 
5G en de aanbevelingen van de overlegcommissie over 
dakloosheid. Deze follow-up werd toegelicht aan de 
burgers die deelnamen aan de werkzaamheden van de 
overlegcommissie.
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Commissie	voor	de	Binnenlandse	Zaken
In het afgelopen parlementaire jaar was een groot deel van 
de	zittingen	van	de	commissie	voor	de	Binnenlandse	Zaken	
gewijd aan de controle van de regering onder de vorm van 
vragen om uitleg en mondelinge vragen. De ondervraagde 
regeringsleden	waren	de	heer	Rudi	Vervoort,	minister-
president	bevoegd	voor	het	veiligheidsbeleid,	de	heer	
Bernard	Clerfayt,	minister	bevoegd	voor	de	plaatselijke	
besturen	en	de	heer	Pascal	Smet,	staatssecretaris	bevoegd	
voor de brandweerdiensten. 

Driemaal	werd,	op	verzoek	van	minstens	drie	
volksvertegenwoordigers,	een	actualiteitsdebat	
georganiseerd.	Deze	debatten	hadden	betrekking	op	de	
toepassing	van	het	Covid	Safe	Ticket	in	het	BHG,	op	de	
tenuitvoerlegging van de afwijkende overgangsregeling 
in	de	ordonnantie	van	27	april	1995	betreffende	de	
taxidiensten	en	op	de	incidenten	tijdens	de	betoging	van	
zondag 23 januari 2022 tegen de covidmaatregelen. 

Op wetgevend vlak werden verscheidene belangrijke 
teksten	door	de	commissie	aangenomen,	waaronder	het	
voorstel	van	ordonnantie	tot	invoeging	van	een	afwijkende	
overgangsregeling	in	de	ordonnantie	betreffende	de	
taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen 
met	chauffeur	(A-472/1-21/22)	en	het	ontwerp	van	
ordonnantie	betreffende	taxidiensten	(A-541/1-21/22).	
Voorts nam de commissie onder andere ook nog het 
ontwerp	van	organieke	ordonnantie	betreffende	het	beheer	
van de materiële belangen van de erkende plaatselijke 
levensbeschouwelijke gemeenschappen (A-400/1-20/21),	
het	ontwerp	van	ordonnantie	tot	wijziging	van	de	Nieuwe	
Gemeentewet in het kader van de hervorming van het lokaal 
bestuur (A-485/1-21/22),	het	ontwerp	van	ordonnantie	
houdende	wijziging	van	de	ordonnantie	van	28	mei	2015	tot	
oprichting	van	de	instelling	van	openbaar	nut	Brusafe	om	
de uitoefening van de taken van de hoge ambtenaar toe te 
vertrouwen aan de leidend ambtenaar van die instelling  
(A-547/1-21/22)	en	het	voorstel	van	ordonnantie	tot	wijziging	 
van	artikel	30	van	de	ordonnantie	van	29	november	2018	op	
de begraafplaatsen en de lijkbezorging (A-428/1-21/22)	aan.	

Er	werden	tevens	nog	debatten	en	hoorzittingen	gewijd	
aan diverse thema’s. Zo mochten vertegenwoordigers 
van	Deloitte	hun	sociaaleconomische	studie	van	het	
bezoldigd personenvervoer in Brussel en het juridische 
luik ervan in de commissie komen voorstellen. Ook de 
Hoge Ambtenaar werd in de commissie uitgenodigd om 
er het veiligheidsbeleid te komen bespreken.

De	commissie	besprak	tevens	het	actieplan	voor	de	
bestrijding	van	agressie	tegen	hulpverleners,	de	studies	
over	de	financiële	stromen	naar	de	plaatselijke	besturen	
in	het	BHG	(2015-2019)	en	over	de	gewone	ontvangsten	
en	uitgaven	van	de	gemeenten,	de	nieuwe	oriëntaties	
van het ‘Fonds Europese Toppen’ en de opvolging van 
de	doorlichting	van	de	Dienst	voor	Brandbestrijding	en	
Dringende	Medische	Hulp	(DBDMH)	inzake	diversiteit,	
discriminatie,	racisme	en	seksisme.

De commissie bracht tevens een tweedaags bezoek aan 
de brandweer van de Franse stad Marseille op 1 en 2 
maart	2022,	op	uitnodiging	van	de	staatssecretaris	voor	
brandbestrijding en dringende medische hulpverlening. 
Zij bezocht ook de infrastructuur van het Brusselse 
DBDMH	en	het	nieuwe	gemeentehuis	van	Etterbeek.

Dit parlementaire jaar besteedde de commissie ook 
bijzondere	aandacht	aan	het	prostitutieprobleem	in	
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De commissie 
organiseerde	dienaangaande,	samen	met	de	commissie	
voor	de	Gezondheid	en	Bijstand	aan	Personen,	een	
reeks	hoorzittingen	met	academici,	vertegenwoordigers	
van verenigingen die gespecialiseerd zijn in deze 
problematiek	en	met	vertegenwoordigers	van	de	
ordediensten.	Ook	tijdens	het	parlementaire	jaar	2022-
2023 zullen de twee commissies zich nog verder in deze 
materie verdiepen.

Daarnaast legde de commissie zich toe op de follow-
up van de aanbevelingen van de overlegcommissie 
over 5G. Deze follow-up werd toegelicht aan de 
burgers die deelnamen aan de werkzaamheden van de 
overlegcommissie.

Commissie	voor	het	Leefmilieu	en	de	Energie
Tijdens	dit	derde	jaar	van	de	regeerperiode	heeft	de	
commissie voor het Leefmilieu en Energie een zeer 
groot aantal wetgevende teksten en enkele door 
oppositieleden	ingediende	voorstellen	van	resoluties	
behandeld.

Zo verwierpen de volksvertegenwoordigers een voorstel 
van	resolutie	tot	invoering	van	een	intelligent	en	
gedifferentieerd	systeem	voor	afvalophaling	 
(A-114/1-19/20)	en	een	voorstel	van	resolutie	betreffen-
de de ontwikkeling van oplossingen om het afval te 
verwijderen uit het kanaal van Brussel (A-310/1-20/21).	

De parlementsleden verwierpen eveneens een voor-
stel	van	ordonnantie	tot	invoering	van	regels	inzake	de	
voorbeeldfunctie	van	de	overheid	inzake	beheersing	
van	het	energieverbruik	van	bepaalde	IT-praktijken	
(A-113/1-19/20)	en	een	voorstel	van	ordonnantie	be-
treffende	het	natuurbehoud	teneinde	het	statuut	van	
"stedelijk	natuurpark"	in	te	voeren	(A-329/1-20/21).	

Op verzoek van de commissie voor de Financiën en 
Algemene	Zaken,	gaven	de	commissieleden	hun	collega's	
advies	over	het	voorstel	van	resolutie	tot	goedkeuring	
van	een	echte	strategie	voor	de	renovatie	van	de	
Brusselse gebouwen (A-322/1-21/22).

De commissieleden keurden ook verscheidene 
ontwerpen van ordonnantie goed. Vier ordonnanties 
werden aangenomen om instemming te betuigen 
met internationale teksten: de eerste betreffende het 
beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van 
afvalstoffen (A-418/1-21/22),	de	tweede	teneinde	
luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling 
voor de handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de gemeenschap (A-419/1-21/22),	de	
derde betreffende inzake de voorkoming van 
verontreiniging van de zee (A-421/1-21-22)	en	 
de vierde over de statistische overdrachten van 
energie (A-423/1-21/22).
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Een	ontwerp	van	ordonnantie	inzake	toegang	tot	
genetische	rijkdommen	en	de	voordelen	voortvloeiende	
uit hun gebruik (A-424/1-21/22)	werd	aangenomen	door	
de volksvertegenwoordigers.

Wat	het	waterbeleid	betreft,	hebben	de	commissieleden	
een	ontwerp	van	ordonnantie	onderzocht	en	goedgekeurd	
tot	wijziging	van	sommige	bepalingen	van	de	ordonnantie	
van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor 
het	waterbeleid	en	de	ordonnantie	van	8	september	
1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het 
waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om 
sociale maatregelen op te nemen (A-430/1-21/22).	Deze	
ordonnantie	voert	een	nieuwe	tariefmethode	in	en	voorziet	
in de invoering van een sociale tegemoetkoming voor de 
meest kwetsbare gezinnen.

Daarnaast	werd	een	technische	ordonnantie	tot	
afschaffing	van	het	Fonds	voor	de	financiering	van	het	
waterbeleid	goedgekeurd,	dat	in	de	loop	der	jaren	een	
lege doos was geworden (A-486/1-21/22).

Tevens bespraken de volksvertegenwoordigers uitvoerig 
een	ontwerp	van	ordonnantie	tot	wijziging	van	de	
ordonnanties	betreffende	de	gas-	en	elektriciteitsmarkt	
(A-516/1-21/22).	Deze	tekst	had	tot	doel	de	nieuwe	
Europese	verplichtingen	inzake	elektriciteit	en	gas	
om	te	zetten	in	Brussels	recht.	Bovendien	verbetert	
het	ontwerp	van	ordonnantie	de	maatregelen	ter	
bescherming van de kwetsbare afnemers door de 
aanpassing	van	de	status	van	"beschermde	afnemer"	
en de invoering van een universele dienst onder de 
naam	"gewaarborgde	levering".	Deze	ordonnantie	
wijzigt ook het bestuurskader van Brugel zodat de 
regulator	zijn	opdrachten	optimaal	kan	uitvoeren.	Ten	
slotte	geeft	zij	juridisch	gestalte	aan	de	aanleg	van	een	
oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. 

Op het gebied van dierenwelzijn keurde de commissie 
een	voorstel	van	ordonnantie	goed	tot	opheffing	van	
het stelsel van afwijkingen waarbij het gebruik van 
verschillende middelen voor het vangen en doden van 
duiven wordt toegestaan (A-353/1-20/21).	

De	ordonnantie	waarvan	
de	behandeling	tijdens	het	
parlementaire jaar 2021-2022 
de	meeste	tijd	vergde,	heeft	ook	
betrekking	op	het	dierenwelzijn,	te	
weten	het	voorstel	van	ordonnantie	
tot wijziging van de wet van 
14	augustus	1986	betreffende	
de bescherming en het welzijn 
der dieren (A-444/1-21/22).	De	
behandeling	van	deze	tekst,	die	
tot	doel	heeft	het	onverdoofd	
slachten	van	dieren	te	verbieden,	
vond	plaats	in	vier	sessies,	waarbij	
hoorzittingen	werden	georganiseerd	
met vertegenwoordigers van het 
joodse	en	het	islamitische	geloof,	
economische	actoren,	advocaten,	
dierenartsen,	ondertekenaars	van	

een	petitie	enz.	Uiteindelijk	werd	deze	ordonnantie	door	
de commissieleden verworpen.

Daarnaast legde de commissie zich toe op de follow-up van 
de aanbevelingen van de overlegcommissie over 5G. Deze 
follow-up werd toegelicht aan de burgers die hebben deelge-
nomen aan de werkzaamheden van de overlegcommissie.

Bovendien vervolgden de commissieleden hun 
werk binnen de interparlementaire klimaatdialoog 
samen	met	de	andere	delegaties	van	de	Kamer	van	
Volksvertegenwoordigers,	het	Vlaams	Parlement,	het	
Waals	Parlement	en	het	Parlement	van	de	Duitstalige	
Gemeenschap. Deze werkzaamheden hebben geleid tot 
de goedkeuring van een voorstel van interparlementaire 
resolutie	van	de	interparlementaire	klimaatdialoog	met	
het	oog	op	de	COP26	in	Glasgow,	die	plaatsvond	van	6	
tot 13 november 2021 (A-420/1-21/22).

Met	betrekking	tot	de	COP26	dient	te	worden	
opgemerkt	dat	de	commissie	een	delegatie	van	
drie	volksvertegenwoordigers	heeft	gestuurd,	die	
heeft	deelgenomen	aan	de	voorbereiding	van	de	
onderhandelingen	tijdens	de	ochtendvergaderingen	
van	de	Belgische	delegatie	en	een	groot	aantal	door	
het	Britse	voorzitterschap	georganiseerde	officiële	
evenementen	heeft	bijgewoond.

De commissieleden bezochten ook het asiel van de 
KMDB	Veeweyde	in	de	voormiddag	van	14	september	
2022 en hadden vervolgens in de namiddag een 
ontmoeting	met	de	directrice	van	de	vzw	Ever'y	Cat,	die	
katten	vangt	om	deze	vervolgens	te	steriliseren.

De	voorzitters	van	de	commissie	voor	het	Leefmilieu	
en Energie en de commissie voor Economische Zaken 
en Tewerkstelling woonden op 17 en 18 maart 2022 
in	Parijs	de	bijeenkomst	van	het	Global	Parliamentary	
Network	van	de	OESO	bij.	De	conferentie	was	
aanvankelijk gewijd aan de gevolgen van de klimaat- en 
gezondheidscrisis,	maar	besteedde	ook	veel	aandacht	
aan het begin van de oorlog in Oekraïne.
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Commissie	voor	de	Mobiliteit
Een	van	de	voornaamste	ordonnanties	die	tijdens	dit	
parlementaire jaar werd aangenomen door de commissie 
voor	de	Mobiliteit	houdt	verband	met	de	organisatie	van	
het parkeerbeleid (A-490/1-21/22),	die	de	ordonnantie	
van	22	januari	2009	vervangt.	Deze	ordonnantie	beoogt	
het	parkeren	op	de	openbare	weg	te	beperken,	ten	
voordele van parkeren buiten de openbare weg en 
alternatieven	voor	de	auto.	De	commissie	keurde	ook	
een	andere	belangrijke	ordonnantie	goed	betreffende	het	
parkeren	(ordonnantie	van	17	maart	2022),	maar	ditmaal	
van	gedeelde	voertuigen	voor	micromobiliteit	(fietsen,	
steps	en	scooters),	die	tot	doel	heeft	het	wildparkeren	van	
deze	voertuigen	op	de	voet-	en	fietspaden	te	voorkomen	
via	de	inrichting	van	“drop	zones”	(A-445/1-21/22).

Daarnaast moet gewag gemaakt worden van 
de	ordonnantie	van	1	juni	2022,	die	betrekking	
heeft	op	de	financiering	van	het	gewestelijke	
verkeersveiligheidsbeleid	door	de	instanties	voor	
technische keuring van voertuigen (A-487/1-21/22)	
en	de	ordonnantie	van	31	maart	2022	betreffende	het	
verlenen van toegangsrechten aan de ondernemingen 
die	elektronische	communicatienetwerken	aanbieden	
(A-491/1-21/22).	Tevens	nam	de	commissie	een	
tekst	aan	die	de	resolutie	ging	worden	van	21	januari	
2022	betreffende	de	oprichting	van	een	netwerk	
van voetgangerspanelen (A-223/1-21/22),	teneinde	
verplaatsingen	te	voet	te	bevorderen,	alsook	de	
resolutie	van	21	januari	2022	tot	uitbreiding	van	het	
gebruik van busstroken en bijzondere overrijdbare 
beddingen ten behoeve van dierenambulances die als 
prioritair voertuig rijden (A-402/1-21/22)	(zie	ook	de	
daarover	ingediende	petitie).

Voorts hield de commissie verscheidene algemene 
debatten	over	het	gewestelijk	verkeersveiligheidsplan	
en	de	ontwikkeling	van	"black	spots",	de	zogenaamde	
concentratiezones	voor	ongevallen	(ZACA),	alsook	
over de veiligheid van het personeel en de gebruikers 

van de MIVB op het openbaar vervoer en in de 
omgeving	van	haltes	en	stations	(hoorzittingen	met	
vertegenwoordigers	van	de	MIVB,	de	lokale	politie,	de	
spoorwegpolitie,	het	parket	en	diverse	verenigingen).

Ook moet worden vermeld dat de commissie de bouwplaats 
van	de	toekomstige	metrolijn	3	heeft	bezocht,	met	een	
bezoek	aan	de	halte	Albert,	de	bouwplaats	Grondwet-
Stalingrad en het geïntegreerde dispatchingcentrum.

De commissieleden stelden uiteraard heel wat vragen 
aan de minister voor de Mobiliteit. Tot de meest 
besproken onderwerpen behoorden vragen over het 
neutraliteitsbeginsel	binnen	de	MIVB,	de	heraanleg	van	
de	Brusselse	ring	door	Vlaanderen,	de	projecten	voor	
overstapparkings	in	samenwerking	met	Vlaanderen,	

Wallonië	en	de	NMBS,	de	financiering	van	de	uitbreiding	
van	de	metro	in	het	noorden	van	Brussel,	binnen	de	MIVB	
vastgesteld seksisme en de beveiliging van de metroperrons.

Daarnaast legde de commissie zich toe op de follow-
up van de aanbevelingen van de overlegcommissie 
over dakloosheid. Deze follow-up werd toegelicht 
aan de burgers die hebben deelgenomen aan de 
werkzaamheden van de overlegcommissie.

Commissie	voor	de	Economische	Zaken	 
en	de	Tewerkstelling
Dit parlementaire jaar 2021-2022 werd gekenmerkt door 
tal	van	debatten	over	de	tewerkstelling	van	langdurig	
werklozen en een bijzondere belangstelling van de 
commissieleden voor het experiment “Territoire zéro 
chômeur”.	Dat	leidde	met	name	tot	de	goedkeuring	
van	verschillende	ontwerpen	van	ordonnantie	die	
een betere mobiliteit van de werkzoekenden mogelijk 
maken (A-409/1-20/21).	Dat	bleek	ook	uit	de	vragen	en	
interpellaties	over	dit	onderwerp	en	uit	drie	bezoeken:

- op 23 februari 2022 begaf de commissie zich naar 
Loos	(Frankrijk)	voor	een	bezoek	aan	de	“Fabrique	
Emploi”,	die	langdurig	werklozen	tewerkstelt;

-	 op	21	juni	2022,	bezocht	de	commissie	de	vzw	
CeMôme,	die	ook	opleidingen	aanbiedt	voor	
werknemers in de kinderopvang; 

-	 vlak	daarna,	op	22	juni	2022,	bezocht	de	commissie	
de	vzw	FIX,	een	bedrijf	uit	de	sociale	economie.

Daarnaast	keurde	de	commissie	een	nieuwe	ordonnantie	
goed	tot	wijziging	van	de	ordonnantie	van	4	september	
2008	betreffende	de	strijd	tegen	discriminatie	en	de	
gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling 
(A-417/1-20/21)	die	de	mogelijkheid	biedt	personen	
die een klacht indienen beter te beschermen tegen 
mogelijke represailles. 

Interview met minister 
Elke Van den Brandt 

(Villa Politica)
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De	commissie	organiseerde	vervolgens	hoorzittingen	
met	actoren	die	actief	zijn	op	het	gebied	van	de	
bestrijding	van	discriminatie	op	het	werk,	teneinde	de	
wetgeving op dit gebied te verbeteren.

Ook	onderwerpen	als	de	bestrijding	van	de	digitale	kloof,	
de digitalisering van overheidsdiensten of de circulaire 
economie brachten levendige discussies op gang.

Naast	deze	debatten,	aanschouwde	de	commissie	
een voorstelling van de Gewestelijke strategie voor 
economische	transitie	2022-2030.

Ook spitste de commissie zich toe op de toegankelijkheid van 
geldautomaten.	In	dit	verband	werden	hoorzittingen	gehou-
den met diverse belanghebbenden. Dit leidde tot het opstel-
len	van	een	ontwerp	van	resolutie,	die	bijna	eenparig	werd	
aangenomen in de plenaire vergadering (A-553/2-21/22).

Daarnaast legde de commissie zich toe op de follow-up 
van de aanbevelingen van de overlegcommissie over 
5G. Deze follow-up werd toegelicht aan de burgers die 
hebben deelgenomen aan de werkzaamheden van de 
overlegcommissie.

	De	voorzitter	van	de	commissie	voor	het	
Leefmilieu en Energie en van de commissie voor 
Economische Zaken en Tewerkstelling woonden 
op	17	en	18	maart	2022	in	Parijs	de	bijeenkomst	
van	het	Global	Parliamentary	Network	van	de	
OESO	bij.	De	conferentie	was	aanvankelijk	ge-
wijd aan de gevolgen van de klimaat- en gezond-
heidscrisis,	maar	besteedde	ook	veel	aandacht	
aan het begin van de oorlog in Oekraïne.

Commissie	voor	de	Huisvesting
Tijdens het parlementaire jaar 2021-2022 
kon	de	commissie	voor	de	Huisvesting	
geleidelijk	aan	opnieuw	fysiek	vergaderen,	
vooral voor de bespreking van de 
ontwerpen	en	voorstellen	van	ordonnantie.

Zo keurde de commissie verscheidene wijzigingen van 
de	Brusselse	Huisvestingscode	goed	(A-411/1-20/21 en 
A-461/1-21/22),	met	name	een	ter	versterking	van	het	
openbaar beheersrecht (A-488/1-21/22)	en	een	andere	ter	
bestrijding	van	discriminatie	en	ongelijkheden	tussen	vrou-
wen en mannen inzake toegang tot een degelijke woning  
(A-538/1-21/22).	Het	voorstel	van	ordonnantie	tot	invoering	
van premies ter ondersteuning van de huurders met beperk-
te inkomsten keurde er echter niet goed (A-227/1-20/21).

De	commissie	nam	een	resolutie	aan	ter	attentie	van	de	
gewestregering voor een wijziging van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 
houdende	organisatie	van	de	sociale	verhuurkantoren	
ertoe strekkende alle erkende sociale verhuurkantoren 
toe te staan woningen met een minimumoppervlakte 
van 18 vierkante meter in beheer te nemen met 
naleving van bepaalde voorwaarden (A-388/1-20/21).	
Tevens	onderzocht	zij	het	voorstel	van	resolutie	tot	
snelle verhoging van het aanbod van vastgoed en tot 
vergemakkelijking van de toegang tot eigendom in het 
Brussels Gewest (A-426/1-21/22),	het	voorstel	van	resolutie	
betreffende	de	terugbetaling	van	niet-gemaakte	kosten	bij	

studentenhuisvesting	en	de	nood	aan	sociaal	beleid	voor	
studenten	in	een	precaire	situatie	(A-228/1-20/21),	het	
voorstel	van	resolutie	teneinde	niet	over	te	gaan	tot	de	
verkoop	van	een	deel	van	het	terrein	van	de	Witte	Vrouwen	
aan	de	gemeente	Sint-Pieters-Woluwe	en	het	aantal	te	
bouwen sociale woningen te verhogen (A-438/1-21/22)	en	
het	voorstel	van	resolutie	betreffende	het	mogelijk	maken	
en faciliteren van buitenlands eigendomsonderzoek door 
de openbare vastgoedmaatschappijen (A-393/1-20/21),	
zonder ze evenwel aan te nemen.

De	vele	zittingen	die	gewijd	waren	aan	de	controle	van	het	
regeringsoptreden	hadden	betrekking	op	alle	acties	van	
de	staatssecretaris	voor	Huisvesting,	gaande	van	de	goede	
werking van de SVK's en de OVM's tot de bestrijding van de 
leegstand,	de	uitvoering	van	het	Noodplan	voor	huisvesting	
en	de	bijstand	aan	huurders	in	precaire	situaties.	Tijdens	
de laatste maanden van het parlementaire jaar 2021-2022 
werd een bijzondere aandacht besteed aan de goede 
werking	en	de	effectieve	betaling	van	de	huurtoelagen	aan	
de daarvoor in aanmerking komende personen.

Dankzij de terugkeer naar betere 
gezondheidsomstandigheden konden deskundigen 
en veldwerkers in het parlement worden uitgenodigd 
om	de	informatie	waarover	de	commissieleden	
beschikken op belangrijke gebieden te verbeteren: de 
huurvergunning,	het	opstellen	van	een	inventaris	van	
leegstaande	woningen,	de	SVK-sector,	de	herziening	van	
de	uitgaven	("spending	review")	voor	huisvesting	om	
de	doeltreffendheid	en	efficiëntie	van	het	beleid	van	de	
staatssecretaris	te	evalueren,	en	de	mogelijkheid	om	
sociale	woningen	door	particulieren	te	laten	bouwen.

Daarnaast legde de commissie zich toe op de follow-
up van de aanbevelingen van de overlegcommissie 
over 5G en de aanbevelingen van de overlegcommissie 
over dakloosheid. Deze follow-up werd toegelicht 
aan de burgers die hebben deelgenomen aan de 
werkzaamheden van de overlegcommissie.
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Commissie	voor	de	Territoriale	Ontwikkeling
Het hoogtepunt van dit parlementaire jaar voor de 
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling was 
uiteraard de overlegcommissie over de biodiversiteit in 
de	stad	rekening	houdend	met	de	verschillende	functies	
van	een	stad.	De	overlegcommissie,	samengesteld	uit	
45	bij	loting	gekozen	burgers	uit	de	Brusselse	bevolking	
ouder dan 16 jaar en 15 parlementsleden van de 
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling is zesmaal 
bijeengekomen,	van	28	april	tot	31	mei	2022	en	heeft	21	
aanbevelingen aangenomen (A-555/1-21/22).

Op het vlak van de controle op de regering hebben er 
besprekingen plaatsgevonden over de richtplannen 
van	aanleg,	de	dienst	Scholen,	NEO,	Brouck’R,	en	
de	toekomstige	hervorming	van	de	gewestelijke	
stedenbouwkundige	verordening	(GSV)	en	van	het	
Brussels	Wetboek	van	Ruimtelijke	Ordening	(BWRO)	en	
over nog vele andere onderwerpen.

De belangrijkste behandelde teksten zijn: 

•	het	voorstel	van	resolutie	over	het	Brussels	kerkelijk	
erfgoed (A-391/1-20/21),	de	heer	Thierry	Wauters,	
directeur cultureel erfgoed bij urban.brussels werd bij 
deze	gelegenheid	gehoord	(verworpen);	

•	 het	voorstel	van	resolutie	betreffende	het	behoud	van	het	
“Georginbos”	in	het	kader	van	het	ontwerp	van	richtplan	
van	aanleg	“Mediapark”,	(A-358/1-20/21,	verworpen);	

•	 het	voorstel	van	resolutie	over	het	herstel	van	de	
termen	“Open	Monumentendagen”	en	«	Journées	du	
Patrimoine	».	(A-416/1-20/21,	verworpen).	

Op 27 september 2021 werden de woordvoerders 
van het wijkcomité Meunier vzw door de commissie 
ontvangen	voor	een	bespreking.	Zij	verzetten	zich	tegen	
een nieuwbouwproject in de tuin van de Villa Dewin.

Het verslag Good Living werd op 13 december 2021 
voorgesteld.	Renovatie-verbouwing	is	een	van	de	
kerngedachten van dit verslag. 

Op	10	januari	2022	had	een	interessante	hoorzitting	
plaats	met	de	kantorensector	om	de	behoeften	en	de	
evoluties	ten	gevolge	van	de	covidcrisis	en	het	telewerk	
in het kader van het onderzoek van een verworpen 
voorstel	van	resolutie	te	beoordelen	(A-377/1-20/21).	

Op 14 februari 2022 vond een bezoek plaats van de 
dienst archeologie van het gewest. 

Op 14 maart 2022 werd in de commissie het verslag van 
de werkgroep voor de dekolonisering van de openbare 
ruimte “Voor de dekolonisering van de openbare ruimte 
in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest:	Een	reflectiekader	
en	aanbevelingen”	voorgesteld.	

Op 16 mei 2022 werd de commissie ontvangen in het 
stadhuis	van	Gent	door	burgemeester	Matthias	De	
Clercq,	verschillende	schepenen,	de	bouwmeester	en	de	
directeurs van de diensten voor territoriale ontwikkeling. Zij 
lieten de meest toonaangevende voltooide of in uitvoering 
zijnde projecten van de stad zien. Dankzij deze uitwisseling 
werd	duidelijk	hoe	essentieel	het	is	om	te	communiceren	
en	politieke	verantwoordelijken	uit	een	ander	gewest	te	
ontmoeten	om	ervaringen	te	delen	en	inspiratie	bij	elkaar	
op te doen. Deze uiterst leerrijke dag werd afgesloten met 
een geleide wandeling door het stadscentrum.

Op 13 juni 2022 bezocht de commissie de werf van het 
Kanal-museum	op	uitnodiging	van	de	directeur,	de	heer	
Yves Goldstein. Aansluitend volgde een voorstelling 
van	de	maquette	en	de	financiële	aspecten	van	het	
project,	een	gedachtewisseling	en	een	bezoek	aan	de	
site. Door de herontdekking van de voormalige Citroën-
garage kon men de voortgang van de werken aan deze 
toekomstige	cultuurtempel	van	het	gewest	vaststellen	
en	de	verschillende	functies	die	de	site	zal	vervullen,	
beter begrijpen.

Voor	de	derde	keer	sinds	het	begin	van	deze	zittingsperiode	
kwam	de	Bouwmeester	(BMA),	de	heer	Kristiaan	Borret,	
zijn jaarverslag voorstellen. Ter gelegenheid van deze 
voorstelling en de daaropvolgende gedachtewisseling 

heeft	men	de	balans	kunnen	opmaken	van	de	territoriale	
ontwikkeling	van	het	gewest,	de	opmerkelijkste	feiten	en	
de	perspectieven	die	het	gewest	wil	ontwikkelen.	In	de	
loop van dat jaar kwam de BMA tweemaal langs: in oktober 
(verslag	2020)	en	in	juli	(verslag	2021).

Tot	slot	werd	in	juli	2022,	tijdens	de	laatste	vergadering,	
de agenda van de commissie door vier dringende vragen 
omgegooid. Hoewel de bespreking technisch gezien 
overeenkomstig	het	reglement	beperkt	werd,	komt	dit	
in de commissie zo zelden voor dat het vermeld diende 
te	worden.	Het	onderwerp	was	het	RPA	Josaphat,	een	
terugkerend onderwerp waarover in het verleden 
een	petitie	is	ingediend,	dat	op	de	agenda	van	de	
overlegcommissie	heeft	gestaan	en	dat	vaak	terugkomt	in	
de talrijke vragen om uitleg die de commissie behandelt. 
Het	lijkt	erop	dat	deze	gevoelige	kwestie	nog	steeds	politiek	
moet worden besproken voordat zij kan worden opgelost.

De	commissie	heeft	ook	de aanbevelingen van de 
overlegcommissie	over	dak-	en	thuislozen	opgevolgd,	ze	
werd vervolgens voorgesteld aan de burgers die hadden 
deelgenomen aan de overlegcommissie.

Commissie	voor	Gelijke	Kansen	en	
Vrouwenrechten	
Tijdens het parlementaire jaar 2021-2022 van de 
Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten 
hebben	enorm	veel	hoorzittingen	plaatsgevonden,	
ondanks het feit dat deze vergaderingen tweemaal per 
week georganiseerd werden.

De	commissie	vatte	haar	werkzaamheden	aan	op	5	en	7	
oktober	2021	met	de	hoorzitting	van	verschillende	deskun-
digen	uit	de	universitaire,	bestuurlijke	en	vakbondswereld.	
De	uiteenzettingen	van	Isabella	Lenarduzzi	(founder	and	
managing	director	bij	JUMP),	Gisèle	Dedobbeleer	(kaderlid	
met	ervaring	in	verschillende	overheidsdiensten),	Fatima	
Zibouh	(hoofd	van	de	dienst	antidiscriminatie	-	Actiris	
Inclusive),	Cécile	van	de	Leemput	(professor	-	ULB),	Tamara	
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Eelsing	(diversiteitsverantwoordelijke	-	MIVB),	Anne	Rosine	
Delbart	(hoogleraar	-	ULB),	Masanka	Tshimanga	(gemeen-
schapsverantwoordelijke	en	algemeen	ondervoorzitter	
VSOA-Onderwijs)	en	Gratia	Pungu	(afgevaardigde	ACOD)	
hebben de commissie ervan overtuigd om het Bureau in 
uitgebreide samenstelling toestemming te vragen om een 
voorstel	van	resolutie	uit	te	werken,	overeenkomstig	de	
procedure	in	artikel	29.2	van	het	reglement.	Gesterkt	door	
de	verkregen	toestemming	heeft	de	commissie	op	14	juni	
2022	een	resolutie	aangenomen	betreffende	de	vervrou-
welijking van de openbare diensten (A-556/1-21/22).

Op	19	oktober	2021	heeft	de	commissie	de	ministers	
Alain	Maron	en	Bernard	Clerfayt	en	staatssecretaris	
Nawal Ben Hamou gehoord over het Brusselse plan ter 
ondersteuning van eenoudergezinnen. 

Op 21 december 2021 zijn ook mevrouw Marie Schuller 
en mevrouw Françoise Kemajou ('The European think & 
do	tank	POUR	LA	SOLIDARITÉ')	gehoord	over	de	evaluatie	
van	het	SOGI-plan	(sexual	orientation	gender	identity).

Op 15 februari 2022 kwamen de vertegenwoordigers 
van Unia hun jaarverslag voorstellen. 

Tot	slot	werden	de	verschillende	hoorzittingen	afgerond	
met	de	voorstelling	van	het	Brusselse	actieplan	voor	
de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 door 
staatssecretaris Nawal Ben Hamou op 28 juni 2022.

Wat	de	wetgevende	werkzaamheden	betreft,	heeft	
de	commissie,	naast	de	bovengenoemde	resolutie,	
op	3	mei	2022	ook	een	resolutie	goedgekeurd	
betreffende	de	vervrouwelijking	van	de	namen	van	
bus-	en	tramhaltes	en	van	metrostations	van	de	MIVB	
(A-437/1-21/22).	Doel	van	deze	resolutie	is	te	komen	
tot	een	evenwichtigere	keuze	bij	de	naamgeving	
van	haltes	en	stations	ter	ere	van	persoonlijkheden,	
gezien de zeer geringe aanwezigheid van vrouwelijke 
persoonlijkheden in de openbare ruimte en het 
verschil in behandeling in vergelijking met mannelijke 
persoonlijkheden.

Wat	de	controle	van	de	regering	betreft,	heeft	de	
commissie	verscheidene	vragen	om	uitleg	ontvangen,	
met	name	over	seksuele	intimidatie	op	universiteiten,	
over de aanbevelingen van de Assisen tegen racisme 
betreffende	het	Observatorium	van	de	Gewestelijke	
Publieke	Werkgelegenheid	over	de	aanbevelingen	van	
Unia	naar	aanleiding	van	het	rapport	"Discriminatie	van	
personen	van	Afrikaanse	origine",	over	het	gevolg	dat	
de	Brusselse	regering	heeft	gegeven	aan	de	in	2019	
goedgekeurde	resolutie	over	de	vervrouwelijking	van	
de	openbare	ruimte,	of	over	antisemitische	graffiti	
in	de	openbare	ruimte	en	andere	antisemitische	
uitlatingen.	Talrijke	mondelinge	vragen	over	allerlei	
vormen van ongelijkheid en verschillen in behandeling 
hebben	de	werkzaamheden	van	de	commissie	tijdens	
dit jaar aangevuld. 

Tot slot was een van de hoogtepunten van de 
werkzaamheden van de commissie de goedkeuring van 
een	verslag	op	18	januari	2022,	waarin	gevolg	werd	
gegeven aan de door het maatschappelijke middenveld 
opgestelde	aanbevelingen	in	het	kader	van	de	"Assisen	
tegen	racisme".

De Verenigde Vergadering  
van de Gemeenschappelijke    
Gemeenschapscommissie	(VVGGC)	
Commissie	voor	de	Gezondheid	en	Bijstand	
aan	Personen	
Net	zoals	tijdens	het	vorige	parlementaire	jaar,	
beheerste de aanpak van de covidpandemie alle 
aspecten van de werkzaamheden van de Commissie voor 
de	Gezondheid	en	Bijstand	aan	Personen.	De	opdracht	
van de Commissie omvat inderdaad het behandelen 
van	kwesties	zoals	vaccinatie,	contactopvolging,	
screening-	en	quarantaineverplichtingen	of	nog	de	
tenuitvoerlegging van het Covid Safe Ticket.

Wetgevende functie
De	commissie	heeft	zeven	door	het	Verenigd	College	
ingediende	ontwerpen	van	ordonnantie	onderzocht.	Vier	
daarvan hadden betrekking op de gezondheidscrisis. Deze 
vier	teksten,	die	met	de	grootste	spoed	werden	behandeld,	
hadden	tot	doel	de	materiële	en	tijdelijke	werkingssfeer	
van het Covid Safe Ticket uit te breiden (B-88/1-21/22,	
B-89/1-21/22 – er werden 18 amendementen ingediend 
in	de	commissie,	een	ervan	werd	aangenomen	–	en	
B-103/1-21/22)	en	het	beheren	van	de	fase	na	afloop	van	
de epidemiologische noodtoestand (B-109/1-21/22 – er 
werden	19	amendementen	ingediend	in	de	commissie,	
waarvan	er	4	werden	aangenomen).

Twee andere ontwerpen van het Verenigd College 
hadden betrekking op de inwerkingtreding van het 
verplichte inburgeringstraject voor nieuwkomers op  
1 juni 2022 na vijf jaar voorbereiding (B-87/1-21/22 en 
B-120/1-21/22	–	tekst	unaniem	goedgekeurd).

Een eveneens unaniem aangenomen ontwerp 
vervolledigde	de	omzetting	van	de	Wereld	Anti-Doping	
Code in Belgisch recht (B-97/1-21/22)

De commissie behandelde ook zeven voorstellen van 
parlementsleden,	die	allemaal	werden	verworpen	 
(B-48/1-20/21,	B-58/1-20/21,	B-63/1-20/21,	B-64/1-20/21,	 
B-74/1-20/21,	B-79/1-20/21 en B-101/1-21/22).

Toezichthoudende functie
De	commissie	heeft	vier	actualiteitsdebatten	
georganiseerd,	waarvan	drie	over	de	aanpak	van	de	
covidpandemie door het Verenigd College en een 
andere	over	rusthuizen	naar	aanleiding	van	de	publicatie	
van	een	boek	waarin	de	praktijken	van	een	Franse	
beheerder aan de kaak werden gesteld.

Van	de	ongeveer	180	interpellaties,	vragen	om	
uitleg en mondelinge vragen die naar de commissie 
zijn	gezonden,	hadden	er	34	betrekking	op	de	
covidpandemie,	27	op	het	daklozenprobleem,	10	op	de	
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rusthuizen,	8	op	Oekraïense	vluchtelingen	en	5	op	de	
verplichte inburgering. De ongeveer 100 overblijvende 
parlementaire vragen behandelden alle materies die 
onder	de	bevoegdheid	van	de	commissie	vallen,	zoals	
energiearmoede	en	dringende	medische	hulp,	maar	
ook apenpokken. 

Een	van	de	interpellaties	over	de	armoedebestrijding	gaf	
aanleiding	tot	een	gemotiveerde	motie.

Informatiefunctie
De	commissie	heeft	zeventien	hoorzittingen	
georganiseerd	om	haar	leden	te	informeren,	waarvan	
dertien	over	prostitutie	in	het	Brussels	Gewest	
(gezamenlijk met de Commissie voor de Binnenlandse 
Zaken),	drie	over	dakloze	vrouwen	en	een	andere	over	
de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de 
covidpandemie door het Verenigd College.

Follow-up van de overlegcommissie  
over dak- en thuislozen 
De	commissie	heeft	bovendien	de aanbevelingen van de 
overlegcommissie	over	de	situatie	van	dak-	en	thuislozen	
opgevolgd. Ze werden voorgelegd aan de burgers die 
aan de werkzaamheden van de overlegcommissie 
hebben deelgenomen. 

Follow-up van de onderzoekscommissie Samusocial
De follow-up van de aanbevelingen van de 
onderzoekscommissie met betrekking tot het beheer 
van Samusocial werd aan de commissie toevertrouwd 
die dan het Verenigd College en de vertegenwoordigers 
van	de	New	Samusocial	gehoord	heeft.	

Commissie	voor	de	Algemene	
bicommunautaire	Zaken
De	tijdens	de	lopende	zittingsperiode	opgerichte	
Commissie voor de Algemene bicommunautaire zaken is 
belast met de volgende taken:

-	 het	goedkeuren,	ex	ante,	van	de	begrotingen	van	de	
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

- het onderzoeken van de ontwerpen en voorstellen met 
betrekking	tot	de	financiën,	de	begroting,	het	openbaar	
ambt,	de	externe	relaties	en	de	gezinsbijslagen;

-	 de	controle,	ex	post,	van	het	Verenigd	College	in	
de voornoemde materies (via de indiening van 
parlementaire	vragen).

Begrotingswerkzaamheden
De	commissie	heeft	zich	gebogen	over	de	ontwerpen	
van	begrotingen	ingediend	door	het	Verenigd	College	
(ontwerp	van	begrotingsaanpassing	2021:	B-91/1-21/22 
en B-92/1 en 2-21/22;	ontwerp	van	begroting	2022:	
B-93/1-21/22 en B-94/1 en 2-21/22).	In	het	kader	van	de	
bespreking	van	de	begroting	2022	heeft	de	commissie	
het advies van de commissie voor de Gezondheid en de 
Bijstand	aan	Personen	ingewonnen	voor	de	onderdelen	
van	de	begroting	die	haar	aanbelangen.	

Bij	wijze	van	uitzondering	werd	een	begrotingsaanpassing	
doorgevoerd om drie crisissen te kunnen aanpakken: 
de overschrijdingen van de spilindex en de daaruit 
voortvloeiende indexeringen van lonen en sociale 
uitkeringen,	de	covidpandemie	en	de	opvang	van	
Oekraïners	die	tijdelijke	bescherming	genieten	 
(B-118/1-21/22 en B-119/1 en 2-21/22).	

Alle	ontwerpen	van	begroting	werden	meerderheid	
tegen	oppositie	goedgekeurd.

Wetgevende functie 
De gezinsbijslag was het onderwerp van het ontwerp 
van	ordonnantie	B-98/1-21/22,	dat	in	de	commissie	met	
grote meerderheid werd goedgekeurd. Deze technische 
tekst	had	tot	doel	de	financiële	en	administratieve	
controle	van	het	Brusselse	systeem	te	verbeteren.

Een	ontwerp	van	ordonnantie	betreffende	het	openbaar	
ambt werd door de commissie goedgekeurd: het betrof 

de bevordering van diversiteit en de bestrijding van 
discriminatie	(B-111/1-21/22).	De	werkzaamheden	in	de	
commissie	hebben	technische	correcties	mogelijk	gemaakt	
in de door het Verenigd College ingediende tekst.

De	commissie	heeft	ook	vier	samenwerkingsovereen-
komsten goedgekeurd (B-113/1-21/22,	B-114/1-21/22,	
B-115/1-21/22 en B-116/1-21/22).

Toezichthoudende functie
Net	zoals	tijdens	de	vorige	parlementaire	jaren	is	het	
Brusselse stelsel van gezinsbijslagen het belangrijkste 
onderwerp van de aan de commissie gezonden 
parlementaire vragen: negen mondelinge vragen waren 
hieraan gewijd; een andere mondelinge vraag betrof de 
administratieve	vereenvoudiging.

Andere commissies en comités 
Commissie	belast	met	de	Europese	
Aangelegenheden
Op 4 oktober 2021 kwam de commissaris voor Europa 
en	de	Internationale	Organisaties	het	jaarverslag	2020	
aan	de	parlementsleden	voorstellen	(A-597/1-21/22).	

Op 18 oktober 2021 volgden de leden van de commissie een 
voorstelling	door	de	delegatie	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	
Gewest	bij	de	Europese	Unie	(A-598/1-21/22).

Commissie	voor	de	Begroting	en	Rekening	
Zoals	elk	jaar	komt	de	commissie	voor	de	Begroting	en	
de	rekening	van	het	parlement	slechts	eenmaal	samen,	
tijdens	de	begrotingswerkzaamheden	-	dit	jaar	op	 
29 november 2021 - om de algemene rekening van het 
parlement	voor	het	begrotingsjaar	2019	(A-476/1-21/22)	
te	onderzoeken	en	de	begrotingsaanpassing	2021	en	de	
begroting	2022	van	het	parlement	(A-477/1-21/22)	goed	
te keuren. 
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Dit jaar werd de rekening 2019 van het parlement in de 
commissie	goedgekeurd	met	10	stemmen	tegen	2,	en	de	
begrotingen	(aangepaste	2021	en	initiële	2022)	met	10	
stemmen	tegen	2,	bij	1	onthouding.

Deze	begrotingen	werden	vervolgens	aangenomen	door	
de plenaire vergadering van 10 december 2021.

Interparlementaire	commissies
Een eerste commissie keurde een ontwerp van 
gezamenlijke	ordonnantie	van	het	Brussels	
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie met betrekking tot de verdeling 
van	de	algemene	dotatie	aan	de	gemeenten	en	de	
OCMW's goed (A-474/1-21/22 en B-100/1-21/22).	 
Door	een	nieuwe	definitie	van	het	begrip	gecorrigeerde	
oppervlakte	voor	te	stellen,	komt	de	ordonnantie	
tegemoet aan de opmerkingen van het  
Grondwettelijk	Hof	over	de	gezamenlijke	 
ordonnantie	van	27	juli	2017	die	 
zij wijzigt.

Een tweede commissie keurde een voorstel voor 
een	gezamenlijke	ordonnantie	van	het	Brussels	
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie	betreffende	de	verwerking	
van	persoonsgegevens	in	het	kader	van	de	oprichting	
van overlegcommissies met volksvertegenwoordigers en 
bij	lottrekking	uitgenodigde	burgers	door	het	parlement	
of de Verenigde Vergadering (A-479/1-21/22 en 
B-102/1-21/22)	goed.	

Door	het	toekennen	van	een	wettelijke	basis	op	het	vlak	
van de verwerking van persoonsgegevens in het kader 
van	burgerparticipatie,	vult	de	ordonnantie	een	door	de	
minister van Binnenlandse Zaken aangekaarte lacune op.
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http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?lang=nl&moncode=PB899&base=1
http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?lang=nl&moncode=MB022&base=2
http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?lang=nl&moncode=PC904&base=1
http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?lang=nl&moncode=MB022&base=2


D. STATISTIEKEN VAN HET WETGEVEND WERK

Het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement

 Statistieken van de ingediende, aangenomen, verworpen,  
 ingetrokken of doelloos geworden ontwerpen en voorstellen (op 19/09/22) 

INGEDIENDE ONTWERPEN 
EN VOORSTELLEN

AANGENOMEN ONTWERPEN 
EN VOORSTELLEN INGETROKKEN VOORSTELLEN 

VERWORPEN VOORSTELLEN DOELLOOS GEWORDEN 
VOORSTELLEN 

91 10

30 6

52 9 10

11

6

4
1

6

4

2

5 5

6

 Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken

 Commissie voor de Binnenlandse Zaken

 Commissie voor het Leefmilieu en de Energie

 Commissie voor de Mobiliteit

 Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling 

 Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten

 Commissie	voor	de	Huisvesting

 Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling

70
4

1

2

1

1

4

3
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AANGENOMEN 
ONTWERPEN EN 

VOORSTELLEN  

VERWORPEN 
VOORSTELLEN 

INGETROKKEN 
VOORSTELLEN

19 7 1

4
7

1

15

De Verenigde Vergadering van de  
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

INGEDIENDE ONTWERPEN 
EN VOORSTELLEN

 Commissie voor de Gezondheid 
en	Bijstand	aan	Personen

 Commissie voor de Algemene 
bicommunautaire Zaken

18

53Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2021-2022

W
ETG

EV
EN

D
 W

ER
K

 TIJD
EN

S
 D

E ZITTIN
G



 Statistieken van de interpellaties, vragen om uitleg,  
 mondelinge en dringende vragen 

Het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement

929 MONDELINGE VRAGEN

184 DRINGENDE
VRAGEN

PLENAIRE
VERGADERING

2 INTERPELLATIES
20 DRINGENDE

VRAGEN

344 VRAGEN
OM UITLEG

 COMMISSIE VOOR  
 DE FINANCIËN EN  

 DE ALGEMENE ZAKEN 

 COMMISSIE VOOR  
 DE MOBILITEIT 

 COMMISSIE VOOR  
 DE TERRITORIALE  
 ONTWIKKELING 

 COMMISSIE VOOR  
 DE BINNENLANDSE ZAKEN 

 COMMISSIE VOOR  
 DE ECONOMISCHE ZAKEN  
 EN DE TEWERKSTELLING 

 COMMISSIE VOOR  
 GELIJKE KANSEN EN  
 VROUWENRECHTEN 

 COMMISSIE VOOR  
 HET LEEFMILIEU EN  

 DE ENERGIE 

 COMMISSIE VOOR  
 DE HUISVESTING 

370 56 0

490 192 0

800 137 4

550 82 7

350 128 3

130 40 0

512 163 0

240 116 6

COMMISSIES
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 COMMISSIE VOOR DE  
 GEZONDHEID EN BIJSTAND  

 AAN PERSONEN 

 COMMISSIE  
 VOOR DE ALGEMENE  

 BICOMMUNAUTAIRE ZAKEN 

 COMMISSIE BELAST  
 MET DE EUROPESE  

 AANGELEGENHEDEN 

363 122 15 00 11 0 00 15 0

47 DRINGENDE

133 MONDELINGE

VRAGEN

VRAGEN

3 INTERPELLATIES

36 VRAGEN
OM UITLEG

COMMISSIES COMMISSIES

15 DRINGENDE
VRAGEN

De Verenigde Vergadering van de  
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Andere commissies en comités

15 MONDELINGE
VRAGEN

PLENAIRE
VERGADERING
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E. BEGROTING GOEDGEKEURD IN HET PARLEMENT 

Tijdens de plenaire vergaderingen van donderdag 23 en vrijdag 24 december 2021 
hebben	de	Brusselse	volksvertegenwoordigers	de	begroting	van	het	volgende	jaar	
van	het	Gewest	en	van	de	Gemeenschappelijke	Gemeenschapscommissie	(GGC)	
besproken en goedgekeurd.  

De totale	ontvangsten	2022 worden geraamd op 6.600.285.000	euro. Zonder 
rekening	te	houden	met	de	verrichtingen	voor	het	schuldbeheer	en	de	opbrengsten	

uit leningen dalen de ontvangsten 2022 met 1.354.747.000 euro ten opzichte 
van	de	initiële	begroting	2021.	Op	de	initiële	begroting	2021	bedragen	de	totale	
uitgaven	6.754.208.000	euro voor de vereffeningen en 7.041.370.000	euro voor 
de vastleggingen.	Voor	de	vereffeningen	betekent	dat	een	daling	van	203.621.000	
euro	ten	opzichte	van	de	initiële	begroting	2021.	De	vastleggingskredieten	stijgen	
daarentegen met 150.779.000  euro.

Overzicht	begrotingen	2017-2022	van	het	Gewest	
In euro x 1.000 / Incl. consolidatie agglomeratie / Excl. schuldenlasten / Weergave van de initiële begrotingen

JAAR
ONTVANGSTEN UITGAVEN

GEWESTELIJKE BELASTINGEN DEEL UIT DE PB-BELASTING TOTAAL (INCL. ANDERE) VEREFFENINGEN VASTLEGGINGEN

2017 1.351.806 1.956.259 4.571.505 4.908.786 5.619.433

2018 2.276.642 1.928.082 5.178.287 6.231.871 6.492.529

2019 2.331.655 2.000.754 5.956.227 6.710.546 6.655.673

2020 1.459.474 1.994.429 5.450.893 6.078.640 6.070.916

2021 1.378.867 2.046.358 5.245.538 6.957.829 6.890.591

2022 1.447.923 2.125.881 6.600.285 6.754.208 7.041.370
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Overzicht	begrotingen	2017-2022	van	de	 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
In euro x 1.000

JAAR ONTVANG-
STEN

UITGAVEN

VEREFFENINGS- 
KREDIETEN

VASTLEGGINGS- 
KREDIETEN

2017 1.267.479 1.292.708 1.273.592

2018 1.292.426 1.329.473 1.331.137

2019 1.358.004 1.417.798 1.418.498

2020 1.421.167 1.483.282 1.475.220

2021 1.525.470 1.611.558 1.609.597

2022 1.583.717 1.746.759 1.750.249

Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting

Weetje
U kunt een	plenaire	vergadering	(in	principe	op	vrijdag)	of	een	
vergadering	van	een	commissie	bijwonen. Raadpleeg hiervoor de 
wekelijkse agenda op de website www.parlement.brussels. Afspraak 
in	de	lokalen	van	het	Brussels	Parlement,	Lombardstraat	69,	met	een	
identiteitsbewijs.
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Burgerlezingen  
"Mars voor Vrouwenrechten"  
(zie pagina 67)
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HET PARLEMENT, PLAATS VAN PARTICIPATIEVE 
DEMOCRATIE, VAN ONTMOETING EN DEBAT 



Als hart van de Brusselse 
democratie wil het parlement 
een open en toegankelijke 
plek zijn voor Brusselaars. 

Hun betrokkenheid bij 
de Brusselse politiek is 
onlangs versterkt met de 
oprichting van gemengde 
overlegcommissies die bij 
loting gekozen burgers en 
volksvertegenwoordigers sa-
menbrengen. Burgerpanels, 
verzoekschriften (petities) 
en burgervoorstellen zijn 
andere manieren om burger-
participatie te verbreden.

Het parlement opent ook 
zijn deuren voor Brusselse 
scholen door regelmatig 
burgerschapsactiviteiten 
te organiseren. Het hele 
jaar door zijn er veel 
evenementen (debatten, 
ontmoetingen, colloquia, 
enz.), waaraan actoren 
uit het maatschappelijk 
middenveld deelnemen. 
Duizenden bezoekers nemen 
deel aan rondleidingen in 
het parlementsgebouw.

Al deze initiatieven vloeien 
voort uit de wens van het 
parlement om "Het Huis van 
alle Brusselaars" te zijn, 
een plaats van ontmoeting 
en debat waar standpunten 
worden uitgewisseld en 
gedeeld.
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A. BURGERPARTICIPATIE

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de voorbije 
jaren belangrijke stappen gezet om burgers nauwer te 
betrekken bij de parlementaire werkzaamheden en de 
politieke	beslissingen	die	hen	aanbelangen.	

Vanaf	2015	werd	het	petitierecht	hervormd	en	
vergemakkelijkt.	In	2020	heeft	het	parlement	nieuwe	
mechanismen	voor	burgerparticipatie	aangenomen:	
burgervoorstellen en overlegcommissies.

 Verzoekschriften (petities) 
Sinds	de	verlaging	van	de	drempel	voor	verzoekschriften	
van	5.000	naar	1.000	handtekeningen	in	2020,	is	het	aantal	
verzoekschriften	dat	is	ingediend	aanzienlijk	toegenomen.	
Zo	werden	tijdens	het	parlementair	jaar	2021-2022	in	totaal	
21	verzoekschriften	gericht	tot	het	Brussels	Parlement	
(tegenover	12	in	de	vorige	zitting).	Hiervan	werden:	

•	 16	petities	ontvankelijk	verklaard	en	gepubliceerd	op	
het	platform	democratie.brussels;

•	3	petities	onontvankelijk	verklaard	(omdat	het	
onderwerp niet onder de bevoegdheid van het 
Brussels	Parlement	valt);

•	 2	petities	ongeldig	verklaard.

Van	de	ontvankelijk	verklaarde	petities*	voldeden	
er	zeven	aan	de	voorwaarden	die	de	indieners	
ervan	het	recht	geven	te	worden	gehoord door de 
parlementsleden;	deze	hoorzittingen	leiden	automatisch	
tot	de	publicatie	van	een	verslag.	Deze	verzoekschriften	
hadden betrekking op:

• Wijziging van de wegcode voor dierenambulances;
• Voor	de	verplichte	meting	van	de	koolstofvoetafdruk	van	

stadsprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
• Tegen het project voor de nieuwe tramlijn in Neder-
over-Heembeek	en	voor	een	aangepast	en	flexibel	
mobiliteitsaanbod;

• Niet meer met twee maten meten en een einde maken 
aan	de	slechte	huisvesting	in	Brussel,	zowel	voor	
Oekraïense vluchtelingen als voor ieder ander mens;

• Voor een verbod op het onverdoofd slachten 
van	schapen,	geiten	en	runderen	in	het	Brussels	
Hoofdstedelijk Gewest;

• Voor het behoud van het ritueel slachten in Brussel en 
tegen	het	voorstel	(DéFI,	Groen	en	Open	Vld)	om	het	
onverdoofd slachten te verbieden;

• Voor een vermindering van het zwerfvuil.

Vijf	andere	ontvankelijk	verklaarde	petities*	voldeden	
niet	aan	deze	voorwaarden,	maar	werden	voor 
behandeling	naar	de	commissie	gezonden:

• Uitstel van het verbod op dieselvoertuigen van de 
categorieën Euro 4 en 5;

• Voor	het	behoud	van	zones	met	"honden	onder	
controle"	in	het	Zoniënwoud;

• Voor een volksstemming over het onverdoofd slachten 
in Brussel;

• Tegen de herstelling in oorspronkelijke staat van de 
raamkozijnen van de woningen van Logis Floréal in 
Watermaal-Bosvoorde;

• Voor een daling van huurprijzen in Brussel.

* De namen van de verzoekschriften (petities) werden gegeven door de indieners
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https://democratie.brussels/initiatives?locale=nl
https://democratie.brussels/initiatives/i-126
https://democratie.brussels/initiatives/i-113
https://democratie.brussels/initiatives/i-113
https://democratie.brussels/initiatives/i-127
https://democratie.brussels/initiatives/i-127
https://democratie.brussels/initiatives/i-127
https://democratie.brussels/initiatives/i-135
https://democratie.brussels/initiatives/i-135
https://democratie.brussels/initiatives/i-135
https://democratie.brussels/initiatives/i-137
https://democratie.brussels/initiatives/i-137
https://democratie.brussels/initiatives/i-137
https://democratie.brussels/initiatives/i-141
https://democratie.brussels/initiatives/i-141
https://democratie.brussels/initiatives/i-141
https://democratie.brussels/initiatives/i-146
https://democratie.brussels/initiatives/i-132
https://democratie.brussels/initiatives/i-132
https://democratie.brussels/initiatives/i-136
https://democratie.brussels/initiatives/i-136
https://democratie.brussels/initiatives/i-139
https://democratie.brussels/initiatives/i-139
https://democratie.brussels/initiatives/i-140
https://democratie.brussels/initiatives/i-140
https://democratie.brussels/initiatives/i-140
https://democratie.brussels/initiatives/i-143


Voor de overige vier	ontvankelijk	verklaarde	petities*	
is	de	steuninzameling	nog	lopende:

• Behoud	van	zones	met	"honden	onder	controle"	in	
het Zoniënwoud en goedkeuring van een Brussels 
actieplan	betreffende	hondenlosloopzones;

• Niet spuwen op straat;
• Voor digitale inclusie: eerst de mens en dan pas de 

computer; 
• Elektriciteitsproductie	in	Brussel:	voor	een	intensiever	

gebruik van zonne-energie.

 Burgervoorstellen 
Een burgervoorstel is een mechanisme voor 
burgerparticipatie	dat	Brusselaars	in	staat	stelt	om	
een debat in het parlement op gang te brengen in een 
overlegcommissie,	tussen	door	loting	gekozen	burgers	
en volksvertegenwoordigers.

Het burgervoorstel moet ondertekend worden door 
minstens 1.000 personen van 16 jaar en ouder die in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Tenzij de 
indiener	van	het	voorstel	zelf	bij	loting	wordt	gekozen	om	
deel te nemen aan de overlegcommissie die zal worden 
opgericht,	neemt	hij	of	zij	niet	deel	aan	de	debatten.

Op 23	juni	2022 bereikte het burgervoorstel dat 
vraagt	om	de	oprichting	van	een	overlegcommissie	
die aanbevelingen moet doen over	geluidsoverlast	
van	motoren	en	scooters,	de	drempel	van	1.000	
handtekeningen,	de	handtekeningen	werden	verzameld	
via	het	platform	democratie.brussels. Dit voorstel is 
ontvankelijk verklaard.

Aangezien	er	momenteel	een	evaluatie	plaatsheeft	van	
de	overlegcommissies,	zal	pas	later	worden	beslist	of	er	
een overlegcommissie aan dit thema zal worden gewijd. 
Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de 
andere reeds ontvankelijk verklaarde burgervoorstellen.

 Overlegcommissies 
Een overlegcommissie is een plaats van debat tussen 
bij	loting	gekozen	burgers	en	volksvertegenwoordigers.	
Er wordt een overlegcommissie opgericht om een 
thema te behandelen dat wordt voorgesteld door hetzij 
de	Brusselse	burgers	(burgervoorstel),	hetzij	door	de	
Brusselse  volksvertegenwoordigers.

Na	een	informatiesessie	en	verschillende	
bijeenkomsten,	stellen	bij	loting	gekozen	burgers	en	
volksvertegenwoordigers samen aanbevelingen voor. Het 
parlement	moet	nadien	de	bij	loting	gekozen	burgers	
informeren over de follow-up die aan de aanbevelingen 
werd gegeven.

•	Nieuwe	overlegcommissie	over	de	
biodiversiteit	in	de	stad

Het parlementaire jaar 2021-2022 werd gekenmerkt 
door	de	oprichting	van	een	nieuwe	overlegcommissie	
over “de biodiversiteit in de stad rekening houdend met 
de	verschillende	functies	van	een	stad”.

Zij	was	samengesteld	uit	45	bij	loting	gekozen	
Brusselaars van 16 jaar en ouder en 15 parlementsleden 
van	de	Commissie	voor	de	Territoriale	Ontwikkeling,	en	
kwam zes keer samen tussen 28	april	en	31	mei	2022.

Na	een	aantal	deskundigen	uit	de	academische	wereld,	
de	verenigingssector	en	de	administratie	te	hebben	
gehoord,	beraadslaagden	de	deelnemers	tijdens	
verschillende	vergaderingen,	afwisselend	in	plenaire	
vergadering en in kleine groepen.

Uiteindelijk werden er 21	aanbevelingen	aangenomen,	
(1)	strategie	en	programmatie,	(2)	bewustmaking,	
opvoeding	en	opleiding,	(3)	de	biodiversiteit	in	publieke	
en	private	open	ruimten,	(4)	de	biodiversiteit	in	
gebouwen	en	(5)	de	mobiliteit.

Deze aanbevelingen zijn voor opvolging verzonden 
naar de betrokken vaste commissies. Een verslag over 
opvolging zal worden gepubliceerd en in de loop van 
2023 aan alle deelnemers worden voorgelegd.

Weetje
Het	petitierecht	is	vastgesteld	in	artikel	28	van	
de	Grondwet	(“Ieder	heeft	het	recht	verzoek-
schriften,	door	een	of	meer	personen	onderte-
kend,	bij	de	openbare	overheden	in	te	dienen”).

Sinds 2014 en de zesde staatshervorming is 
het	Brussels	Parlement	bevoegd	om	de	nadere	
regels	voor	de	uitoefening	van	het	petitierecht	
te wijzigen. 

In 2015-2016,	heeft	het	parlement	de	drempel	
om	een	verzoekschrift	in	te	dienen,	vastgelegd	
op 5.000	handtekeningen voor personen die 
woonachtig	zijn	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	
Gewest en 16 jaar of ouder zijn. Het parle-
ment besliste ook aan elke indiener het recht 
te verlenen om binnen zes maanden een 
antwoord te ontvangen en het recht om door 
het parlement gehoord te worden indien de 
petitie	1.000	handtekeningen	verzamelt.

In 2019-2020,	besliste	het	parlement	de	
drempel	om	een	verzoekschrift	in	te	dienen	te	
verlagen tot 1.000	handtekeningen.

* De namen van de verzoekschriften (petities) werden gegeven door de indieners
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https://democratie.brussels/initiatives/i-133
https://democratie.brussels/initiatives/i-133
https://democratie.brussels/initiatives/i-133
https://democratie.brussels/initiatives/i-134
https://democratie.brussels/initiatives/i-138
https://democratie.brussels/initiatives/i-138
https://democratie.brussels/initiatives/i-142
https://democratie.brussels/initiatives/i-142
https://democratie.brussels/suggestions/s-109
https://democratie.brussels/
http://www.weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2021-22/145248/images.pdf


•	Follow-up	van	de	overlegcommissie	over	5G
De aangenomen aanbevelingen van de overlegcommissie 
5G	die	tijdens	het	parlementaire	jaar	2020-2021	is	
bijeengekomen,	kregen	een	follow-up	en	werden	
voorgesteld aan de deelnemers op 31	maart	2022.

•	Follow-up	van	de	overlegcommissie	over	dakloosheid
De aangenomen aanbevelingen van de overlegcommissie over 
dak- en thuislozen	die	tijdens	het	parlementaire	jaar	2020-2021	is	
bijeengekomen,	kregen	een	follow-up,	en	werden	voorgesteld	aan	de	
deelnemers op 18	juni	2022.

Weetje
Met	de	oprichting	van	de	
overlegcommissies waren 
het	Brussels	Hoofdstedelijk	
Parlement en het	“Parlement	
francophone	bruxellois”	
(PFB),	de	eerste	parlementen	
ter	wereld die burgers en 
volksvertegenwoordigers op 
permanente basis in gemengde 
commissies bijeenbrachten.

Sinds 2020 bepalen de 
reglementen van de twee 
assemblees	immers	dat	bij	loting	
gekozen	burgers	regelmatig	bij	
het parlementaire werk moeten 
worden betrokken. Sindsdien 
werden er vijf overlegcommissies 
georganiseerd. Ze hadden 
betrekking op de volgende 
thema's:	de	uitrol	van	5G	(PRB),	
dakloosheid	(PRB),	de	rol	van	
burgers	in	crisismanagement	(PFB),	
alternerende	opleidingen	(PFB)	en	
de	biodiversiteit	in	de	stad	(PRB).

Dit	ongeziene	initiatief	werd	met	
grote belangstelling onder de 
loep	genomen,	zowel	in	België	als	
in het buitenland.
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https://democratie.brussels/assemblies/criterias-5G
https://democratie.brussels/assemblies/criterias-5G
https://democratie.brussels/assemblies/sans-abrisme?locale=nl
https://democratie.brussels/assemblies/sans-abrisme?locale=nl


 Platform  
 "democratie.brussels" 
Het	platform	democratie.brussels werd begin 2021 
opgericht	door	het	Brussels	Parlement	en	het	
“Parlement	francophone	bruxellois”	in	samenwerking	

met	de	FOD	Beleid	en	Ondersteuning	(BOSA).	Het	wil	
de toegang	van	de	Brusselaars	tot	de	processen	van	
participatieve	democratie,	zoals	overlegcommissies	en	
petities,	vergemakkelijken.

Via	dit	platform	kunnen	burgers	een	petitie	indienen	en	
steunen	(ondertekenen),	een	burgervoorstel	indienen	
en	steunen	(ondertekenen)	en	de	oprichting	van	een	

overlegcommissie	vragen,	de	werkzaamheden	van	
overlegcommissies	volgen	en	kunnen	de	bij	loting	
gekozen burgers ingaan op de uitnodiging om deel te 
nemen aan een dergelijke commissie.

Bezoek	het	platform:
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https://democratie.brussels/?locale=nl


 Burgerpanel  
 « Europe ? YOUrope ! » 
In	mei	2021	startte	het	Europees	Parlement,	de	Raad	
en	de	Europese	Commissie	de	Conferentie	over	de	
toekomst	van	Europa,	een	breed	opgezette	raadpleging	
die Europese burgers de kans biedt zich uit te spreken 
over	de	prioriteiten	van	Europa,	alsook	over	de	
toekomstige	uitdagingen.

Het	Brussels	Parlement	heeft	samen	met	
parlementsvoorzitter	Rachid	Madrane,	besloten	deel	
te	nemen	aan	deze	denkoefening	in	participatieve	
democratie	door	op	5	en	6	februari,	op	uitnodiging	van	
de	Europese	instellingen,	een	'Jongerenpanel'	over	de	
toekomst	van	Europa te organiseren.

Het	burgerpanel	"Europe?	YOUrope!"	was	samengesteld	
uit	40	bij	loting	gekozen	burgers	tussen	18	en	30	jaar.

Ingevolge een campagne via de sociale media gaven meer 
dan 750 Brusselaars tussen de 18 en 30 jaar blijk van hun 
belangstelling om aan dit avontuur deel te nemen. Onder 
de	ingeschreven	deelnemers	werd	een	loting	gehouden	
om een groep van 40 deelnemers samen te stellen die zo 
representatief	mogelijk	was	voor	de	Brusselse	bevolking,	
op	basis	van	geslacht,	gemeente,	taal	en	opleidingsniveau.

Gedurende twee dagen hebben de deelnemers de 
volgende vragen beantwoord:

• Hoe kunnen we beter deelnemen aan de 
besluitvorming	van	de	Europese	Unie?

• Hoe kunnen we van Brussel de hoofdstad van alle 
Europeanen	maken?

• Hoe moeten de rechten en vrijheden van alle 
Europeanen	worden	verdedigd?

•	Hoe	kan	de	toegang	tot	onafhankelijke	informatie	
worden gewaarborgd en nepnieuws worden 
bestreden?

• Hoe kunnen we de uitwisselingen tussen jonge 
Europeanen	versterken?

Na	het	horen	van	een	reeks	deskundigen,	voornamelijk	
uit	de	academische	wereld	en	de	administratie,	
beraadslaagden	de	deelnemers,	afwisselend	in	plenaire	
vergadering en in kleine groepen.

Uiteindelijk werden er 38	aanbevelingen	aangenomen 
op	de	volgende	gebieden	(1)	de	Europese	identiteit,	
(2)	de	Europese	instellingen,	(3)	de	educatie,	(4)	de	
burgerparticipatie	en	(5)	de	informatie.	

Deze aanbevelingen zijn naar	de	Europese	instellingen	
gestuurd om het debat over de toekomst van Europa te 
verrijken.

Herbekijk hier de video van het burgerpanel.
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http://weblex.brussels/data/crb/doc/2021-22/144088/images.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VnL891gjieY&list=PLQ3uOzWd9MNyLxfG-hEtAZq7-87IRFflf


B. ACTIVITEITEN BURGERSCHAPSVORMING

 Rollenspel "Democracity" 
“Democracity”	is	een	educatief	rollenspel	voor	de	
10-	tot	15-jarigen,	waarbij	de	jonge	“parlementsleden”,	
via	overleg	en	argumentatie,	samen	hun	ideale	stad	
bouwen. Na de discussie in commissie volgt een 
stemming in de plenaire zaal. 

In	2021-2022,	werden	22	sessies	(11	in	het	Nederlands	
en	10	in	het	Frans)	georganiseerd*.	Ongeveer	540 
leerlingen namen eraan deel. Voor 2022-2023 staan 
36 nieuwe sessies gepland (18 in het Frans en 18 in het 
Nederlands).

Hieronder vindt u een overzicht van de scholen die 
hebben	deelgenomen	aan	een	van	de	"Democracity"	-	
sessies	tijdens	het	parlementaire	jaar	2021	-	2022:

BASISSCHOLEN:	
•	28	september	2021	: Heilige Familie - Schaarbeek ;
•	6	oktober	2021	: De Groene Parel - Sint-Pieters-Leeuw ;
•	25	oktober	2021	: École Enfant Jésus - Brussel ;
•	26	oktober	2021	:  

Angelusinstituut - Sint-Lambrechts-Woluwe ;
•	8	en	15	november	2021	:  

École primaire Catteau-Aurore - Brussel ;
•	16	november	2021	: Prinses Julianaschool - Etterbeek ;

•	14	maart	2022	:  
École primaire Sainte Louise de Marillac 2 - Schaarbeek ;

•	15	maart	2022	:  
Basisschool Floralia - Sint-Lambrechts-Woluwe ;

•	21	en	28	maart	2022	:  
École communale primaire du Homborch - Ukkel ;

•	25	april	2022	: École primaire Les Prés Verts - Jette ;
•	26	april	2022	:	 

VBS Instituut Ursulinen - Koekelberg en  
Lutgardiscollege Wonderwoud - Oudergem ;

•	16	mei	2022	:	École du Sacré-Cœur - Jette ;
•	17	mei	2022	: GBS Van Asbroeck - Jette ;
•	23	en	30	mei	2022	:  

École primaire Sainte Louise de Marillac 2 - Schaarbeek ;
•	24	mei	2022	: Sint-Jozefschool - Sint-Lambrechts-Woluwe.

SECUNDAIRE	SCHOLEN:	
•	26	oktober	2021	: Koninklijk Atheneum Etterbeek ; 
•	15	maart	2022	: Koninklijk Atheneum Etterbeek ;
• 29 maart	2022	: Koninklijk Atheneum Brussel.

* Er wordt op gewezen dat de sessies van het rollenspel "Democracity" werden opgeschort 
van half november 2021 tot maart 2022 vanwege een nieuwe uitbraak van Covid-19.
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 Workshop "Reporters in het Parlement" 
Deze workshop werd uitgewerkt in 
samenwerking met	het	Belvue-museum 
en bestaat uit een	videoreportage	van	
een	Brussels	parlementslid door een 
klas,	verdeeld	in	groepjes.	Nadien	wordt	
de videoreportage gemonteerd in het 
Belvue-museum. 

De workshop is bestemd voor leerlingen 
vanaf	15	jaar	(4de	jaar	secundair).

Tijdens	het	schooljaar	2021-2022,	
namen drie volksvertegenwoordigers 
deel	aan	deze	workshops	en	ontmoetten	
er een	honderdtal	jongeren*:

•	11	maart	2022	:  
Hilde	Sabbe	(one-Brussels-Vooruit)	;

•	25	maart	2022	:  
Aurélie	Czekalski	(MR)	;

•	22	april	2022	:  
Jonathan	de	Patoul	(DéFI).

De vragen die hen werden gesteld 
hadden betrekking op de volgende 
onderwerpen:

•	de	persoonlijke	politieke	achtergrond	
van de volksvertegenwoordiger 
(motivaties,	ambities,	etc.);	

• de rol van het parlement en van een 
Brussels volksvertegenwoordiger in 
het bijzonder;

• de gewestelijke bevoegdheden en 
recente	wetgevingsinitiatieven	van	de	
volksvertegenwoordiger; 

•	de	band	tussen	het	Brussels	Parlement	
en Europa en in het bijzonder de 
invloed van Europese besluiten op 
het gewestelijke wetgevingsproces en 

omgekeerd.

 Burgerlezingen ”Mars voor Vrouwenrechten”   
 7, 8 en 10 maart 2022 

Ter gelegenheid van de 
Internationale	Dag	van	de	
Rechten van de Vrouw op 
8	maart	2022	heeft	het	
Brussels	Parlement	op	
7,	8	en	10	maart	meer	
dan	300	jongeren,	zowel	
Nederlandstaligen als 
Franstaligen,	verwelkomd	
voor burgerlezingen over 
de	evolutie	van	de	rechten	
van	de	vrouw	doorheen	
de	geschiedenis.

Tijdens	de	lezingen	"De	Mars	voor	
Vrouwenrechten",	die	in	samenwerking	
met de Universités populaires du 
Théâtre	werden	georganiseerd,	werden	
referentieteksten	die	getuigen	van	de	
evolutie	van	de	genderperceptie	en	van	
de strijd voor meer gelijkheid tussen 
vrouwen	en	mannen	in	de	loop	der	tijden,	
vertolkt door professionele acteurs.

In de formule die werd uitgewerkt 
in samenwerking met de Universités 
populaires	du	Théâtre,	kunnen	de	
studenten via de stemknoppen de 
teksten kiezen die ze willen horen. 

Daarna volgt een debat tussen de 
jongeren en volksvertegenwoordigers 
onder leiding van deskundigen uit het 
maatschappelijk middenveld. In dit geval 
werden de leden van de commissie 
voor gelijke kansen en vrouwenrechten 
uitgenodigd. Mevrouw Delphine 
Chabbert,	mevrouw	Nadia	El	Yousfi,	
mevrouw	Lotte	Stoops,	mevrouw	Farida	
Tahar	en	de	heer	John	Pitseys	hebben	
gehoor gegeven aan de oproep.

Rachid	Madrane,	voorzitter	van	het	
Brussels	Parlement,	opende	deze	
burgerlezingen met een toespraak.

* Er wordt op gewezen 
dat de sessies van 
"Reporters" werden 
opgeschort van half 
november 2021 tot 
maart 2022 vanwege  
een nieuwe uitbraak  
van Covid-19.

Interview met  
volksvertegenwoordiger  

Hilde Sabbe door  
een leerling
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https://www.up-theatre.org/
https://www.up-theatre.org/
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2022/03/03-11-La-Marche-des-Femmes-pour-leurs-Droits-le-Parlement-ré-ouvre-ses-portes-aux-écoles-discours-Rachid-Madrane.pdf


 Spektakel “België uitgelegd  
 aan de Brusselaars 
 22 maart 2022 

Op 22	maart	2022 hebben 150	jongeren het spektakel 
"België	uitgelegd	aan	de	Brusselaars",	een	tweetalige	
aangepaste	versie	van	de	originele	voorstelling	 
"België	uitgelegd	aan	de	Fransen",	bedacht	door	 
Pierre	Mathues,	bijgewoond.

Het doel ervan was jongeren vertrouwd te maken met 
de	complexiteit	van	de	Belgische	instellingen,	in	het	
bijzonder	de	Brusselse,	via	humor	en	spot.

De voormiddag werd afgesloten met een quiz over de 
werking	van	de	democratie	en	haar	instellingen.

 Jongerenparlement 
 19 april 2022 

Op dinsdag 19	april	2022 werd een Jongerenparlement 
georganiseerd met als thema “inclusiviteit van de Brusselse 
publieke	ruimte”.		Dit	project	is	een	initiatief	van	het	Jeugd	
Parlement	Jeunesse	(JPJ)	in	het	kader	van	zijn	“Schoolproject”.

Deze	parlementaire	simulatiedag	wilde	Nederlandstalige	
en Franstalige leerlingen van het laatste jaar van het 
secundair onderwijs in Brussel samenbrengen en hen 
vertrouwd maken met een open debatcultuur waarin ze 
hun eigen ideeën kunnen verdedigen en hun interesse in 
de	politiek	versterken.

Vier	scholen	namen	deel	aan	de	simulatiedag:	het	Sint-
Guido-Instituut,	het	Atheneum	Karel	Buls,	het	“Collège	
Saint-Michel”en	“De	l'autre	côté	de	l'école”.

In totaal zijn een honderdtal	jongeren in de huid 
gekropen van de parlementsleden en hebben ze 
voorstellen	geformuleerd,	waarbij	zij	standpunten	
hebben	ingenomen,	volgens	de	aanwijzingen	van	de	
simulatie,	soms	centristisch,	soms	rechts,	soms	links.	Een	
spannende	oefening	in	democratie!

Pierre Mathues en Bernard Melchior
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https://www.jeugdparlementjeunesse.be/
https://www.jeugdparlementjeunesse.be/


 Welsprekendheidswedstrijd “Public”   27 april 2022 

De	finale	van	de	welsprekendheidswedstrijd	“Publiq”	
heeft	plaatsgevonden	op	27	april	2022 in het Brussels 
Parlement.

Deze wedstrijd richt zich tot jongeren tussen 18 en 
26	jaar.	De	finalisten	nemen	het	tegen	elkaar	op	in	
vier duo's bestaande uit een Nederlandstalige en een 
Franstalige. Een gelegenheid om jongeren uit het hele 
land dichter bij elkaar te brengen en twee van onze 
landstalen	naast	elkaar	te	laten	schitteren.

Dit jaar namen de vier duo's het tegen elkaar op rond 
het thema "Het	Belgisch	paviljoen	op	de	volgende	
wereldtentoonstelling".

De	jury	was	samengesteld	uit	verschillende	
prominenten,	waaronder	Dena	(komiek),	Jérome	de	
Warzée	(komiek),	Kris	Deschouwer	(politicoloog	en	
professor	aan	de	VUB)	en	Françoise	Tulkens	(voormalig	
rechter	en	ondervoorzitter	van	het	Europees	Hof	voor	
de	Rechten	van	de	Mens)	en	werd	voorgezeten	door	
Rachid	Madrane,	voorzitter	van	het	Brussels	Parlement.

Publiq	is	een	initiatief	dat	voortvloeit	uit	
een samenwerking	tussen	Civix	en	het	
JeugdParlementJeunesse	(JPJ),	twee	 
vzw's	die	jongeren	en	politiek	bij	elkaar	 
willen brengen.

Herbekijk	hier	de	video	van	de	
welsprekendheidswedstrijd:	 
https://youtu.be/Baj0bZTRm5c

 Animatie “Jouw stem, jouw  
 keuze. Jij gaat stemmen!” 
 10, 11 en 12 oktober 2022 

Op 10,	11	en	12	oktober	2022 namen ongeveer 260 
leerlingen	uit	acht	Brussels	scholen plaats in het 
halfrond	om	deel	te	nemen	aan	de	tweetalige	activiteit	
"Jouw	stem,	jouw	keuze.	Jij	gaat	stemmen!".	

Het project is het resultaat van een partnerschap met 
Infor Jeunes Bruxelles en Brussel-J	en	heeft	tot		doel	
leerlingen	de	bevoegdheden	van	het	Brussels	Parlement	
en	de	werking	van	de	democratie	te	laten	begrijpen	en	
hen op een ludieke wijze kennis te laten maken met het 
stemrecht	en	actief	en	verantwoordelijk	burgerschap.

Hélène 
Lambrechts,  

beste 
Nederlandstalige 

solo-prestatie

Hélène Lambrechts en 
Valentine Barthélemy, 

winnaarsduo van  
de editie 2022

Pol Fasy,  
beste Franstalige 

solo-prestatie
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https://youtu.be/Baj0bZTRm5c
https://ijbxl.be/
https://www.brussel-j.be/


C. EVENEMENTEN DIE HET  
PARLEMENT ZELF ORGANISEERDE 

(of	in	samenwerking	met	andere	organisaties)

 Nieuwjaarswensen 2022 
Voor	het	tweede	opeenvolgende	jaar	heeft	het	Brussels	
Parlement,	omwille	van	de	gezondheidssituatie,	zijn	
traditionele	nieuwjaarsreceptie	niet	kunnen	organiseren.

Rachid	Madrane,	Voorzitter	van	het	Brussels	Parlement,	
en	Guy	Vanhengel,	eerste	ondervoorzitter,		wensten	de	

Brusselaars een gelukkig nieuwjaar via een korte video 
waarin werd teruggeblikt op de hoogtepunten van het 
parlementaire werkjaar 2021-2022.

. 

 Hulde aan de Brusselaars  
 “Rechtvaardigen onder de  
 Volkeren”   25 januari 2022 

Op 25	januari	2022,	aan	de	vooravond	van	de	
Internationale	Herdenkingsdag	van	de	Holocaust,	
bracht	het	Brussels	Parlement,	in	samenwerking	met	
de	CCOJB	en	de	vzw	L'Enfant	Caché,	hulde	aan	de	
464	Brusselaars	die	tot	op	heden	erkend	zijn	als	
"Rechtvaardigen	onder	de	Volkeren".

Het memoriaal Yad Vashem erkent vandaag 1771 Belgen 
als	"Rechtvaardigen	onder	de	Volkeren",	een	titel	die	
mensen huldigt die geen Joden zijn maar wel Joden 
hebben	geholpen,	daarvoor	hun	eigen	leven	in	gevaar	
brachten,	en	dit	zonder	daar	ooit	voor	te	zijn	beloond.	
Onder	hen	woonden	er	464	tijdens	de	oorlog	in	Brussel.

Hun 464 namen werden op 25	januari	2022 in de 
spiegelzaal	van	het	Parlement	voorgelezen	door	
leerlingen van het Athénée Joseph Bracops in Anderlecht 
en het Atheneum Brussel. Een gedenkplaat	met	hun	
namen,	die	tijdens	de	plechtigheid	werd	onthuld,	kreeg	
een plaats in	het	ereportaal	van	het	Brussels	Parlement.

Adolphe	Nysenholc,	ondergedoken	kind	en	
voorzitter	van	de	vzw	L'Enfant	Caché,	Regina	Sluszny,	
ondergedoken	kind	en	voorzitter	van	het	Forum	der	
Joodse	Organisaties	en	ondervoorzitter	van	de	vzw	
L'Enfant	Caché,	Catherine	Herscovici,	dochter	van	
Andrée	Geulen,	Rechtvaardige	Onder	de	Volkeren,	
Jonathan	De	Lathouwer,	vice-voorzitter	van	de	CCOJB	

Herbekijk	de	video:	
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C. EVENEMENTEN DIE HET  
PARLEMENT ZELF ORGANISEERDE 

en kleinzoon van een ondergedoken kind en van 
verzetsstrijders,	namen	tijdens	de	ceremonie	het	
woord om hun getuigenis te delen en vragen van 
studenten te beantwoorden.

"Het in herinnering brengen en doorgeven van de 
geschiedenis van de Brusselse Rechtvaardigen is 
een manier om hun nagedachtenis en die van hun 
daden in stand te houden. Hun moed wordt nog 
te vaak ondergewaardeerd", onderstreept Rachid	
Madrane. "Het is ook een manier om, vooral aan de 
jongere generaties, een belangrijke boodschap over te 
brengen - een boodschap die ook vandaag nog relevant 
is - namelijk de mogelijkheid om op te komen tegen 
onrechtvaardigheid. De strijd voor verdraagzaamheid, 
en tegen racisme, antisemitisme en discriminatie, is een 
strijd die steeds opnieuw moet worden gestreden, en 
iedereen kan een verschil maken”.

"Vrouw of man zijn, betekent ook gewoon vrij en 
broederlijk zijn voor deze redders, van wie velen als 
Rechtvaardigen werden erkend. Zij brachten hun eigen 
leven in gevaar, te midden van de tirannie van het 
Derde Rijk. Het is goed om hulde te brengen aan hen 
die Brussel deze eer hebben bewezen en wier waarden 
de basis vormen van de hoofdstad van Europa. Deze 
dappere mensen, die zich op hun eigen manier hebben 
verzet tegen de grootste wreedheid, hebben in 1940-
1945 op heldhaftige wijze Joodse kinderen van de 
dood gered. Zij hebben onbaatzuchtig de menselijkheid 
gered die in elk individu schuilt. Zij zijn rolmodellen 
voor jongeren. Deze dappere mensen hebben door hun 
burgerlijke ongehoorzaamheid jegens het nazisme, 

dat een antisemitisch fascisme was, bijgedragen tot 
de redding van de democratie die Hitlers regime wilde 
afschaffen. De leden van l'Enfant Caché, die dankzij 
hen nog leven, eren hun nagedachtenis met veel 
dankbaarheid. Mogen hun namen in onze harten gegrift 
blijven”, stelt Adolphe	Nysenholc,	voorzitter	van	de	
non-profit	organisatie	L'Enfant	Caché.

“In de 'Nacht und Nebel' van de Holocaust waren 
de Rechtvaardigen die kleine flikkerende lichtjes die 
levens en menselijke waardigheid hebben gered. Zij 
belichaamden menselijkheid in een ontmenselijkte 
wereld. Zij verzetten zich met blote handen en zetten 
daarbij hun eigen leven en dat van hun familie op 
het spel. Zij hielden van het leven, niet alleen van 
hun eigen leven, maar ook van dat van anderen, van 
onbekenden, onschuldige slachtoffers die werden 
opgejaagd, aan wie het eenvoudige recht op leven 
werd ontzegd. Deze moed en zelfopoffering maken 
van de Rechtvaardigen uitzonderlijke personen, 
voorbeelden voor de eeuwigheid die ons de moeilijke 
weg moeten wijzen die wij vandaag en in de toekomst 
moeten blijven volgen”, aldus Jonathan	 
De	Lathouwer,	vice-voorzitter	van	de	CCOJB.

Herbekijk	de	video	 
van	de	huldeviering:	

Regina Sluszny en Adolphe Nysenholc

Catherine Herscovici, dochter van Andrée Geulen
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 Prijs “Be Talky Slam  
 Contest”   22 maart 2022 

Op vrijdag 22	maart	2022 kwamen de leerlingen van 
basisschool ‘Sainte Louise de Marillac’ uit Schaarbeek 
hun gedicht,	winnaar	van	de	BeTalky	Slam	Contest voor 
Brusselse	jongeren,	voordragen	in	het	halfrond	van	het	
Brussels	Parlement.	

De	BeTalky	Slam	Contest,	een	initiatief	van	Brussels	
minister	Sven	Gatz,	bevoegd	voor	de	Promotie	van	
meertaligheid	en	het	Imago	van	Brussel,	richtte	zich	tot	
Brusselse	jongeren	die	ervan	houden	creatief	met	talen	
om te gaan. 

Ze werden uitgedaagd om een	“slamgedicht” te 
schrijven waarin	ze	de	loftrompet	over	Brussel	steken,	
in	maximaal	tien	zinnen	en	150	
woorden,	in	het	Nederlands,	het	
Frans of het Engels. De jongeren 
mochten ook woorden uit hun 
thuistaal gebruiken.

 Eerbetoon aan de slachtoffers  
 van het drama in Strépy-  
 Bracquegnies   25 maart 2022 

Het	Brussels	Parlement	betuigde	zijn	medeleven	en	
steun	aan	de	slachtoffers	van	het	drama	dat	zich	zondag	
20	maart	2022	voordeed,	waarbij	een	wagen	inreed	op	
carnavalisten	(Gilles)	in	Strépy-Bracquegnies.

De vlag van het Brussels Gewest werd halfstok gehangen 
en	een	minuut	stilte	werd	in	acht	genomen	door	de	
Brusselse	volksvertegenwoordigers	tijdens	de	plenaire	
vergadering van 25	maart	2022.

 Plechtige opening van het  
 Postkoetsgebouw   26 april 2022 

Het	Postkoetsgebouw,	waarvan	de	restauratie	meerdere	
jaren	in	beslag	nam,	werd	op	dinsdag	26	april	2022	officieel	
geopend	door	Parlementsvoorzitter	Rachid	Madrane.

Naast de erfgoedwaarde van dit volledig gerestaureerde 
gebouw,	in	het	hart	van	het	historische	centrum	van	
Brussel,	heeft	het	Parlement	er	nieuwe	werk-	en	
ontmoetingsruimtes bij.

Deze	nieuwe	ruimte	heeft	inderdaad	op	het	gelijkvloers	een	
polyvalente	zaal	die	verbonden	is	met	de	historische	salons	
van	het	parlement,	en	met	op	de	verdiepingen	kantoren	
voor	de	diensten	van	de	griffie	van	het	parlement.

Voor Rachid Madrane "is dit naar buiten gericht gebouw, 
waarvan de geschiedenis verbonden is met de uitstraling 
van Brussel tot buiten zijn grenzen, een symbool dat 
uitdrukking geeft aan ons streven om het parlement open 
te stellen voor de buitenwereld.”

 Irisfeest 2022  
 7 en 8 mei 2022 

Officiële	ceremonie	in	Tour	&	Taxis	
Op zaterdag 7	mei	2022	vond	de	plechtigheid	plaats	ter	
gelegenheid	van	het	Irisfeest	in	het	’Maison	de	la	Poste’	
in Tour & Taxis. Meer dan 600	genodigden woonden 
deze	33ste	editie	van	het	Irisfeest	bij.	

Parlementsvoorzitter	Rachid	Madrane,	eerste	
ondervoorzitter	Guy	Vanhengel,	en	minister-president	
van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	Rudi	Vervoort,	
namen er achtereenvolgens het woord.
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http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2022/03/Slam-BXL_e%CC%81cole-SLDM_texte.pdf
https://nl.betalky.brussels/


De	plechtigheid	werd	opgeluisterd	met	muzikale	intermezzo’s	van	Les	Violons	 
de	Bruxelles,	zangeres	Blanche	en	zanger	Abdou.

Open	dag	in	het	Brussels	Parlement	
Na	twee	jaar	zijn	deuren	niet	te	hebben	kunnen	openen	omwille	van	de	pandemie,	
heeft	het	Brussels	Parlement	opnieuw	bezoekers	kunnen	ontvangen	ter	gelegenheid	
van het Irisfeest op zondag 8	mei	2022.

Meer	dan	750	personen zakten af naar het stadscentrum om dit historisch gebouw te 
ontdekken	en	te	genieten	van	de	vele	activiteiten	die	op	hen	wachtten:	humor,	muziek,	
een	quiz,	de	kunst	van	de	welsprekendheid,	magie	en	grime,	….

Het	was	tevens	de	gelegenheid	bij	uitstek	voor	de	bezoekers	om	het	halfrond,	de	
commissiezalen,	de	historische	salons	en	het	volledig	gerestaureerde	en	recent	
ingehuldigde	Postkoetsgebouw,	dat	uitgeeft	op	het	Oud	Korenhuis,	te	bezoeken.

Bij	deze	gelegenheid	werd	ook	een	
korte	video	getoond	met	de	sleutel-
momenten	van	het	afgelopen	jaar:

Lees	hier	de	toespraken	
van	Rachid	Madrane,	Guy	

Vanhengel	et	Rudi	Vervoort:

73Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2021-2022

H
ET PA

R
LEM

EN
T, P

LA
ATS

 VA
N

 PA
R

TIC
IPATIEV

E D
EM

O
C

R
ATIE, VA

N
 O

N
TM

O
ETIN

G
 EN

 D
EB

AT 



 Rotary-prijs voor  
 Burgerschap   24 juni 2022 

De 15de	editie	van	de	Rotary-prijs	voor	Burgerschap,	
uitgereikt	door	de	Rotaryclubs	van	Brussel	en	
omstreken,	heeft	op	24	juni	2022 plaatsgevonden in het 
Brussels	Parlement.

Deze	prijs,	ter	waarde	van	27.000	euro,	is	bedoeld	
als beloning voor een of meer projecten van vzw's 
die blijk	geven	van	burgerzin	in	hun	relaties	met	de	
wereld,	de	overheid,	het	gezins-	of	beroepsleven,	of	de	
vrijetijdsbesteding.

De twee winnende verenigingen in 2022 waren 
de	Molenbeekse	vzw	Copain	Park,	die	jongeren	in	
moeilijkheden	opvangt	en	begeleidt,	en	Schola ULB,	
die	gratis	bijles	geeft	aan	leerlingen	van	het	basis-	en	
secundair onderwijs.

De	prijzen	werden	hen	overhandigd	door	Rachid	Madrane,	
Voorzitter	van	het	Parlement,	en	Jacques	Vanhee,	
Voorzitter	van	de	Jury	van	de	Rotary-prijs	voor	Burgerschap.

 "Urban Trail Brussels" 
 26 juni 2022 

Op zondag 26	juni	2022	was	het	Brussels	Parlement	
voor de eerste keer gastheer van de Urban Trail Brussels.

Dit parcours is een loopwedstrijd waarbij de deelnemers 
gedurende 7 of 12 km door de historische gebouwen 
van	het	stadscentrum	lopen,	over	de	mooiste	pleinen	
van	de	stad,	zonder	de	ontdekking	van	enkele	verborgen	
schatten	te	vergeten.

Een duizendtal	mensen konden hierdoor onder meer 
de	prachtige	spiegelzaal	van	het	Brussels	Parlement	
ontdekken,	een	ceremoniële	zaal	ontworpen	door	
Georges	Hano	en	geïnspireerd	door	de	Lodewijk	XVI	stijl.

 “Heritage Days –  
 Open Monumentendagen” 
 18 september 2022 

Ter	gelegenheid	van	de	Heritage	Days	(	vroeger	Open	
Monumentendagen)	op	18	september	2022 kwamen 
ongeveer 400	bezoekers	naar	het	Brussels	Parlement.

Op	het	programma	van	deze	34ste	editie	stonden	onder	
meer belangrijke te bezoeken plaatsen en gebouwen zoals 
de	parlementen,	de	kathedraal,	het	justitiepaleis,	enz.	

De hele dag door volgden 25	rondleidingen	in	het	
Frans,	Nederlands	en	Engels elkaar op. De bezoekers 
werden	rondgeleid	door	het	halfrond	van	het	Parlement,	
de	commissiezalen,	de	spiegelzaal	en	de	historische	
salons van het voormalige paleis van de gouverneur van 
de provincie Brabant en het postkoetsgebouw.

Uitleg over de geschiedenis van het gebouw vanaf de 
oorsprong	tot	heden,	de	kunstwerken	(hedendaags	en	
oud)	en	de	institutionele	werking	van	het	parlement	
werd gezamenlijk gegeven door professionele gidsen 
van	Itinéraires	en	De	Klare	Lijn	en	medewerkers	van	het	
parlement.
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http://www.copainpark.be/
https://www.schola-ulb.be/
https://brusselsurbantrail.be/nl/


 Ontmoeting “Prospective Research”   26 september 2022 

Op 26	september	2022 organiseerde het Brussels 
Parlement	een	ontmoeting,	gefinancierd	door	het	
Prospective	Research	programma,	tussen	Brusselse	
volksvertegenwoordigers en onderzoekers. 

Sinds	2000	lanceert	Innoviris,	het	Instituut	ter	
ondersteuning van Wetenschappelijk Onderzoek 
in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	jaarlijks	een	
projectoproep aan de Brusselse onderzoeksinstellingen 
voor	beleidsondersteunend	onderzoek.	Het	Prospective	
Research	programma	heeft	als	opzet	om	Brusselse	
onderzoekers te laten werken rond belangrijke toekomstige	
uitdagingen	voor	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest. 

Onderzoekers kwamen er aan een vijftiental	
volksvertegenwoordigers en evenveel parlementaire 
medewerkers,	de	resultaten	voorstellen	van	de	in	2015	
en 2016 gestarte onderzoeksprojecten met betrekking 
tot Brussel en hun aanbevelingen.

Het	doel	van	deze	ontmoeting	is	ervoor	te	zorgen	
om	de	geproduceerde	kennis	een	gunstige	sociale	en	
economische impact te laten hebben op het Brussels 
Gewest en een samenwerking tot stand te brengen 
tussen	de	academische	en	politieke	wereld.

Na	een	korte	inleiding		door	Guy	Vanhengel,	eerste	
ondervoorzitter	van	het	Brussels	Parlement,	presenteerde	
Marie-Carmen	Bex,	adjunct-directeur-generaal	bij	
Innoviris,	aan	de	Brusselse	volksvertegenwoordigers	
het	programma	"Prospectief	Onderzoek"	waarna	de	
onderzoekers de hoofdlijnen van de projecten die in 2019 
werden	afgerond,	presenteerden.

Vervolgens werden drie rondetafelgesprekken georganiseerd 
tussen wetenschappers en volksvertegenwoordigers:
- Een stad van infrastructuur en diensten ;
-	 Een	stad	van	huisvesting	en	wooneconomie;
-	 Een	stad	van	grondstoffenbeheer	en	circulaire	economie.

 Concerten van het “Conser-  
 vatoire royal de Bruxelles” 

Sinds	2010	stelt	het	Brussels	Parlement	de	spiegelzaal	
en	het	grote	salon	ter	beschikking	van	de	vzw	"Les	
Spectacles	du	Conservatoire",	gelegen	Eikstraat,	om	
er concerten te organiseren die worden gegeven door	
studenten	van	het	“Conservatoire	royal	de	Bruxelles”.

Ondanks gezondheidsbeperkingen ten gevolge van een 
nieuwe	uitbraak	van	de	Covid-19	pandemie,	konden	
toch zeven concerten worden georganiseerd in het grote 
salon	en	de	spiegelzaal	van	het	Brussels	Parlement.

Het	"Festival	Courants	d'airs	2022"	vond	plaats	op	20,	
21	en	22	april.	Sinds	2010	biedt	dit	festival	studenten	
muziek en welsprekendheid de kans om een professioneel 
creatief	project	voor	een	publiek	te	brengen.

Al deze concerten waren toegankelijk voor het grote 
publiek. Meer dan 400	mensen woonden ze bij.
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D. INTERNATIONALE DAGEN

 Internationale dag voor  
 de uitbanning van geweld  
 tegen vrouwen   25 november 2021 

Op 25	november	2021,	nam	het	Brussels	Parlement	deel	
aan de	campagne	Orange	The	World van de Verenigde 
Naties	door	zich	in	het	oranje	te	hullen.

Wereldwijd	krijgt	een	op	de	drie	vrouwen	tijdens	haar	
leven	te	maken	met	fysiek	of	seksueel	geweld,	meestal	
door toedoen van haar partner. Volgens een studie van 
equal.brussels	heeft	een	op	de	twee	vrouwen	in	Brussel	
ooit in haar leven te maken gehad met een vorm van 
partnergeweld	en	heeft	meer	dan	80%	te	maken	gehad	
met	ongewenste	intimiteiten	in	de	openbare	ruimte.

De	Covid-19	-crisis	heeft	de	hachelijke	situatie	van	
vrouwen	nog	verergerd,	op	alle	gebieden,	maar	in	het	
bijzonder met betrekking tot intrafamiliaal geweld. In 
Brussel waren de hulplijnen overbelast en overschreden 
de opvangcentra hun capaciteit.

Alle	burgers	zouden	zich	moeten	inzetten	om	geweld	
tegen vrouwen te bestrijden.

Daarom	sloot	het	Brussels	Parlement	zich,	
net	als	andere	nationale	en	internationale	
instellingen,	overheidsdiensten,	gemeenten	
en	bedrijven	in	Brussel,	aan	bij	de	
campagne Orange the World om kenbaar 
te maken dat het geweld tegen vrouwen 
veroordeelt en bestrijdt.

 Internationale dag  
 voor vrouwenrechten 
 8 maart 2021 

Ter	gelegenheid	van	de	Internationale	dag	van	de	
rechten van de vrouw van 8	maart	2021,	heeft	het	
Brussels	Parlement	de	paarse	vlag,	symbool	van	de	
strijd	voor	de	gelijkheid	van	vrouwen	en	mannen,	
gehesen en organiseerde het in samenwerking met de 
‘Universités populaires du théâtre’ burgerlezingen voor 
scholen	onder	de	titel	"Mars	voor	vrouwenrechten".

Die dag is een gelegenheid om de vooruitgang te vieren 
die is geboekt bij het verkrijgen van gelijke rechten voor 
vrouwen,	maar	ook	om	de	vooruitgang	te	meten	die	nog	
moet worden geboekt. 

Deze weg naar echte gelijkheid wordt ook in de parle-
menten	bewandeld:	de	ongelijkheden	en	discriminaties	
die	vrouwen	ook	vandaag	nog	ondervinden,	moeten	aan	
de parlementen worden gemeld om er gecorrigeerd te 
worden,	en	elk	politiek	besluit	moet	zo	worden	doordacht	
dat het alle burgers in gelijke mate ten goede komt.

Zo zullen wij een samenleving op-
bouwen waarin vrouwen echt 

als gelijkwaardig aan mannen 
zullen worden beschouwd en 

zullen kunnen leven zonder 
geweld	en	discriminatie	te	
moeten ondergaan.
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https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-11/UNiTE-campaign-2021-concept-note-en.pdf
https://equal.brussels/nl/orange-the-world/


 Internationale dag van  
 het samenleven in vrede 

 16 mei 2022 

Op 16	mei	2022 vond de 
5de	editie	plaats	van	de	
Internationale	dag	van	
samenleven in vrede die 
het belang benadrukt van 
solidariteit,	vrede	en	harmonieus	
samenleven.

Bij	deze	gelegenheid	sloot	het	Brussels	Parlement	zich	aan	bij	
de	internationale	NGO	AISA,	initiatiefnemer	van	dit	evenement,	
en vertoonde de documentaire/film	"Nous	Tous",	geregisseerd	
door	Pierre	Pirard.

Deze	film	over	samenleven	in	harmonie	met	anderen	laat	
dappere burgers van verschillende geloofsovertuigingen aan 
het woord die elk op hun manier bouwen aan een harmonieuze 
samenleving. Aan de hand van verhalen van over de hele wereld 
toont de documentaire hoe deze mensen bruggen bouwen 
tussen verschillende gemeenschappen en nemen we een kijkje 
naar	de	multi-identiteit	en	harmonieuze	wereld	van	morgen.

De	NGO	AISA	heeft	een	speciale	consultatieve	status	bij	de	
Economische	en	Sociale	Raad	van	de	Verenigde	Naties.	Tot	op	
heden	hebben	meer	dan	180	steden,	regio's	en	organisaties	uit	
60	landen	(observatorium	van	burgemeesters,	verenigingen,	
universiteiten,	scholen,	televisie,	juridische	actoren	en	anderen)	zich	
bij deze NGO aangesloten om deze dag van 16 mei te herdenken.

 Internationale dag voor de strijd  
 tegen homofobie en transfobie 
 17 mei 2022 

Rachid	Madrane,	voorzitter	van	het	Brussels	
Parlement,	Laurent	Mallet,	voorzitter	
van het Belgian	Pride,	en	Ghyslaine	
El	Moutaani,	covoorzitter	van	
het Rainbow House hebben de 
regenboogvlag gehesen om 
de	internationale	dag	tegen	
homofobie en transfobie 
(IDAHOT:	“International	
Day	Against	Homophobia	
and	Transphobia”)	te	
vieren,	die	op	17	mei	
2022 plaatsvond.

Voor Rachid Madrane: 
“Het is belangrijk dat 
Brussel een inclusief 
gewest blijft, dat ook 
seksuele diversiteit 
en genderdiversiteit 
zo goed mogelijk 
integreert!”.
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http://rainbowhouse.be/nl/


E. GELEIDE BEZOEKEN

Ondanks	een	opschorting	van	de	geleide	bezoeken	
tussen half november 2021 en half maart 2022 vanwege 
de	Covid-19-pandemie,	kenden	de	groepsbezoeken	toch	
nog succes in 2021-2022. 

In totaal passeerden bijna 900	bezoekers de deuren 
van	het	Parlement	in	het	kader	van	een	geleid	
bezoek door de diensten van het parlement of door 
volksvertegenwoordigers of leden van de regering.

 

Geleide	bezoeken	die	in	2021-2022	werden	georganiseerd	onder	 
begeleiding	van	de	dienst	Communicatie	en	Externe	Relaties:

SECUNDAIRE	SCHOLEN:	
•	2	mei	2022: Go! Atheneum Koekelberg - MEP 

Jeugdparlement;
•	3	mei	2022: Collège Don Bosco - Sint-Lambrechts-Woluwe;
•	10	mei	2022: Athenée Royal - Sint-Lambrechts-Woluwe.

HOGESCHOLEN	EN	UNIVERSITEITEN:	
•	31	maart	2022: studenten van de ULB;
•	22	april	2022: studenten van de VUB - Global City-

Region Brussels;
•	4	mei	2022: studenten van de Université Saint-Louis;
•	12	mei	2022: studenten van de VUB samen met Agora;
•	24	mei	2022: studenten van Odisee Brussel.
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Weetje
De	dienst	Communicatie	en	Externe	Betrekkingen	van	het	Brussels	Parlement	
organiseert,	op	afspraak,	rondleidingen	in	het	Frans,	Nederlands	of	Engels voor 
schoolgroepen,	groepen	studenten	en	volwassenen.	

Ze	zijn	gratis	en	kunnen	elke	werkdag	worden	georganiseerd	tussen	9.30	en	12.00	
uur,	of	tussen	14.00	en	17.00	uur.	Ze	duren	tussen	anderhalf	en	twee	uur	en	

eindigen met een drankje in de cafetaria van de volksvertegenwoordigers.  
Op	verzoek	kan	een	ontmoeting	met	volksvertegenwoordigers	worden	geregeld.		

Voor meer informatie, neem contact op met de dienst Communicatie en Externe 
relaties, per e-mail communicatie@parlement.brussels of per telefoon op het 
nummer 02 549 62 04.

VERENIGINGEN	EN	ANDEREN:
•	10	november	2021:	Centre Permanent pour la 

Citoyenneté et la Participation (CPCP);
•	17	november	2021:	via.brussels (Onthaalbureau voor 

nieuwkomers); 
•	10	en	11	maart	2022:	Centre Permanent pour la 

Citoyenneté et la Participation (CPCP);
•	17	en	18	maart	2022:	via.brussels (Onthaalbureau 

voor nieuwkomers); 
•	23	maart	2022:	KRAS-Globelink – Jeugdparlement;
•	24	maart	2022:	via.brussels (Onthaalbureau voor 

nieuwkomers); 
•	28	maart	2022:	EPFC (Onderwijsinstelling voor sociale 

promotie);
•	1	april	2022:	studiedienst Open Vld;
•	13	april	2022:	Centre Permanent pour la Citoyenneté 

et la Participation (CPCP);
•	21	en	28	april	2022:	via.brussels (Onthaalbureau voor 

nieuwkomers); 

•	16	mei	2022:	OCMW Schaarbeek – Burgerateliers ;
•	20	en	24	mei	2022:	via.brussels (Onthaalbureau voor 

nieuwkomers); 
•	25	mei	2022:	Centre Permanent pour la Citoyenneté et 

la Participation (CPCP);
•	8	juni	2022:	Centre Permanent pour la Citoyenneté et 

la Participation (CPCP);
•	14	juni	2022:	CVO Semper – Campus Brussel 

(volwassenonderwijs);
•	21	juni	2022:	OCMW Schaarbeek – ateliers Citoyens;
•	23	juni	2022:	vzw Solidarité Savoir;
•	29	juni	2022:	Centre Permanent pour la Citoyenneté et 

la Participation (CPCP);
•	30	juni	en	12	juli	2022:	via.brussels (Onthaalbureau 

voor nieuwkomers); 
•	15	juli	2022:	Vereniging waar mensen in onzekerheid 

het woord nemen.

Geleide	bezoeken	die	in	2021-2022	werden	
georganiseerd	onder	begeleiding	van	
volksvertegenwoordigers	of	leden	van	de	
regering:

•	19	maart	2022: Jonathan de Patoul (DéFI);
•	22	maart	2022: Sven Gatz (Open Vld);
•	23	april	2022: Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang);
•	27	april	2022: Sven Gatz (Open Vld);
•	4	mei	2022: Guy Vanhengel (Open Vld);
•	18	mei	2022: Aurélie Czekalski (MR);
•	31	mei	2022: Guy Vanhengel (Open Vld);
•	9	juli	2022: Nicole Bomele Nketo (DéFI).
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F. GEBRUIK VAN ZALEN

Als	hart	van	de	democratie	is	het	parlement	ook	het	"Huis	van	alle	Brusselaars". 

In	deze	hoedanigheid,	naast	zijn	dagdagelijkse	wetgevende	activiteiten,	ontvangt	het	in	zijn	zalen	vele	andere	
activiteiten	(colloquia,	conferenties,	studiedagen,	enz.)	die	worden	georganiseerd	op	initiatief	van	zijn	politieke	
fracties,	van	leden	van	de	Brusselse	regering,	van	gewestelijke	en	gemeenschapsoverheidsdiensten	van	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest	of	van	"derden".	

Het	gebruik	van	de	zalen	en	lokalen	van	het	Brussels	Parlement	is	vastgesteld	in	een	door	het	Bureau	opgesteld	strikt	
reglement. Het Bureau onderzoekt elke aanvraag en neemt alle beslissingen in dit verband.

Activiteiten	georganiseerd	door	de	politieke	fracties:

•	6	oktober	2021: vond op initiatief van Staatssecretaris 
Barbara Trachte in het halfrond de lancering plaats van 
het nieuw Regionaal Innovatieplan 2021/2027;

•	14	oktober	2021:	organiseerde de cdH-fractie 
(vandaag “Les Engagés” genaamd) in het halfrond een 
studiedag gewijd aan vrouwelijk ondernemerschap;

•	19	oktober	2021:	organiseerde de one.brussels-
vooruit-fractie in de polyvalente zaal een ontmoeting 
met slachtoffers van politiegeweld;

•	21	oktober	2021:	organiseerde de one.brussels-
vooruit-fractie in de polyvalente zaal een ontmoeting 
over eenzaamheid;

•	30	maart	2022:	organiseerde de PS-fractie in het 
halfrond een colloquium over de digitale kloof;

•	4	mei	2022:	organiseerden de fracties van CD&V en van 
“Les Engagés” in de spiegelzaal een debatavond over 
het thema "Herinnering en herdenking van de Holocaust 
(en de Tweede Wereldoorlog) naar aanleiding van de 
resolutie van drie verzetshelden" en receptie;

•	4	juni	2022:	organiseerde de Agora-fractie in de 
polyvalente zaal en de spiegelzaal een colloquium over 
het thema democratische innovatie;

•	8	juni	2022:	organiseerde de DéFI-fractie in het 
halfrond een colloquium over verkeersveiligheid;

•	9	juni	2022:	organiseerde de PS-fractie in het halfrond 
een colloquium "Huishoudelijke hulp" is essentieel;

•	11	juni	2022:	organiseerde de Vlaams Belang-fractie in 
de polyvalente zaal een colloquium over veiligheid;
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•	15	juni	2022:	organiseerde de DéFI-fractie in het 
halfrond een colloquium "Het aanbod van betaalbare 
woningen vergroten: concrete voorstellen";

•	18,	22,	27	en	28	juni:	2022	organiseerde de MR-fractie 
in de polyvalente zaal en de spiegelzaal thematische 
workshops.

Activiteiten	georganiseerd	door	derden:

•	21	oktober	2021:	organiseerde de VUB in de 
spiegelzaal de proclamatie van het “Brussels 
diplomatic Academy “;

•	26	oktober	2021:	organiseerde het OIF in de 
spiegelzaal een rondetafelconferentie over de 
economische empowerment van vrouwen;

•	3	december	2021	en	op	3	juni	2022:	organiseerde het 
Rode Kruis in de spiegelzaal een bloedinzameling;

•	23	maart	2022:	organiseerde de Jeugddienst Globelink 
in het halfrond een jongerenparlement;

•	26	april	2022:	organiseerde Infor-Jeunes Laken 
in het halfrond een welsprekendheidswedstrijd : 
"Gezondheidspas, vaccinatiepas, burgerpas; het begin 
van een dystopie”;

•	9	mei	2022:	presenteerde Actiris in het halfrond het 
UNIFY-actieplan;

•	12	mei	2022:		werd het “Brussels Be Fair Award” geor-
ganiseerd in de spiegelzaal van het Brussels Parlement;

•	2	juni	2022:	organiseerde de vzw Credassur in het 
halfrond en de spiegelzaal het Belgisch-Congolees 
Economisch Forum;

•	4	juli	2022:	organiseerde Visit Brussels in de 
spiegelzaal een receptie ter gelegenheid van  "The 11th 
International Congress on Environment Modeling & 
Software- IEMSS”;

•	8	juli	2022:	organiseerde Visit Brussels in de 
spiegelzaal een receptie ter gelegenheid van “The 4th 
European Meeting of Young Ophtalmologists- EMYO “.
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G. WEBSITE EN SOCIALE MEDIA

Het	Brussels	Parlement	
communiceert	actief	met	
verschillende	doelgroepen	(pers,	
beleidsmakers,	scholen,	burgers...)		
via diverse kanalen en media. 

Persberichten	worden	regelmatig	
verstuurd naar journalisten en 
persbureaus. Ze worden vermeld 
in	het	gedeelte	"Nieuws	en	
evenementen"	van	de	website	van	
het parlement. 

De wekelijkse agenda van de 
parlementaire werkzaamheden 
en alle wetgevingsdocumenten 
worden op de website van het 
parlement gepubliceerd.

De agenda's van de plenaire 
vergaderingen	en	de	commissies,	
evenals de dringende vragen 
worden ook gepubliceerd via de 
sociale	netwerken	(Twitter	en	
Facebook).

Alle	parlementaire	activiteiten	
(plenaire vergaderingen en 
commissies)	kunnen	worden	
gestreamd via het YouTube-kanaal 
van het parlement.

De	website	blijft	de	betrouwbare	bron	van	informatieverspreiding inzake  
de	werking,	de	samenstelling	en	het	wetgevend	werk	van	de	assemblee.	

446.349 
pagina's

3' 05"

59.605 
surfers

www.parlement.brussels

 Website

Tijdens het afgelopen 
jaar bezochten  

59.605	SURFERS  
de website.

Gemiddeld  
duurde een bezoek   

3 MIN 05 SEC.

De surfers  
raadpleegden meer dan  
446.349	PAGINA'S.
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http://www.parlement.brussels/?lang=NL


De cijfers	(01/11/2021	tot	31/10/2022) 

TAAL VAN DE BEZOEKERS MEEST BEZOCHTE RUBRIEKEN

MEESTE GEBRUIKTE KANALENPLATFORM

12 3

www.

www.parlement.

29,70%

4,70%

2,50%

Rechtstreeks

Via een referentie  
op een website

Via de sociale 
mediakanalen

DE	VOLKSVERTEGEN-
WOORDIGERS

DE AGENDA

VAST

TABLET

MOBIEL 62,54%

1,39%

36,07%

FRANS
60,91%

NederlaNds
22,07%

DUITS
2,73%

ENGELS
14,29%

PARLEMENTAIRE
STUKKEN

63,10%

Via een  
zoekmachine
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Het	Brussels	Parlement	is	aanwezig	op	Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn	et	YouTube. De sociale media maken 
het mogelijk om een nieuw doelpubliek te bereiken en 
om	zowel	informatieve	als	ludieke	inhoud	te	verspreiden	
met korte en aangepaste boodschappen. Deze netwerken 
richten zich voornamelijk op de 30-	tot	50-jarigen 
(Instagram	heeft	een	jonger	doelpubliek),	die	voor	85% 
Brusselaar zijn en een evenwichtige	genderverdeling 
kennen	(V/M).	Elk	netwerk	heeft	zich	gespecialiseerd	en	
zijn inhoud aangepast aan zijn doelpubliek.

Het YouTube-kanaal van het parlement (parlement.
brussels)	bevat	live	en	opgenomen	uitzendingen	
van	plenaire	vergaderingen	en	commissies,	evenals	
evenementen die het leven van het parlement markeren. 

Sociale netwerken blijven het eerste contact met 
verschillende doelgroepen dankzij de verspreiding van 
agenda's en evenementen.

Sociale media 

VOLG ONS

www.parlement.brussels
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https://www.youtube.com/c/parlementbrusselslive


< 2014 < 2016

< 2015 < 2020
(NIEUW	KANAAL)

< 2016

1.887 abonnees (+16%)
160.344 bezoekers (-79%)*

Beste	maand: 
januari 2022  

26.500	bezoekers

759 abonnees (+26%)
82.470 bezoekers

Beste	maand:	
januari 2022* 

81.648	bezoekers

1.327 abonnees (+80%)
92.440 bezoekers (+36%)

Beste	maand: 
juni 2022  

14.800	bezoekers

5.573	abonnees (+13%)
23.890	bezoekers (-32%)

Beste	maand: 
december 2021  
3.868	bezoekers

2.423	abonnees (+10%)
199.730	bezoekers 

(+466%)

Beste	maand:	
januari 2022* 

179.935	bezoekers

De cijfers	(01/11/2021	tot	31/10/2022) 

* de tweets zijn nu tweetalig 
waardoor het aantal tweets 

2 maal lager ligt 

* betaalde campagne  
"Europe ? Yourope !"

* betaalde campagne  
"Europe ? Yourope !"
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HET PARLEMENT OP DE  
INTERNATIONALE SCÈNE 



Het Brussels 
Parlement moet 
instemmen met 
verdragen die 
de regering haar 
voorlegt. Ook 
kan het zich 
via resoluties 
uitspreken over 
het internationale 
beleid van de 
regering.

Om deze rol met de 
nodige expertise 
op zich te nemen 
en zijn kennis en 
inzicht te vergroten, 
kan het parlement 
buitenlandse 
delegaties 
verwelkomen en 
studiemissies in 
het buitenland 
organiseren. Het 
kan ook zijn eigen 
diplomatieke 
betrekkingen 
onderhouden en 
samenwerken met 
andere parlementen. 
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A. BILATERALE RELATIES 

Elk	jaar	verwelkomt	de	voorzitter	van	het	Brussels	Parlement	vele	in	België	geaccrediteerde	ambassadeurs	voor	beleefdheidsbezoeken.	Deze	bezoeken	bieden	de	gelegenheid	om	
goede	diplomatieke	betrekkingen	met	buitenlandse	partners	te	onderhouden	en	mogelijkheden	te	verkennen	om	nieuwe	partnerschappen	te	ontwikkelen.	De	uitdaging	is	ook	om	
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn assemblee beter bekend te maken en over de landsgrenzen heen te promoten.

 Ontvangst van prominenten 

•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	de	Republiek	Haïti  08/11/2021 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	maandag	8	november	
2021 de ambassadeur van de Republiek 
Haïti,	de	heer	Jesse	Jean,	ontvangen.

Haïti	werd	niet	alleen	zwaar	getroffen	
door	de	Covid-19-pandemie,	maar	ook	
door de moord op president Jovenel 
Moïse	in	juli,	en	door	een	aardbeving	die	
in	augustus	duizenden	slachtoffers	eiste.

Het	land	staat	voor	vele	uitdagingen,	
zoals het organiseren van nieuwe 
verkiezingen,	het	hervormen	van	de	
grondwet	om	de	stabiliteit	te	herstellen,	
en het reageren op de gezondheidscrisis 
en de economische crisis.

Na	een	zeer	boeiend	en	constructief	
gesprek hebben zij besloten de 
betrekkingen	tussen	ons	gewest	en	Haïti	
verder te ontwikkelen.

•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	Tunesië  06/12/2021 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	maandag	6	december	
2021	de	ambassadeur	van	Tunesië,	de	
heer	Nabil	Ammar,	ontvangen.

Onze landen onderhouden reeds 
lange	tijd	zeer	goede	betrekkingen	en	
hun	ontmoeting	was	interessant	en	
constructief.

Tunesië staat voor vele uitdagingen: het 
land had al te kampen met een moeilijke 
sociaal-economische	situatie	en	is	hard	
getroffen	door	de	Covid-19-crisis.	Het	
streeft	ook	naar	het	herstel	van	een	
duurzame	democratie.	

Daarom hebben ze het ook even gehad 
over	de	crisis	van	de	representatieve	

democratie	en	de	mogelijke	
vernieuwing	daarvan,	met	inbegrip	
van	de	initiatieven	van	het	Brussels	
Parlement	om	de	burgerparticipatie	
te	versterken,	zoals	de	oprichting	
van overlegcommissies waarin 
parlementsleden en door het lot 
gekozen	burgers	samen	zitting	
hebben.

De	adviseur	van	de	ambassadeur,	
Lamia	Daabouch,	de	griffier	van	
het	Brussels	Parlement,	Hugues	
Timmermans,	en	de	adjunct-
griffier,	Michel	Beerlandt,	woonden	
de vergadering eveneens bij.
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•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	Canada  13/12/2021 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	maandag	een	ontmoeting	
gehad	met	Zijne	Excellentie	de	heer	Alain	
Gendron,	ambassadeur	van	Canada.

Canada	huisvest,	net	als	België,	veel	
verschillende gemeenschappen. Beide 
landen	zijn	officieel	meertalig	en	hebben	
een	federaal	politiek	systeem.	Onze	
twee landen onderhouden uitstekende 
bilaterale	betrekkingen,	die	teruggaan	
tot de Canadese bijdrage aan de 
bevrijding	van	België	tijdens	de	Eerste	en	
Tweede Wereldoorlog.

Tijdens	hun	ontmoeting	hadden	de	
voorzitter	en	de	ambassadeur	het	onder	
meer over manieren om het samenleven 
zo	harmonieus	mogelijk	te	maken,	en	
brachten zij de gezondheidscrisis ter sprake. 

Zij hebben ook van gedachten gewisseld 
over	het	handelsbeleid,	met	inbegrip	
van de uitgebreide economische en 
handelsovereenkomst	(CETA).

Aan	het	eind	van	de	ontmoeting	
spraken zij af samen te werken om de 
betrekkingen tussen Canada en het 
Brusselse Gewest verder te ontwikkelen.

De heer Gendron werd vergezeld door 
Peter	Ivanszky,	politiek	en	economisch	
verantwoordelijke.	Hugues	Timmermans,	
griffier	van	het	Brussels	Parlement,	
Michel	Beerlandt,	adjunct-griffier,	
woonden eveneens de vergadering bij.

•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	Turkije  07/02/2022 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	7	februari	2022	Zijne	
Excellentie	de	Ambassadeur	van	Turkije,	
de	heer	Hasan	Ulusoy,	ontvangen.	

De	ontmoeting	verliep	constructief	en	
de betrekkingen tussen de twee landen 
werden	besproken.	In	België,	en	Brussel	
in	het	bijzonder,	leeft	een	grote

gemeenschap	van	Turkse	origine,	
die	bijdraagt	tot	de	kosmopolitische	
uitstraling	en	de	economische	dynamiek	
van ons gewest.

De ambassadeur werd vergezeld door 
Mert	Doğan,	diplomatiek	adviseur.	
Michel	Beerlandt,	adjunct-griffier,	nam	
eveneens aan de bijeenkomst deel.
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•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	Cuba  14/03/2022 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	14	maart	2022	Hare	
Excellentie	de	ambassadeur	van	Cuba,	
mevrouw	Yaira	Jiménez	Roig,	ontvangen,	
die	op	dat	tijdstip	iets	meer	dan	drie	
maanden in Brussel was. 

Zij	hebben	een	constructieve	en	
hartelijke	ontmoeting	gehad	waarbij	
zij de betrekkingen tussen onze 
beide landen hebben besproken. De 
ambassadeur maakte ook van de 
gelegenheid gebruik om haar wens uit 
te drukken om de samenwerking tussen 
Brussel en Havana te versterken op 

gebieden	als	cultuur,	mode,	design	en	
wat	de	universiteiten	betreft.

De vergadering werd ook bijgewoond 
door	eerste	ondervoorzitter	Guy	
Vanhengel,	griffier	Hugues	Timmermans	
en	adjunct-griffier	Michel	Beerlandt.	De	
ambassadeur was vergezeld door haar 
raadsman	en	hoofd	van	de	missie,	Juan	
Carlos Camacho Camejo.

•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	Azerbaïdjan  25/04/2022 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	25	april	2022	Zijne	
Excellentie	de	ambassadeur	van	de	
republiek	Azerbeidzjan,	de	heer	Vaqif	
Sadıqov,	ontvangen.

Ze hebben het gehad over de 
economische	en	diplomatieke	
betrekkingen	tussen	onze	twee	landen,	
maar ook over de oorlog in Oekraïne. 
Azerbeidzjan was namelijk een van 
de eerste landen in de Kaukasus die 
Oekraïne steunden toen het door 
Rusland werd aangevallen.

De	heer	Sadıqov	werd	vergezeld	door	
Tunzala	Aydamirova,	adviseur	op	de	
ambassade.	Ook	Michel		Beerlandt,	
adjunct-griffier	van	het	Brussels	
Parlement,	woonde	de	vergadering	bij.
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•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	de	Democratische	Republiek	Congo		
 09/05/2022 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	9	mei	2022	Zijne	
Excellentie	de	ambassadeur	van	de	
Democratische	Republiek	Congo,	de	heer	
Christian	Ndongala	Nkuku,	ontvangen.

Onze twee landen hebben een 
bijzondere band en de Belgo-
Congolezen	spelen	een	actieve	rol	
in	de	dynamiek	van	ons	gewest.	Het	
gewest	heeft	met	de	stadsprovincie	
Kinshasa ook een belangrijke regionale 
ontwikkelingssamenwerking op touw 
gezet,	een	samenwerking	die	Brussel	
en Kinshasa enkele weken geleden een 
nieuwe impuls moesten geven.

Tijdens	hun	ontmoeting	hebben	zij	het	
gehad over de betrekkingen tussen onze 
twee	landen	en	ook	over	de	organisatie	
van	de	presidentsverkiezingen,	die	eind	
2023 moeten plaatsvinden.

De ambassadeur werd vergezeld door 
Roger	Uronya	Ngandjole,	kanselier,	
Florence	Mbile,	assistente	van	het	
missiehoofd.

Michel	Beerlandt,	adjunct-griffier	van	
het	Brussels	Parlement,	woonde	de	
vergadering eveneens bij.

•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	Ecuador  16/05/2022 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	16	mei	2022	Zijne	
Excellentie	de	ambassadeur	van	de	
Republiek	Ecuador,	de	heer	Hernán	
Ponce	Aray,	ontvangen.

Hun gesprekken spitsten zich toe op 
de betrekkingen tussen onze twee 
landen,	die	teruggaan	tot	de	16e	
eeuw. Zij hebben ook gesproken 
over de handelsbetrekkingen tussen 
Latijns-Amerika	en	Europa	en	de	

overeenkomsten	hierover,	waarover	nog	
niet	door	het	Brusselse	Parlement	werd	
gestemd.

Juan	Ignacio	Granja	Maldonado,	eerste	
secretaris van de ambassade van 
Ecuador,	en	Michel	Beerlandt,	adjunct-
griffier	van	het	Brussels	Parlement,	
woonden de vergadering bij.
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•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	de	Arabische	Republiek	Egypte 
 23/05/2022 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	23	mei	2022	Zijne	
Excellentie	de	Ambassadeur	van	de	
Arabische	Republiek	Egypte,	de	heer	
Badr	Abdelatty,	ontvangen.

Ze bespraken de betrekkingen tussen 
onze	twee	landen,	die	al	lang	partners	
zijn. Veel Belgische en Brusselse 
bedrijven	zijn	actief	in	Egypte.	Sommigen	
van hen werken mee aan de bouw 
van	het	Groot	Egyptisch	Museum,	
dat momenteel in aanbouw is bij de 
piramiden van Gizeh.

Ze hebben ook de klimaat- en 
energievraagstukken besproken. Dit 
onderwerp	is	een	prioriteit	voor	Egypte,	
dat	dit	jaar	gastheer	zal	zijn	van	de	COP	
27 in Sharm-el-Sheikh. 

De vergadering werd ook bijgewoond 
door	Hugues	Timmermans,	griffier	
van	het	Brussels	Parlement,	Michel	
Beerlandt,	adjunct-griffier,	alsmede	
door	Sherif	Youssef,	adviseur	van	de	
ambassadeur.

•	Bezoek	van	de	Ambassadeur	van	Libië  03/10/2022 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	
Madrane	heeft	op	3	oktober	2022	Hare	
Excellentie	de	ambassadeur	van	Libië,	
mevr.	Amel	Jerary,	ontvangen	om	met	
haar	de	situatie	in	haar	land	te	bespreken.

Na een verwoestende burgeroorlog 
beleeft	Libië	dan	misschien	nog	niet	echt	
een	periode	van	vrede,	maar	minstens	
toch	een	periode	van	relatieve	rust.	De	
situatie	blijft	echter	zeer	instabiel,	in	
een land dat verdeeld is tussen oost en 
west en waarin de samenleving zeer 
versnipperd is.

Ze hebben ook de gelegenheid gehad om 
de	moeilijke	situatie	van	de	vluchtelingen	
te bespreken.

Adjunct-griffier	van	het	Brussels	
Parlement,	Michel	Beerlandt,	woonde	de	
ontmoeting	eveneens	bij.
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 Ontvangst van delegaties 

•	Het	Brussels	Parlement	ontving	een	delegatie	van	de	Nationale	Assemblee	van	de	Volksmacht	van	Cuba	  20/06/2022 

Op	maandag	20	juni	2022	verwelkomde	Guy	Vanhengel,	
Eerste	Ondervoorzitter	van	het	Brussels	Parlement,	
samen	met	de	griffier	en	de	adjunct-griffier,	Homero	
Acosta	Álvarez,	Secretaris	van	de	Nationale	Assemblee	
van	Cuba	en	Yaira	Jiménez	Roig,	ambassadrice	van	
Cuba. De vergadering werd ook bijgewoond door de 
parlementsleden	Isabelle	Emmery	en	Marc-Jean	Ghyssels.

Guy	Vanhengel	gaf	een	korte	voorstelling	van	het	
Brussels	Parlement	en	zijn	diverse	samenstelling,	die	
een	weerspiegeling	is	van	de	Brusselse	bevolking,	
en	gaf	enige	toelichting	over	het	gebruik	van	de	
verschillende landstalen. Tevens benadrukte hij de 
goede	relaties	tussen	het	Brussels	Gewest	en	Cuba,	in	
het bijzonder met Havana.

Homero Acosta Álvarez bedankte hem voor de warme 
ontvangst	tijdens	dit,	voor	hem,	eerste	bezoek	aan	
België.	Hij	wil	graag	de	bestaande	goede	relaties	verder	
uitdiepen	en	ook	vertalen	naar	meer	concrete	activiteiten	
en projecten en dit op verschillende domeinen zoals o.a. 
economie,	cultuur,	gezondheids-	en	medische	zorg.

Voorts werden nog verschillende onderwerpen besproken 
zoals	de	internationale	sanitaire	crisis	en	de	gevolgen	
ervan	voor	beide	landen,	m.b.t.	de	economische	toestand	
en	vooral	het	toerisme,	evenals	de	problematiek	rond	de	
energiebevoorrading en het verminderd aantal Russische 
toeristen	door	de	situatie	in	Oekraïne.

Homero	Acosta	Álvarez	had	het	ook	even	over	de	situatie	
in Cuba en de verhouding met de Verenigde Staten en 
sprak de hoop uit voor een betere toekomst voor de 
kinderen	en	de	toekomstige	generaties	met	een	betere	
toegang	tot	een	goede	gezondheidszorg	en	medicatie.

Weetje
Volgens het Reglement van 
het	Brussels	Parlement	is	de	

Parlementsvoorzitter	de	woordvoerder	
van	het	parlement,	waardoor	hij	ook	de	
belangrijkste actor van de parlementaire 

diplomatie	is.	In	die	hoedanigheid	
ontvangt hij ambassadeurs en 

buitenlandse	delegaties.
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B. MULTILATERALE RELATIES

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	Madrane	nam	als	lid	van	de	Conferentie	van	de	Wetgevende	Vergaderingen	van	de	Regio's	van	Europa	(CALRE),	deel	aan	verschillende	
internationale	vergaderingen	tijdens	de	sessie	2021-2022.	Het	Brussels	Parlement	was	ook	gastheer	van	een	zitting	van	het	Beneluxparlement.	

 Conferentie van de Wetgevende Vergaderingen van de Regio's van Europa (CALRE) 
De CALRE	verenigt	de	Europese	regionale	wetgevende	assemblees,	hetzij	72	regio’s	met	wetgevende	bevoegdheid	verdeeld	over	7	landen	(	Duitsland,	Oostenrijk,	België,	Spanje,	
Finland,	Italië	en	Portugal).

De	missies	van	de	CALRE	zijn	het	bevorderen	van	de	rol	van	regionale	parlementen	in	het	Europese	besluitvormingsproces,	het	versterken	van	de	banden	tussen	regionale	
wetgevende	assemblees	door	de	uitwisseling	van	goede	praktijken	en	het	bevorderen	van	grensoverschrijdende	samenwerking.

•	Verklaring	van	de	CALRE	over	de	huidige	
situatie	in	Oekraïne	 25/02/2021 

De CALRE veroordeelt de oorlogsverklaring van Rusland 
aan Oekraïne met klem en betuigt haar volledige steun 
aan het Oekraïense volk. 

Brussels	Parlementsvoorzitter	Rachid	Madrane	heeft	de	
tekst	namens	het	Brussels	Parlement	ondertekend.

•	Verklaring	van	de	Canarische	eilanden		 
 25-26/11/2021 

Parlementsvoorzitter	Rachid	Madrane	heeft	op	25	en	
26	november	2021	in	Santa	Cruz	de	Tenerife	(Spanje)	de	
Algemene Vergadering van de CALRE bijgewoond. Dit was 
sinds	2019	de	eerste	fysieke	algemene	vergadering.	Bij	
deze gelegenheid hebben de deelnemende parlementaire 
delegaties	de	"declaration	of	the	Canaries"	goedgekeurd.	

 

•	Algemene	Vergadering	in	Oviedo  
 06-07/10/2022 

Op 6 en 7 oktober 2022 kwam de CALRE bijeen in 
Oviedo,	Spanje.	Voorzitter	Rachid	Madrane	nam	namens	
het	Brussels	Parlement	deel	aan	de	werkzaamheden.

In	haar	oprichtingsverklaring,	ondertekend	in	Oviedo	
in	1997,	heeft	de	conferentie	zich	tot	taak	gesteld	de	
actieve	deelname	van	de	regio's	aan	het	Europese	
besluitvormingsproces	te	verdiepen,	de	waarden	en	
beginselen	van	de	regionale	democratie	te	verdedigen	
en de banden tussen de regionale wetgevende 
vergaderingen aan te halen.

25	jaar	na	de	ondertekening	van	de	oprichtingsakte	
hebben de leden van de CALRE aan het eind van 
hun werkzaamheden een vernieuwde versie van het 
document van Oviedo ondertekend.

Meer	info:	www.calrenet.eu	
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 Benelux Interparlementaire Assemblee 
De	Benelux	Interparlementaire	Assemblee	een	economische	unie	(samenwerking)	tussen	België,	Nederland	en	
Luxemburg die op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. De drie Staten hebben zich op het einde van 
de	Tweede	Wereldoorlog	verenigd	tot	een	sterkere	economische	entiteit	tegenover	de	grote	buurlanden.

Het Beneluxparlement verleent adviezen aan de drie regeringen om de economische en grensoverschrijdende 
samenwerking	tussen	de	drie	landen	te	verbeteren	en	te	stimuleren.

Het Beneluxparlement telt 49 leden :
•	21	leden	van	het	Belgische	federale	Parlement	en	de	

Gemeenschaps- en Gewestparlementen;
•	21	leden	van	het	Nederlandse	Parlement	(Eerste	en	
Tweede	Kamer	-	Staten-Generaal);

•	 7	leden	van	het	Luxemburgse	Parlement	(Chambre	des	
Députés).

Van de 21 Belgische leden uit de verschillende 
assemblees	van	het	land	is	1	lid	afkomstig	uit	het	
Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement.	Het	betreft	de	heer	
Mohamed Ouriaghli. 

Meer	info	over	de	Benelux	Interparlementaire	
Assemblee:	beneluxparl.eu

•	Plenaire	zitting	van	het	Benelux	Parlement:	de	situatie	
in	Oekraïne	en	waterstoftechnologie  25-26/03/2022 

Het	Benelux	Parlement	hield	op	25	en	26	maart	2022	zijn	plenaire	
zitting	in	het	Brussels	Parlement,	in	aanwezigheid	van	voorzitter	
Rachid Madrane.

Centraal	tijdens	deze	zitting	stond	een	statement	over	de	situatie	in	
Oekraïne	en	een	themadebat	over	de	waterstoftechnologie.	

Verschillende aspecten kwamen in de loop van de namiddag aan bod 
en	werden	belicht	aan	de	hand	van	uiteenzettingen	van	experten.	
De	Benelux	Hydrogen	Strategy	Roadmaps,	de	import	en	export	van	
waterstof,	het	belang	van	onderwijs	en	opleiding	en	best	practices,	
werden onder andere besproken. Het geheel werd gemodereerd 
door	de	heer	Bart	Biebuyck,	Executive	Director	Clean	Hydrogen	Joint	
Undertaking.

De	plenaire	zitting	werd	bijgewoond	door	de	leden	van	het	Benelux	
Parlement,	verschillende	leden	van	de	commissie	“Leefmilieu”	en	
“Mobiliteit”	van	het	Brussels	Parlement	en	een	delegatie	van	de	
Baltische	Assemblee	en	de	Noordse	Raad.
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C. VERPLAATSINGEN NAAR HET BUITENLAND

Brusselse	Volksvertegenwoordigers	namen	deel	aan	internationale	conferenties	in	het	kader	van	hun	mandaat	in	het	Brussels	Parlement.

•	Conferentie	van	de	Partijen	bij	het	Raamverdrag	van	de	Verenigde	
Naties	inzake	klimaatverandering	(COP26)  10/11/2021 

Tristan	Roberti,	voorzitter	
van de commissie Leefmilieu 
en	Energie,	verplaatste	
zich op 10 november 2022 
met	de	trein	naar	Glasgow,	
samen	met	Martin	Casier	en	
Cieltje	Van	Achter,	beiden	lid	
van	voornoemde	commissie,	
om deel te nemen aan de 
26e	Conferentie	van	de	
Partijen	bij	het	Raamverdrag	
van	de	Verenigde	Naties	
inzake klimaatverandering 
(COP26).	

Ze namen er deel aan de 
coördinatievergaderingen	
van	de	Belgische	delegatie	
en	ontmoetten	er	ook	
vele actoren van het 
maatschappelijk middenveld 
die	zich	actief	inzetten	voor	
de	klimaatproblematiek.	
Ze namen ook deel aan 
talrijke evenementen die 
tijdens	deze	internationale	
conferentie	werden	
georganiseerd.

•	Interparlementaire	conferentie	over	de	strategische	autonomie	van	de	EU    
 14/03/2022 

Michaël	Vossaert	voorzitter	van	de	commissie	voor	de	Economische	Zaken	van	het	
Brussels	Parlement,	nam	op	14	maart	deel	aan	een	interparlementaire	conferentie	over	
de strategische autonomie van de Europese Unie	in	Parijs,	in	de	Senaat	van	de	Franse	
Republiek.

Deze	conferentie,	die	werd	georganiseerd	in	het	kader	van	de	parlementaire	dimensie	
van	het	Franse	voorzitterschap	van	de	Raad	van	de	Europese	Unie,	had	betrekking	op	de	
industriële	sectoren	van	de	toekomst,	de	strategische	autonomie	op	energiegebied	en	
de uitdagingen van de Europese voedselsoevereiniteit.

97Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2021-2022

H
ET PA

R
LEM

EN
T O

P
 D

E IN
TER

N
ATIO

N
A

LE S
C

ÈN
E 

https://www.parlue2022.fr/senat/fr/conference-sur-lautonomie-strategique-economique-de-lunion-europeenne/
https://www.parlue2022.fr/senat/fr/conference-sur-lautonomie-strategique-economique-de-lunion-europeenne/


Het Brussels  
Parlement, solidair met 
het Oekraïense volk 
Sinds de oorlogsverklaring van Rusland aan 
Oekraïne is er in heel ons land een enorme golf 
van solidariteit ontstaan.

Brussel,	de	hoofdstad	van	Europa,	is	zeker	niet	
achtergebleven:	van	het	inzamelen	van	giften	
tot het bieden van onderdak aan vluchtelingen; 
burgers,	humanitaire	organisaties,	gemeenten,	
hotels en anderen nemen steeds meer 
initiatieven	om	de	Oekraïeners	te	steunen.

En	omdat	ook	symbolen	belangrijk	zijn,	is	het	
Brussels	Parlement	sinds	begin	maart	2022	
gehuld in de kleuren van Oekraïne om zijn 
solidariteit met het Oekraïense volk te betuigen 
en	te	herhalen	hoezeer	democratie	en	vrijheid	
ons dierbaar zijn.

De	Oekraïense	president	
Volodymyr	Zelenski	sprak	op	
donderdag	31	maart	2022	de	
Belgische	autoriteiten	toe	in	
het	halfrond	van	de	Kamer	van	
Volksvertegenwoordigers	
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DE DIENSTEN EN HET BEHEER  
VAN HET PARLEMENT 



Na de indiensttreding 
van de nieuwe griffier, 
Hugues Timmermans, 
in juli 2021, werden 
wijzigingen in 
het organigram 
aangekondigd. Een 
eerste deel van 
de hervormingen 
kreeg onmiddellijk 
uitwerking tijdens 
het werkjaar 21-22. 
De vertaaldiensten 
Nl en Fr werden 
samengevoegd tot 
een dienst Vertaling 
en de cel voor het 
beheer van de 
geautomatiseerde 
installaties werd 
overgeheveld naar de 
dienst Informatica.
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A. ORGANIGRAM VAN HET PARLEMENT (op 22/10/2022)

HET SECRETARIAAT-GENERAAL

DIRECTIES

GRIFFIER (SECRETARIS-GENERAAL)

ADJUNCT-GRIFFIER	(DIRECTEUR-GENERAAL)

PREVENTIE DPBW

 PERSONEEL 
 EN FINANCIËN 

 VERSLAGGEVING  WETGEVENDE 
 DIENSTEN 

 INFRASTRUCTUUR 
 EN LOGISTIEK 

• Volksvertegenwoordigers  
en personeel
> Cel Transparantie van de bezoldigingen 

• Human Resources
• Gewezen volksvertegenwoordigers
• Financiën en boekhouding
• Communicatie en Externe Relaties

• Infrastructuur
> Cel Gebouwenbeheer

• Logistiek
• Administratief beheer
• Informatica

• Redactie en vertaling
• Revisie en hoofdredactie

• Plenaire vergaderingen
• Commissies en studies
• Juridische dienst
• Archief en documentatie
• Europese Aangelegenheden
• Vertaling naar het Nederlands 

en het Frans
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B. DIENSTEN VAN HET PARLEMENT (op 22/10/2022)

De	diensten	vormen	de	“griffie”	en	werken	zowel	voor	het	gewestelijk	
parlement als voor de Verenigde Vergadering. 

De diensten zijn samengesteld uit het secretariaat-generaal en uit vier 
algemene	directies	(Personeel	en	Financiën,	Wetgevende	diensten,	
infrastructuur	en	Logistiek	en	Verslaggeving).	

In totaal tellen de diensten 151	personeelsleden,	waarvan	136	
voltijdsequivalenten	(VTE),	48,35%	vrouwen	en	51,65%	mannen.

 

Mannen
51,65%

Vrouwen
48,35%

Weetje
De kamerbewaarders van het parlement zijn vaak 
de eerste personen die de volksvertegenwoordigers 
en de bezoekers ontmoeten wanneer zij in het 
parlement aankomen. Met hun uniform in de 
kleuren van het gewest vormen zij het gezicht 
en	de	identiteit	van	de	instelling.	Het	woord	
‘huissier’	(kamerbewaarder)	in	het	Frans	komt	
van	het	Oudfranse	‘huis’,	wat	deur	betekent.	
Oorspronkelijk	was	het	een	soldaat,	die	bij	de	deur	
van de zaal waar een proces plaatsvond stond 
om	toe	te	zien	op	de	sereniteit	van	de	zitting.	
Tegenwoordig zorgen de kamerbewaarders van het 
parlement voornamelijk voor de ontvangst van de 
volksvertegenwoordigers en de bezoekers. Zij voeren 
ook	talrijke	logistieke	ondersteuningstaken	uit	voor	
het goede verloop van de plenaire vergaderingen 
en	de	commissievergaderingen,	alsook	voor	de	vele	
activiteiten	die	in	het	parlement	plaatsvinden	en	die	
bijdragen tot de uitstraling ervan. 
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 Secretariaat-generaal 
De	diensten	worden	geleid	door	de	griffier,	ook	secretaris- 
generaal	genoemd,	die	wordt	bijgestaan	en,	zo	nodig,	
vervangen	door	de	adjunct-griffier.	

De	griffier	en	de	adjunct-griffier	worden	door	het	parle-
ment benoemd en moeten tot verschillende taalrollen 
behoren en de andere landstaal voldoende kennen.

De	griffier	is	belast	met	de	tenuitvoerlegging	van	de	
beslissingen. Namens het Bureau bewaart hij het 
archief van het parlement en oefent hij gezag uit over 
het personeel. Hij woont de vergaderingen van het 
parlement,	het	Bureau	en	het	Bureau	in	uitgebreide	
samenstelling	bij	en	adviseert	de	voorzitter	en	de	
parlementsleden	over	de	interpretatie	van	de	regels	en	
de	parlementaire	jurisprudentie.

De	dienst	Preventie	maakt	deel	uit	van	het	 
Secretariaat-generaal.

•	Diensten	van	de	griffie	of	het	 
Secretariaat-generaal	(Eikstraat 22):
	 Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement,	1005	Brussel
 02 549 62 11
	 griffie@parlement.brussels

GRIFFIER	(SECRETARIS-GENERAAL)
Hugues	Timmermans
 02 549 62 97 
	 griffie@parlement.brussels

ADJUNCT-GRIFFIER	(DIRECTEUR-GENERAAL)	
Michel	Beerlandt
 02 549 62 97
	 griffie@parlement.brussels

•	De	interne	dienst	preventie	en	 
bescherming	op	het	werk	(DPBW):		
is	belast	met	alle	aspecten	van	de	preventie	en	de	
bescherming op de werkvloer voor de diensten van het 
parlement.	Deze	oefent	zijn	functie	uit	in	samenwerking	
met	het	Comité	voor	preventie	en	bescherming	op	het	
werk	(CPBW).	Dit	comité,	dat	paritair	is	samengesteld,	
behandelt	de	verscheidene	aspecten	betreffende	het	
welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.

PREVENTIEADVISEUR 
Sabine	Depoorter
 02 549 67 63
	 preventie@parlement.brussels

 Directie Personeel  
 en Financiën 
DIRECTEUR 
Dirk	Lichtert	(bestuursdirecteur))

De	directie	personeel	en	financiën	bestaat	uit	volgende	
diensten: de dienst Volksvertegenwoordigers en perso-
neel,	de	dienst	Human	Resources,	Gewezen	volksverte-
genwoordigers,	de	dienst	Financiën	en	boekhouding,	de	
dienst	Communicatie	en	Externe	Relaties.

• Dienst	Volksvertegenwoordigers	en	personeel:	 
belast met de berekening en uitbetaling van de wedden 
en	vergoedingen	van	de	volksvertegenwoordigers,	de	
personeelsleden	van	de	permanente	diensten,	de	mede-
werkers	van	het	voorzitterschap	en	het	eerste	ondervoor-
zitterschap	en	enkel	met	de	uitbetaling	van	de	wedden	
van de individuele medewerkers van de volksvertegen-
woordigers	en	de	medewerkers	van	de	politieke	fracties	
alsook	met	de	verdeling	van	de	maaltijdcheques	die	ze	
ontvangen.	De	dienst	houdt	zich	ook	bezig	met	de	fiscale	
en	sociale	lasten,	de	verzekeringen,	de	sociale	dienst.	

DIENSTHOOFD 
Séverine	Vandemeersche
 secretariaat: 02 549 63 85
	 personeel@parlement.brussels

De cel voor de transparantie van de 
bezoldigingen in alle Brusselse organismen 
van openbaar nut is belast met de uitvoering 
van de ordonnantie van december 2017

Cel Transparantie
François Robert      en Riet STRAETMANS
 02 549 67 67   02 549 67 68
 transparantie@parlement.brussels

•	Dienst	Human	Resources:		
belast met de aanwervingen en het beheer van alle 
processen	inzake	Human	Resources	(HR)	zoals	de	
evaluatie,	de	cursussen	en	opleidingen,	enz.

DIENSTHOOFD
Sophie	Pêtre
 secretariaat: 02 549 62 02
	 HRM@parlement.brussels	

•	Dienst	Gewezen	volksvertegenwoordigers:	
staat in voor de berekening en betaling van de rust- 
pensioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers 
ten	laste	van	de	vzw	Pensioenkas.

DIRECTEUR-	GEVOLMACHTIGDE
Dirk	Lichtert
 secretariaat: 02 549 62 02
	 pensioenkas@parlement.brussels	
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•	Dienst	Financiën	en	boekhouding:	
maakt	de	begroting	op	en	voert	de	begrotingscontro-
les	en	begrotingaanpassingan	van	het	parlement	door,	
voert	de	betalingen	uit,	int	de	ontvangsten,	beheert	de	
thesaurie,	stelt	de	jaarlijkse	rekeningen	op,	enz.

DIENSTHOOFD 
Philippe	Schins
 secretariaat: 02 549 62 02
	 boekhouding@parlement.brussels

•	Dienst	Communicatie	en	Externe	Relaties:
is belast met de bevordering van het imago en de 
bekendheid	van	het	parlement,	zijn	externe		en	interne	
communicatie	(publicaties,	website/intranet,	sociale	
media	enz.),	de	relaties	met	de	pers,	de	externe	relaties	
van	het	parlement	(evenementen,	tentoonstellingen,	
officiële	recepties,	ontvangst	van	delegaties	en	geleide	
bezoeken	…),	het	protocol,	de	terbeschikkingstelling	
van	zalen	aan	derden,	alsook	met	de	activiteiten	ter	
bevordering van de burgerzin voor diverse doelgroepen 
(scholen,	verenigingen,	jongeren,	enz.).

DIENSTHOOFD 
Marie	Strowel
 secretariaat: 02 549 62 04
	 communicaties@parlement.brussels

 Directie Wetgevende  
 diensten 
DIRECTEUR
Jean-Luc	Robert	(bestuursdirecteur)

De	directie	wetgevende	diensten	bestaat	uit	volgen-
de	diensten:	Plenaire	vergaderingen,	Commissies	en	
studies,	de	Juridische	dienst,	Archief	en	documentatie,	
Europese	Aangelegenheden,	Vertaling	naar	het	Neder-
lands en het Frans.

•	Dienst	Plenaire	vergaderingen:	
stelt	de	agenda	van	de	plenaire	vergaderingen	op,	
overeenkomstig	de	beslissingen	van	het	Bureau	in	
uitgebreide	samenstelling,	alsook	de	gids	van	de	
voorzitter,	beheert	de	amendementen,	interpellaties,	
mondelinge	en	schriftelijke	vragen.

DIENSTHOOFD
Catherine	Van	Loo
 secretariaat: 02 549 62 86
	 plenairevergaderingen@parlement.brussels

•	Dienst	Commissies	en	studies:
bereidt de commissievergaderingen voor en redigeert de 
verslagen ervan.

DIENSTHOOFD
Jacques	Ponjée
 secretariaat: 02 549 62 69
	 commissies@parlement.brussels

•	Juridische	dienst:	
deze dienst is momenteel in hoofdzaak belast met het 
secretariaat van de Brusselse Controlecommissie. Op 
termijn zal hij eveneens belast zijn met de geschillen 
en het leveren van interne juridische bijstand aan de 
diensten van het parlement.

DIENSTHOOFD 
Magali	Cornelissen,	secretaris	van	de	 
Brusselse	Controlecommissie	
 secretariaat: 02 549 63 39
	 griffie@parlement.brussels

•	Dienst	Archief	en	documentatie:
beheert	onder	meer	de	bibliotheek,	de	parlementaire	
stukken,	de	bijwerking	van	de	website	(wetgevende	
data)	en,	op	termijn,	met	het	beheer	van	het	archief	van	
het parlement.

DIENSTHOOFD
Stéphane	Vansantvoet
 secretariaat: 02 549 62 54
	 documentatie@parlement.brussels

•	Dienst	Europese	Aangelegenheden:
is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de 
controleprocedure van het subsidiariteitsprincipe door 
middel van ontwerpen van Europese wetgevende 
Akten,	met	de	follow-up	van	de	werkzaamheden	van	
het	Brussels	Parlement	binnen	de	Conferentie	van	de	
regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid 
(CALRE)	en	met	de	interparlementaire	samenwerking	
met	het	Europees	Parlement.

DIENSTHOOFD 
Ludwick	Kurzeja
 secretariaat: 02 549 62 69
	 lkurzeja@parlement.brussels

•	Dienst	Vertaling	
DIENSTHOOFD 
Marie	Pochet
 secretariaat: 02 549 62 57

104 Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2021-2022

D
E 

D
IE

N
S

TE
N

 E
N

 H
ET

 B
EH

EE
R

 V
A

N
 H

ET
 P

A
R

LE
M

EN
T 

mailto:boekhouding%40parlement.brussels?subject=
mailto:communicaties%40parlement.brussels?subject=
mailto:plenairevergaderingen%40parlement.brussels?subject=
mailto:commissies%40parlement.brussels?subject=
mailto:griffie%40parlement.brussels?subject=
mailto:documentatie%40parlement.brussels?subject=
mailto:lkurzeja%40parlement.brussels?subject=


 Directie Infrastructuur  
 & Logistiek 
DIRECTEUR
Emmanuel	Willems	(dienstdoend	bestuursdirecteur)

De	directie	infrastructuur	en	logistiek	bestaat	uit	
volgende diensten: 

•	Dienst	infrastructuur:
zorgt voor het beheer en het onderhoud van alle 
gebouwen	van	het	parlement,	de	follow	up	van	de	
verschillende	overheidsopdrachten,	de	opvolging	
bij	het	verhuren	van	een	gebouw,	het	bekomen	van	
stedenbouwkundige- en milieuvergunningen bij werken 
en	verbouwingen,	het	toezicht	op	de	voortgang	van	
al	de	werken	en	de	verrichte	aankopen,	de	opvolging	
van	de	door	externe	bedrijven	uitgevoerde	werken,	
alsook	het	gecentraliseerd	technisch	beheer,	het	
rationeel	energieverbruik,	de	elektrische,	sanitaire	en	
veiligheidsinstallaties,	de	verwarming,	enz.	

DIENSTHOOFD 
Valentine	Gilbert
 02 549 62 38
Infrastructuur en logistiek 
	 infralogi@parlement.brussels

•	Dienst	logistiek:	
het	gaat	om	de	kamerbewaarders,	het	economaat,	de	telefo-
nie,	het	onthaal,	de	verzending,	de	keuken	en	de	conciërge

DIENSTHOOFD
Christophe	Heyneman
 secretariaat: 02 549 62 16
Economaat 
	 economaat@parlement.brussels
Verzending
	 verzending@parlement.brussels
Ecolabel 
	 ecolabel@parlement.brussels

•	Dienst	administratief	beheer:	
beheert	de	uitrusting	(meubels,	kunstwerken,	...)	
in	de	lokalen,	de	administratieve	dossiers	van	het	
gebouwenbeheer	(verzekeringen,	belastingen,	...),	
stelt	de	bestelbons	op,	beheert	de	reservaties	van	de	
vergaderzalen,	de	follow-up	van	de	bestellingen,	de	MIVB/
MTB-abonnementen,	de	P-nummerplaten,	de	garage,	de	
parkeerruimten,	de	inventaris	en	de	telefoonlijsten.

DIENSTHOOFD
Alain	De	Bock
 secretariaat: 02 549 62 61
	 administratiefbeheer@parlement.brussels

•	De	Informaticadienst:		
staat	het	personeel	bij,	bij	het	gebruik	van	het	materieel	
en	de	software,	zorgt	voor	de	aankoop	van	materiaal	
en	software,	doet	de	analyse	en	de	programmering	van	
de	toepassingen,	doet	het	netwerkbeheer,	zorgt	voor	
aangepaste	opleidingen,	…

DIENSTHOOFD
Emmanuel	Willems
 02 549 64 21
	 informatica@parlement.brussels	

 Directie Verslaggeving 
DIRECTEUR
Bert	Van	Elsacker	(bestuursdirecteur)

De	directie	Verslaggeving	is	verantwoordelijk	voor	de	twee-
talige	publicatie	van	het	integraal	verslag	van	de	plenaire	
vergaderingen en van de bespreking van vragen en inter-
pellaties	in	commissie.	Het	verslag	weerspiegelt	de	parle-
mentaire	debatten,	met	inbegrip	van	spontane	reacties	en	
gebeurtenissen in de zaal. Met het oog op de leesbaarheid 
wordt	het	opgesteld	in	een	heldere	en	nauwkeurige	stijl,	
zonder	af	te	dingen	op	waarheidsgetrouwheid.	De	directie	
Verslaggeving	is	ook	belast	met	de	samenvattende	vertaling	
van	de	betogen,	de	opmaak	van	het	verslag	en	het	aan-
brengen	van	correcties	op	vraag	van	sprekers.		

De	voorlopige	(zonder	vertaling)	en	definitieve	versies	
van het verslag kunnen geraadpleegd worden op de 
website van het parlement:  
www.parlement.brussels/parlementaire-stukken

De	verslagen	zijn	voortaan	ook	in	multimediaversie	terug	te	
vinden op: www.parlement.brussels/media-db/agenda.  
Deze versie maakt het mogelijk om het integrale verslag 
te	raadplegen	in	samenhang	met	de	video,	om	de	debat-
ten per agendapunt door te nemen en om gemakkelijk 
de verschillende toespraken van een bepaalde spreker 
terug	te	vinden,	net	als	eventuele	bijlagen.

•	Dienst	Redactie	en	Vertaling:
zet	de	mondelinge	debatten	volgens	de	regels	van	de	
kunst om in een eerste tekstversie (gemiddeld ongeveer 
900	pagina's	per	maand)	en	staat	ook	in	voor	de	samen-
vattende	vertaling	van	de	goedgekeurde	basisteksten.

DIENSTHOOFD
Frank	Vanzeer
 secretariaat: 02 549 68 02
	 fvanzeer@parlement.brussels
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•	Dienst	Revisie	en	Hoofdredactie:
staat	in	voor	de	correctie	van	de	basistekst	en	van	
de	vertalingen,	en	voor	de	definitieve	goedkeuring	
voor	publicatie	van	de	integrale	verslagen.	De	
hoofdredacteurs stellen ook de werkverdeling op 
en	coördineren	de	activiteiten	van	het	team	van	
gelegenheidsmedewerkers en vast personeel dat nodig 
is voor de verslaggeving.   

DIENSTHOOFD
Bérénice	Castiau
 secretariaat: 02 549 68 02
	 criv@parlement.brussels

 Directieraad 
De	directieraad	moet	geraadpleegd	worden	en	een	
advies uitbrengen in de gevallen voorzien door het 
personeelsstatuut en hij kan een advies uitbrengen over 
de voorstellen van de autoriteiten van het parlement 
over het personeelsstatuut of een personeelscategorie 
en	over	de	voorstellen	over	de	organisatie	en	de	werking	
van de diensten.

SAMENSTELLING:
•	Hugues	Timmermans,	griffier
•	Michel	Beerlandt,	adjunct-griffier
•	Dirk	Lichtert,	Jean-Luc	Robert,	Joëlle	Rosenoër*	(tot	
28/02/22)	en	Bert	Van	Elsacker,	bestuursdirecteurs

* Marie Pochet (sinds 01/03/22)

 Personeelscomité  
(tot 26/09/2022)

Het personeelscomité verdedigt de belangen van het 
personeel bij de autoriteiten van het parlement en zorgt 
voor het contact tussen die autoriteiten en het personeel. 
Het personeelscomité moet geraadpleegd worden en een 
advies uitbrengen in de gevallen voorzien door het perso-
neelsstatuut en het kan algemene problemen in verband 
met	de	toepassing	en	de	interpretatie	van	het	personeels-
statuut ter kennis van de autoriteiten van het parlement 
brengen. Het kan geraadpleegd worden over alle proble-
men van die aard. Het personeelscomité kan adviezen 
uitbrengen en voorstellen doen aan de autoriteiten van het 
parlement	in	verband	met	de	organisatie	en	de	werking	
van	de	diensten,	het	welzijn	op	het	werk	in	de	zin	van	de	
vigerende	wetten	en	besluiten	en	in	het	algemeen	over	de	
arbeidsomstandigheden	van	het	personeel,	met	uitsluiting	
van de bevorderingen en de tuchtprocedures.

SAMENSTELLING:
•	 Laurent	Lefèvre,	voorzitter
•	Agnes	Poelmans,	ondervoorzitter
•	 Sophie	Dumoulin,	secretaris
•	Bienne	Baron,	Eva	Cifuentes,	Olivier	Hendrickx,	 
José	Pereda,	Anita	Quintiens,	Eric	Surkijn,	leden.

 Comité voor Preventie en  
 Bescherming op het werk 
Het	Comité	voor	preventie	en	bescherming	op	het	werk	
(CPBW)	werd	op	30	maart	2015	opgericht	en	heeft	
als voornaamste opdracht alle middelen te zoeken en 
voor	te	stellen	om	aldus	actief	bij	de	dragen	tot	de	
bevordering van het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering	van	hun	werk,	overeenkomstig	de	wet	van	
04/08/1996	betreffende	het	welzijn	van	de	werknemers,	
het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming 
(ARAB)	en	de	Codex	over	het	welzijn	op	het	werk.	

SAMENSTELLING: 
•	Hugues	Timmermans,	voorzitter
•	Michel	Beerlandt,	Dirk	Lichtert,	Joëlle	Rosenoër*	en	
Hicham	Talhi,	vaste werkgeversafgevaardigden aangewe-
zen, die in geval van afwezigheid vervangen worden door 
Jean-Luc	Robert	of	Bert	Van	Elsacker,	plaatsvervangers;

•	Eva	Cifuentes,	Sophie	Dumoulin,	Laurent	Lefèvre,	José	
Pereda,	Agnes	Poelmans,	vaste personeelsafgevaardigden, 
die in geval van afwezigheid vervangen worden door 
Bienne	Baron,	Olivier	Hendrickx,	Anita	Quintiens,	Eric	
Surkijn,	plaatsvervangers;

•	 Sabine	Depoorter,	preventieadviseur van de interne 
dienst voor preventie en bescherming op het werk.

* Marie Pochet (sinds 01/03/22)

 Kabinetten van het  
 Voorzitterschap en het  
 Eerste Ondervoorzitterschap 
•	Voorzitter	van	het	Brussels	Parlement	
Rachid Madrane
KABINETSDIRECTEUR 
Stephan	Durviaux
  02 549 63 25 •   02 549 63 35
	 presidence@parlement.brussels
	 sdurviaux@parlement.brussels	

• Eerste	ondervoorzitter	van	 
het	Brussels	Parlement
Guy Vanhengel
KABINETSDIRECTEUR 
Martine	Raets	(½)	en	Frederik	Ceulemans	(½)
 02 549 63 41 •   02 549 63 50
	 gvanhengel@parlement.brussels
	 mraets@parlement.brussels	
	 fceulemans@parlement.brussels
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C. VERDELING VAN  
DE PERSONEELSLEDEN (op 22/10/2022)

78 Mannen
51,65%

73 Vrouwen
48,35%

Naar geslacht

Naar werkregime Naar	leeftijd

Naar niveau

TOTAAL
64

TOTAAL
24

TOTAAL
17

TOTAAL
46

NIVEAU A NIVEAU CNIVEAU B1 NIVEAU B2

50,00%

32 8 10 28

50,00%

32 16 7 18

33,33%66,67% 58,82%41,18% 60,87%39,13%

68,87%

100%

2,65%

90%

2,65%

60%

0,66%

33%

0,66%

70%

GEMIDDELDE  
LEEFTIJD

50

80%

12,60%

50%

11,30%

41-50	jaar
38

21-30	jaar

31-40	jaar

51-60	jaar

60+ jaar
6

20

75

12

De	151	personeelsleden	(voltijds	en	deeltijds)	van	de	diensten	van	het	parlement	zijn	als	volgt	samengesteld:	
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D. BEHEER VAN DE GEBOUWEN

Tijdens	het	jaar	2021-2022	heeft	het	parlement	de	renovatie	van	zijn	gebouwen	voortgezet.		

Sommige	projecten	werden	afgerond.	Zo	werden	het	Postkoetsgebouw,	gelegen	Oud	Korenhuis,	en	de	 
kantoren	van	de	nieuwe	Brusselse	ombudsdienst,	gehuisvest	in	het	vroegere	bankkantoor	op	de	hoek	van	 
de	Lombardstraat	en	het	Oud	Korenhuis,	ingehuldigd.

De uitgevoerde werken maakten het mogelijk om nieuwe kantoorruimte te creëren en de infrastructuur  
te	moderniseren,	zonder	te	raken	aan	het	architecturale	en	historische	erfgoed	van	de	gebouwen.

 Onthaal- en  
 informatiecentrum (OIC) 
In	het	kader	van	de	herinrichting	van	het	Onthaal-	en	
Informatiecentrum	werd	een	studieopdracht	toegekend	
aan	het	architectenbureau	A.2R.C.,	in	samenwerking	
met het gespecialiseerde studiebureau G.E.I. De 
stedenbouwkundige	vergunning	voor	deze	herinrichting	
werd verleend op 23 december 2020. 

Het	Bureau	van	het	parlement	startte	de	procedure	
voor	de	overheidsopdracht	voor	werken	tijdens	zijn	
vergadering van 19 juli 2021. Op 10 november 2021 
besliste het Bureau de opdracht te gunnen aan de 
algemene	bouwonderneming	Balcaen	bvba,	voor	een	
bedrag	van	960.474,49	euro	exclusief	btw.	

De werken begonnen in mei 2022 na het verkrijgen 
van toestemming van osiris.brussels om de bouwplaats 
in te richten. De huidige werken hebben tot doel 
voldoende	ventilatie	in	de	kelders	aan	te	brengen,	
de	blauwe	stenen	rond	de	vensterputten	en	de	
muur tegen de grond waterdicht te maken en de 
raamkozijnen te herstellen.

Ter	herinnering,	omwille	van	ernstige	
vochtproblemen was het parlement 
genoodzaakt om de toegang tot de Onthaal- en 
Informatiecentrum		te	sluiten.	Onderzoek	bracht	
de	infiltratie	in	kaart	waaraan	het	gebouw		langs	
alle kanten is blootgesteld. De dikke achtermuur 
bleek als het ware een spons te zijn die vocht 
opslorpt eronder en uit de volle grond erachter. 
De tuin achter de galerij is immers een overblijfsel 
van het vroegere terrein waarin de Lombardstraat werd 
uitgegraven.	Na	onderzoek	van	de	toestand,	werd	duidelijk	
dat	de	waterdichting	die	tegen	de	muur	was	aangebracht	
beschadigd was door de wortels van de bomen. Daarnaast 
kwamen ook  structurele problemen aan het licht.

Zowel de galerij als het gewezen provinciaal paleis en 
de tuin zijn beschermd erfgoed. De bevoegde diensten 
van Urban.brussels werden bijgevolg betrokken bij dit 
renovatieproject.

Bijzondere zorg van het Bureau was het lot van de zes 
bomen. Het ging om eiken die in 2005 in de plaats 
kwamen van zes populieren. 

In een eerste voorbereidende fase moest onderzocht 
worden of de werken mogelijk waren zonder aan de 

bomen te raken. Helaas moest worden geconcludeerd 
dat de bomen te dichtbij stonden om de werken te 
kunnen uitvoeren en dat de wortels in elk geval verdere 
schade zouden aanbrengen. Toen deskundigen ook 
geen		mogelijkheid	zagen	om	de	bomen	tijdelijk	te	
verplaatsen,	vanwege	hun	omvang,	stond	het	Bureau	
toe dat ze geveld werden.

De	bomen	zullen	vervangen	worden,	zodat	de	groene	
plek	in	het	straatbeeld	gevrijwaard	blijft.	De	nieuwe	
bomen zullen echter meer naar achter moeten komen 
en er wordt uitgekeken naar een andere boomsoort met 
minder agressieve wortels. Op korte termijn zullen er 
alvast planten komen op het dakterras van de galerij. 

Het Bureau zal een overheidsopdracht uitschrijven en 
een vergunning aanvragen voor de volledige heraanleg 
van de tuin.
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 Postkoetsgebouw 
Het gerestaureerde gebouw werd op 26 april 2022 door 
het Bureau ingehuldigd. 

Het is een beschermd historisch gebouw waarvan de 
renovatie,	door	het	architectenbureau	SKOPE,	meerdere	
jaren	heeft	geduurd.

Het parlement werd in 2008 eigenaar van het gebouw 
en moest eerst beschermingsmaatregelen nemen om 
het gebouw waterdicht te maken en te stabiliseren. 
Vervolgens is het parlement een dialoog aangegaan 
met	de	Commissie	en	de	Directie	Monumenten	
en	Landschappen	over	de	restauratie	ervan.	Pas	
in oktober 2017 werd een stedenbouwkundige 
vergunning verkregen. De bouwwerkzaamheden zijn 
begin 2019 begonnen. 

Het postkoetsgebouw werd waarschijnlijk gebouwd 
ten tijde van de beschieting van Brussel door de 
Fransen in 1695. 

Aan	het	Oud	Korenhuis	bevond	zich	destijds	een	
postkoets- en koerierdienst die de zuidelijke streken van 
het	land,	Frankrijk,	Duitsland	en	Spanje	bediende.	

Aan het Oud Korenhuis bevond zich ook een herberg “In 
de	Spaanse	Kroon”,	met	achterin	gelegen	een	gebouw	dat	
georganiseerd was als de postkoets- en koerierdiensten 
van	die	tijd,	met	een	poort	die	op	de	straat	uitkwam	en	
langs waar koetsen konden binnenrijden naar een koer 
die omringd was door garages en stallingen.

Het voormalige postkoetsgebouw beschikt op de begane 
grond	over	een	polyvalente	zaal,	die	verbonden	is	met	
de	historische	salons	van	het	Paleis.	De	diensten	van	
het parlement namen hun intrek in de kantoren op de 
hogere verdiepingen.

Van	de	gebouwen	die	rond	de	binnenplaats	stonden,	blijven	
slechts	twee	vleugels	over,	die	beschermd	zijn.	De	historische	
gevel van het gebouw bevindt zich aan de kant van het 
Oud	Korenhuis,	met	een	reeks	bogen	die	het	geheel	zijn	
karakter geven. Veel van de elementen van deze vleugels 
zijn verdwenen en zijn alleen als ruïnes overgebleven. Die 
werden afgedekt met een glazen wand en bieden nu plaats 
aan een trap. Deze ruïnes blijven dus een visuele herinnering 
aan	de	vroegere	configuratie	van	het	gebouw	en	zetten	
tegelijkertijd	de	historische	dimensie	ervan	in	de	verf.

Op	de	gelijkvloerse	verdieping	van	het	Postkoetsgebouw	
bevindt	zich	nu	een	polyvalente	zaal	met	veel	licht	
en een panoramisch scherm. Aan die zaal grenst een 
bargedeelte,	dat	een	nieuwe,	gezellige	en	ruime	plek	
biedt	voor	diverse	activiteiten.	

De twee verdiepingen bieden extra werkruimte voor de 
diensten van het parlement.
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  Brusselse ombudsdienst 
Na aankoop in 2020 van het vroegere bankkantoor op 
de	hoek	van	de	Lombardstraat	en	het	Oud	Korenhuis,	
startte	het	parlement	met	de	herinrichtingswerken	van	
de oude kantoren. 

Deze werken werden in 2022 afgerond en de 
gerenoveerde kantoren werden op 28 september 2022 
ingehuldigd. 

De Brusselse ombudsdienst opende op 1 september 
2022	officieel	zijn	deuren	voor	het	publiek.

De	Brusselse	ombudsvrouw,	Catherine	De	Bruecker	en	
haar	team	kunnen	sedertdien	bezoekers	ontvangen,	op	
afspraak,	in	zeer	toegankelijke	kantoren	in	het	hart	van	
het historische centrum van Brussel. De ingang bevindt 
zich Oud Korenhuis 1.

 Audiovisuele voorzieningen  
 in de commissiezalen 
De audiovisuele voorzieningen in de commissiezalen 
van het parlement werden vernieuwd. Met de 
geplaatste	camera's	kunnen	de	debatten	,	rechtstreeks	
en	in	uitgesteld	relais,	op	het	YouTube-kanaal	van	het	
parlement	(parlement.brussels)	worden	uitgezonden.	

De microfoons en klankkasten werden vervangen voor 
een	betere	akoestische	beleving.

 Valorisatie van 
het kunsterfgoed 

•	"Compositie"	van	 
Jean-Pierre	Ghysels
"Compositie",	het	werk	van	
kunstenaar	Jean-Pierre	Ghysels	
in	geslagen	messing,	bestaande	
uit twee monumentale 
stukken,	werd	gerestaureerd	en	
opgehangen aan een gevel van het 
parlementsgebouw in de binnentuin. 

Dit werk uit 1962 bevond zich in 
de vroegere vergaderzaal van de 
provincieraad van Brabant en werd 
verwijderd bij de bouw van een 
nieuw	halfrond	voor	het	parlement,	
eind jaren 90. Het werk bleef 
lange	tijd	opgeborgen	en	wordt	nu	
tentoongesteld aan de daktuin van 
het parlement.
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•	Wandtapijten	van	Somville	en	
Dubrunfaut		

Ook de vijf wandtapijten van Roger Somville en 
Edmond	Dubrunfaut,	die	destijds	de	zaal	van	
de	Provincieraad	sierden,	werden	tijdens	de	
werken verplaatst en teruggebracht naar hun 
oorspronkelijke	plaats,	samen	met	het	meesterwerk,	
het	grote	wandtapijt	"De	triomf	van	Brabant".	

Dit meesterwerk van 45 m² viert de terugkeer van 
de	boeren,	gezeten	op	hun	karren,	die	de	vruchten	
van een gulle en overvloedige oogst vervoeren. 
Het	vormt	een	zesluik	met	vijf	kleine	verticale	
wandtapijten	die	de	mens,	het	werk	en	de	economie	

voorstellen.	Ze	hebben	de	titel:	het	gebouw,	de	
boeren,	de	moeders,	elektriciteit	en	de	industrie	(te	
zien	in	de	leeszaal	en	in	de	gang	naar	de	leeszaal).

De kunstenaars hadden het weven van hun 
wandtapijten toevertrouwd aan de Koninklijke 
Manufactuur	De	Wit,	die	werd	opgericht	in	1889	
in	Mechelen,	en	die	nog	steeds	uitblinkt	in	deze	
typische	kunst	van	onze	streken.	We	mogen	
niet vergeten dat Brussel ooit zijn wandtapijten 
exporteerde	naar	alle	uithoeken	van	Europa,	op	
verzoek	van	koningen,	keizers	en	pausen,	om	hun	
verschillende woningen te versieren. De terugkeer 
van deze wandtapijten naar de leeszaal is een 
blijvend eerbetoon hieraan.

Weetje
Toen	het	in	1989	werd	opgericht,	had	het	Brussels	
Hoofdstedelijk	Gewest	geen	locatie	om	zijn	parlement	
te	huisvesten.	De	wet	tot	oprichting	van	het	derde	gewest	
van	het	land,	negen	jaar	na	Vlaanderen	en	Wallonië,	
had in dit verband niets voorzien. In het begin waren de 
diensten	van	het	Brussels	Parlement	ondergebracht	in	de	
Sterrenkundelaan.

De	assemblee,	toen	de	Brusselse	Hoofdstedelijke	Raad	ge-
noemd,	kwam	bijeen	in	het	federale	Parlement,	eerst	in	het	
halfrond	van	de	Senaat,	vervolgens	in	het	Huis	van	de	Parle-
mentsleden,	in	een	vleugel	die	speciaal	hiervoor	was	ingericht.

Tijdens	de	eerste	legislatuur,	die	zes	jaar	duurde,	moest	
alles worden uitgevonden. De eerste personeelsleden 
werden van de ene op de andere dag aangeworven. 
De parlementaire vergoeding van de eerste Brusselse 
volksvertegenwoordigers	bedroeg	slechts	50%	van	de	
vergoeding van de volksvertegenwoordigers van de andere 
Belgische assemblees. Velen onder hen hadden dus vaak 
een	tweede	beroepsactiviteit.	Sommigen	van	hen	zetelden	
ook in de Kamer en de Senaat. Hierdoor konden de plenaire 
vergaderingen meestal pas in de middag aanvangen 
waardoor	ze	soms	pas	's	avonds	laat	eindigden!

Toen de provincie Brabant in januari 1995 gesplitst 
werd,	werd	het	provinciaal	paleis	door	de	federale	Staat	
overgedragen	aan	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	
dat	het	op	zijn	beurt	afstond	aan	het	Brussels	Parlement.	
Onder	impuls	van	de	eerste	voorzitter	van	de	Brusselse	
assemblee,	Edouard	Poullet	(1989-1995)	en	vervolgens	
zijn	opvolger	Armand	De	Decker	(1995-1999),	werden	
grote	renovatiewerken	opgestart	aan	de	gebouwen	van	de	
provincie in de Lombardstraat en de Eikstraat.

In 1999 waren de werken volledig voltooid en werd het 
nieuwe	halfrond,	een	eigentijds	glazen	en	zinken	schip	met	
uitzicht	op	het	hart	van	de	stad,	plechtig	geopend.
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DE INSTELLINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET 
OF AFHANKELIJK ZIJN VAN HET PARLEMENT



De cel 
Transparantie van 
de bezoldigingen, 
de Brusselse 
Controlecommissie 
en de Brusselse 
ombudsdienst zijn 
bij ordonnantie 
opgerichte 
instellingen die 
verband houden met 
of afhankelijk zijn 
van het parlement.. 
Hun opdrachten 
strekken zich 
uit over het hele 
Brusselse Gewest. 
Deze instellingen 
maken gebruik van 
de gebouwen en de 
infrastructuur van 
het parlement.  
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A. CEL TRANSPARANTIE VAN DE BEZOLDIGINGEN

De	cel	Transparantie	van	de	bezoldigingen	is	een	orgaan	
dat werd ingesteld bij het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement	in	het	kader	van	de	ordonnantie	van	 
14 december 2017. 

Als controleorgaan	gaat	de	cel	Transparantie	van	de	
bezoldigingen na of de	inkomsten	die	de	Brusselse	
openbare	mandatarissen	in	het	kader	van	hun	
mandaten,	functies	en/of	afgeleide	functies	ontvangen,	
het	in	de	ordonnantie	bepaalde	maximumbedrag	niet	
overschrijden,	namelijk	150%	van	het	bedrag	van	de	
parlementaire vergoeding die de leden van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers ontvangen.

Deze controle wordt uitgevoerd op basis van de 
individuele mandatenlijsten die door de mandatarissen 
moeten worden ingediend en de jaarverslagen die 
door de besturen en de overheidsinstellingen aan de 
cel	worden	toegezonden.	Indien	het	in	de	ordonnantie	
bepaalde	maximumbedrag	wordt	overschreden,	
wordt de door de mandataris ontvangen vergoeding 
dienovereenkomstig	verlaagd.	De	cel	zorgt	ervoor	dat	
deze vermindering correct wordt uitgevoerd.

Tijdens	de	zitting	2021-2022	heeft	de	cel	Transparantie	
van de bezoldigingen 220 individuele mandatenlijsten 
en 105 jaarverslagen ontvangen en verwerkt. Voor drie 
dossiers	verstrekte	de	cel	adviezen	en	expertise	voor	de	
uitvoering van plannen om de bezoldiging van openbare 
mandatarissen te verminderen.

De	cel	heeft	ook	haar	driejaarlijks	verslag	met	een	
evaluatie	van	de	ordonnantie	van	2017	en	voorstellen	
ter verbetering ervan overgezonden.

Net	als	in	voorgaande	jaren	heeft	de	cel	de	
volksvertegenwoordigers geholpen bij het vervullen  
van	hun	verplichtingen	inzake	de	aangifte	van	 
mandaten bij het Rekenhof en het vervullen  
van	de	in	artikel	8.9	van	het	reglement	 
van het parlement voorgeschreven  
formaliteiten.

Als	vertegenwoordiger	van	het	Brussels	Parlement	
heeft	de	cel	deelgenomen	aan	de	interparlementaire	
werkgroep	voor	de	evaluatie	en	verbetering	van	de	
procedure	voor	de	aangifte	bij	het	Rekenhof.

Ten	slotte	heeft	de	cel	samen	met	een	
overheidsinstelling gewerkt aan de digitalisering van de 
aangifte-	en	verslagprocedures	waarin	de	ordonnantie	
van	2017	voorziet,	met	als	doel	een	volledige	
digitalisering	vóór	het	einde	van	de	zittingsperiode.	
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De Brusselse Controlecommissie is een orgaan dat werd 
ingesteld	bij	het	Brussels	Hoofdstedelijk		Parlement	in	
het	kader	van	de	ordonnantie	van	8	mei	2014.	

Haar opdracht bestaat erin toezicht en controle uit te 
oefenen op de	uitwisseling	van	gegevens,	met	name	
op	het	gebied	van	videobewaking,	tussen	de	besturen	
waarvoor	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	bevoegd	is. 

Zij is bevoegd om adviezen en aanbevelingen uit te 
brengen over het aanleggen van gegevensbanken 
of	een	verwijzingsrepertorium,	de	bewaringstermijn	
van gegevens alsook de aanstelling van de 
veiligheidsadviseurs. 

Zij	verleent	machtigingen	voor	de	elektronische	
mededeling van persoonsgegevens en ontvangt klachten 
van eenieder die een belang aantoont bij een dienst 
die	een	machtiging	tot	mededeling	van	gegevens	
ongeoorloofd gebruikt zou hebben.

Tijdens	de	zitting	2021-2022 werd minder dan gewoonlijk 
een beroep gedaan op de Brusselse controlecommissie 
wegens	de	Covid-19-gezondheidscrisis.	Niettemin	heeft	zij	
beslissingen genomen over de haar voorgelegde volledige 
aanvragen,	te	weten:	

•	machtiging	003-2021	van	8	oktober	2021,	verleend	
aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel 
Huisvesting	om	toegang	te	krijgen	tot	bepaalde	
gegevens van de door de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij	beheerde	gegevensbank,	
voor	de	toekenning	van	huisvestingstoelagen;

•	machtiging	001-2022	van	13	mei	2022,	verleend	aan	
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens 
die	door	het	personeel	van	de	inrichting	van	het	
inburgeringstraject of door het gemeentepersoneel 
in	het	dossier	van	de	nieuwkomer	zijn	ingevoerd,	
in het kader van de uitvoering van de regelgeving 
betreffende	het	verplichte	inburgeringstraject	voor	
de nieuwkomers;

• advies  002-2022 van 10 juni 2022 met betrekking 
tot de bewaringstermijn van persoonsgegevens in 
het kader van de ontwikkeling van een “hedonische 
vastgoedprijsindex	voor	België”;

•	machtiging	003-2022	van	9	september	2022	-	
uitbreiding	van	machtiging	004-2020	aan	de	dienst	
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om toegang te 
krijgen tot NOVA in het kader van de procedure voor 
de aanvraag van advies van de brandweer voor milieu- 
en	stedenbouwkundige	certificaten	en	vergunningen,	
alsook voor verkavelingsvergunningen.

De	Commissie	heeft	zich	ook	verder	ingezet	voor	de	
herziening	van	de	ordonnantie	van	8	mei	2014	betreffende	
de	oprichting	en	organisatie	van	een	gewestelijke	
dienstenintegrator,	teneinde	deze	aan	te	passen	aan	de	
Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG).	

B. BRUSSELSE CONTROLECOMMISSIE

Verlenging van de mandaten
Zoals	aangekondigd	in	het	vorige	activiteitenverslag	en	gelet	op	de	hervormingen	die	op	federaal	niveau	hebben	
plaatsgevonden	na	de	inwerkingtreding	van	de	AVG,	moest	de	helft	van	de	leden	van	de	Commissie	(zowel	effec-
tieve	als	plaatsvervangende)	worden	beschouwd	als	ambtshalve	ontslagnemend,	aangezien	zij	in	de	Commissie	
waren benoemd op grond van hun mandaat binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer,	die	inmiddels	is	ontbonden	om	plaats	te	maken	voor	de	Gegevensbeschermingsautoriteit.

Op	19	maart	2021	ging	het	Brussels	Parlement	
over	tot	de	vernieuwing	van	de	vacante	effectieve	
mandaten. De volgende personen werden 
aangesteld: 
- Philippe	Lesne	(FR),	voorzitter, informaticus;
- Gert	Nys	(NL),	ondervoorzitter, jurist;
- Jean-Pierre	Heymans	(FR),	lid met beroepservaring 

in het beheer van persoonsgegevens;
- Frank	Dumortier	(NL),	jurist;
- Alain	Copis	(NL),	informaticus;
- Eric	d’Ortona	(FR),	lid met beroepservaring in het 

beheer van persoonsgegevens.

Op	26	november	2021	ging	het	Brussels	Parlement	
vervolgens over tot vernieuwing van de vacante 
plaatsvervangende mandaten. De volgende personen 
werden aangesteld:  
- Laurie	Phillips	(FR),	lid met beroepservaring in het 

beheer van persoonsgegevens;
- Pascal	Vermeiren	(NL),	jurist;
- David	van	Cauwenberge	(FR),	informaticus; 
- Vincent	Haenecour	(FR),	lid met beroepservaring in 

het beheer van persoonsgegevens;
- Victor	Yangandi	(FR),	jurist; 
- Tim	Mazy	(NL),	informaticus.116 Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2021-2022
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De Brusselse Ombudsdienst is een orgaan dat werd ingesteld bij 
het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement	krachtens	het	gezamenlijk	
decreet	en	ordonnantie	van	16	mei	2019	met	betrekking	tot	de	
Brusselse ombudsman. 

Op 1 september 2022 opende de Brusselse Ombudsdienst zijn 
deuren.	Zijn	doel?	De	band	tussen	de	bevolking	en	de	Brusselse	
overheid versterken. Concreet kan elke	persoon	die	problemen	
heeft	met	een	overheidsdienst	zich	wenden	tot	de	Brusselse	
Ombudsdienst	na	gepoogd	te	hebben	zijn	situatie	met	de	
overheidsdienst	zelf	op	te	lossen. 

Met vriendelijkheid en empathie luistert de klachtenbeheerder 
naar de persoon om zijn moeilijkheden te begrijpen. Vervolgens 
wordt een dialoog met het bestuur gestart om een oplossing te 
vinden.	Onpartijdigheid	en	onafhankelijkheid	staan	centraal	in	
het	optreden	van	de	Brusselse	ombudsvrouw	en	haar	dienst,	wat	
de geloofwaardigheid bij de bevolking en de partnerbesturen 
garandeert.

Een belangrijke speler in de democratie

De	klachten	van	de	burgers	maken	het	mogelijk	disfuncties	of	
leemtes in de regelgeving van de overheid op te sporen. Dankzij de 
signalen van de burgers kan de ombudsvrouw aanbevelingen doen 
om de werking van de overheidsdiensten in Brussel op structurele 
wijze te verbeteren. 

C. BRUSSELSE OMBUDSDIENST

Het team van de Brusselse ombudsvrouw Catherine De Bruecker (links op de foto)
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Zij draagt ook bij tot de bestrijding van misbruik of 
fraude binnen de Brusselse besturen. Mensen die 
getuige zijn van misbruik kunnen de feiten melden en 
bescherming genieten als klokkenluider. 

Voor haar eerste mandaat stelt Catherine De Bruecker 
drie prioriteiten:  
- de Brusselaars begeleiden en vertrouwd maken met 
dit	nieuwe	instrument	voor	burgerparticipatie;	

-	 een	constructieve	samenwerking	met	de	Brusselse	
besturen tot stand brengen; 

-	 een	referentiecentrum	voor	goed	bestuur	worden.

De ombudsdienst is bevoegd ten aanzien van de 
volgende overheidsdiensten:
• De besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG):	de	Gewestelijke	Overheidsdienst	Brussel,	
Fiscaliteit.brussels,	Urban.brussels	en	Talent.brussels

• De Brusselse gewestelijke instellingen
• De besturen van de Franse Gemeenschapscommissie 
(FGC)

• De besturen van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie	(GGC)

• De Brusselse gemeenten (behalve degene met een 
eigen	ombudsman	of		-vrouw)

• De andere organen met een opdracht van openbare 
dienst	die	daartoe	voor	meer	dan	50%	worden	
gefinancierd	door	het	BHG,	de	GGC	of	de	FGC.

Tijdens	de	zitting	2021-2022 zijn verschillende 
belangrijke	stappen	gezet	in	het	kader	van	de	oprichting	
van de Brusselse ombudsdienst: 

• Op 10 december 2021 wordt mevr. Catherine  
De Bruecker aangewezen als Brusselse ombudsvrouw 
door	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement	en	het	
Parlement	francophone	bruxellois;

• Op 16 december 2021 legde de Brusselse 
ombudsvrouw Catherine De Bruecker de eed af bij de 
voorzitters	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Parlement	
en het parlement francophone bruxellois;

• Op 5 januari 2022 neemt de ombudsvrouw haar intrek 
in	haar	tijdelijke	kantoor	in	het	postkoetsgebouw;

• Vanaf februari 2022 beginnen de aanwervingen om 
het team van de Brusselse ombudsvrouw samen 
te stellen: vanaf de eerste dag van het mandaat in 
juni tot november 2022 worden zes personen aan-
geworven	(een	verantwoordelijke	voor	het	beheer,	
een	advocaat,	een	auditspecialist	…).	De	profielen	
worden	zorgvuldig	geselecteerd,	met	de	hulp	van	een	
externe	jury,	om	de	objectiviteit	en	de	kwaliteit	van	
de aanwervingen te garanderen. Op 21 juni verhuist 
de	dienst	naar	zijn	definitieve	kantoren	op	het	Oud	
Korenhuis,	in	de	nabijheid	van	het	parlement;

• Op 1 september 2022 opent de Brusselse 
ombudsvrouw haar deuren voor de burgers.  
Een	telefonische	permanentie	wordt	opgezet,	 
alle	dagen	van	de	week,	en	een	website	 
(www.ombuds.brussels)	online	geplaatst.	Op	afspraak	
ontvangt de ombudsvrouw personen met klachten;

• Op 28 september 2022 worden de kantoren van 
de	Brusselse	ombudsvrouw	officieel	ingehuldigd	
in	aanwezigheid	van	Brussels	Parlementsvoorzitter	
Rachid	Madrane,	van	1ste	Ondervoorzitter	Guy	
Vanhengel,	van	de	Voorzitter	van	het	Parlement	
francophone	bruxellois,	Magalie	Plovie	alsook	de	
griffier	en	adjunct-griffier	van	het	Brussels	Parlement,	
Hugues	Timmermans	en	Michel	Beerlandt,	en	de	
griffier	van	het	Parlement	francophone	bruxellois,	
Bruno	Vanleemputten.

• Begin november 2022 wordt het reglement van 
interne orde van de Brusselse ombudsvrouw 
goedgekeurd door het parlement;

• Gedurende het jaar 2022 start het team van de 
ombudsvrouw gesprekken met zijn nieuwe partners 
om de contouren van hun samenwerking te 
bepalen: de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
(GOB),	de	Gewestelijke	Overheidsdienst	Brussel	
Fiscaliteit	(GOBF),	urban.brussels,	talent.brussels,	
de	diensten	van	de	COCOF,	Iriscare	en	andere	
Brusselse	instellingen,	maar	ook	de	conferentie	van	
burgemeesters,	bepaalde	gemeentediensten,	...
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https://www.ombuds.brussels/wp/?lang=nl


Weetje
Catherine De Bruecker is de	eerste	Brusselse	ombudsvrouw.	Ze	legde	in	december	2021	de	eed	af.	Na	vijftien	jaar	ervaring	als	federale	ombudsvrouw,	werd	ze	geselecteerd	
op	basis	van	een	examen.	Haar	eerste	taken	waren	de	aanwerving	van	een	bekwaam	team	om	de	toekomstige	klachten	van	burgers	te	behandelen.	In	juni	2022	nam	ze	haar	
intrek	in	haar	nieuwe	kantoren,		gelegen	aan	het	Oud	Korenhuis	1	in	Brussel.	De	Brusselse	ombudsdienst	opende	officieel	zijn	deuren	voor	de	burger	op	1	september	2022.
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BIJLAGEN



Kijk op de website voor alle:

• Ingediende ontwerpen en voorstellen;
• Verworpen ontwerpen en voorstellen; 
• Ingetrokken ontwerpen en voorstellen; 
• Doelloos geworden ontwerpen en voorstellen.

BIJLAGEN
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