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EditorialEditoriaalEditoriaal
Het parlementair wetgevend werk gaat voort.
De volksvertegenwoordigers van onze assem-
blee hebben de gewestbegroting 2006 goed-
gekeurd. Die bevat belangrijke uitdagingen
voor ons stadsgewest en voorziet hiervoor in
de nodige middelen.

Brussel heeft als hoofdstad van Europa steeds
een nauwe band gehad met de Europese
instellingen. Om de Europese waarden in ons
Parlement nog meer gestalte te geven, zette
één van onze commissies een proefproject op
stapel over subsidiariteit, een sleutelbegrip in
de werking van de Europese Unie. In dit num-
mer is hieraan een artikel gewijd dat u alle
informatie daarover verschaft.

Het “Brussels Hoofdstedelijk Gewest” dat
betekent ook “Irisfeest”. Dit jaar hebben de
feestelijkheden plaats op 7 mei. De ganse dag
vinden rond ons Parlement, het zenuwcen-
trum van de democratie, evenementen plaats.
Onze assemblee opent zijn deuren ; een gele-
genheid voor alle burgers om een kijkje te
nemen in het prachtige gebouw waarin hun
volksvertegenwoordigers werken.
Het Irisfeest is een groot volksfeest waarin alle
Brusselaars centraal staan. Eén keer per jaar
krijgen we dan ook de gelegenheid om de
identiteit van ons Gewest in de verf te zetten.
Waarvoor staat die Brusselse identiteit trou-
wens ? Brussel staat voor diversiteit. Ver-
schillende culturen, talen, het sociale, econo-
mische, en politieke weefsel geven Brussel
een bijzondere uitstraling.
Wij mogen terecht fier zijn op die rijkdom en
moeten hem beschermen. Brussel is de hoofd-
stad van de Brusselaars, van de Vlamingen,
van de Franstaligen, van de Belgen en de
Europeanen. Iedereen is er thuis. Dit kenmerkt
ons stadsgewest en dat vieren wij op 7 mei.

We wensen u een prettig en hopelijk zonnig
Irisfeest toe, vol verrassingen en ontmoe-
tingen.

Jos Chabert Eric TOMAS
Eerste Voorzitter

Ondervoorzitter
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Op donderdag
16 februari
2006, is de
heer Rufin
Grijp, gewe-
zen Brussels
minister en
vo l k sve r te -
genwoord i -
ger, van ons
heengegaan.

Rufin Grijp werd in 1938 in Oudenaarde
geboren en was doctor in de rechten van
de VUB. Hij was gehuwd en vader van
twee dochters.

Brusselaar in hart en nieren, behoorde
hij tot de generatie van Nederlandstalige
politici die ijverden voor de oprichting
van het Brussels Gewest.

In 1989, werd hij verkozen voor het
Brussels Parlement en tot 1995 was hij
minister van economie. De volgende zit-
tingsperiode was hij Brussels minister
bevoegd voor ambtenarenzaken, bui-
tenlandse handel, brandbestrijding, wel-
zijn en dringende medische hulp.

Herkozen als Brussels volksvertegen-
woordiger bij de gewestelijke verkiezin-
gen van 1999, was hij lid van het Bureau

Hulde aan Rufin Grijp

In 2006 zal het Irisfeest plaatsvinden op

zondag 7 mei.

Zoals ieder jaar, opent onze assemblee haar

deuren. Eens te meer een gelegenheid

voor iedereen om ons gebouw te ontdek-

ken. Er zal voor een muzikale omlijsting

worden gezorgd. Vorig jaar hebben we tij-

dens de open dag zo’n 4000 bezoekers over

de vloer gekregen.

Om het Irisfeest in 2005 origineler te

maken en er een speciale uitstraling aan te

geven, sloegen regering en parlement de

handen in elkaar. De feestelijkheden had-

den plaats rond het Brussels Parlement, in

het stadscentrum, op de as tussen de Zavel

en de Grote Markt. Het was meteen een

schot in de roos.

Ook in 2006 is het de bedoeling om de

Brusselse bevolking te betrekken bij haar

feest.

De verschillende podia moeten een uit-

hangbord zijn van de verschillende culturen

die in onze stad leven. Het zal opnieuw een

veelzijdig cultuurevenement worden.

Het Begeleidingscomité onderzoekt de

mogelijkheid van een Jazzprogrammatie op

de Zavel en van straatanimatie (onder meer

van de Circusschool) langs het traject. Ook

Irisfeest op zondag 7 mei 2006:
Open dag in het Brussels Parlement

een gastronomisch dorp en kinderanimatie

zijn voorzien.

Als apotheose van het Irisfeest 2006, wordt

op de Grote Markt een Brusselse avond

gehouden met optredens van

Nederlandstalige en Franstalige Brusselse

artiesten. ■

BEGROTING 2006

Minister van financiën en begroting Guy Vanhengel

De regering Picqué III heeft haar begro-
tingswerk voor 2006 aan het Parlement
voorgelegd. Toen de absolute tijdslimiet
van oudejaarsavond was overschreden,
moest de regering in samenspraak met het
Parlement overschakelen op de automati-
sche piloot van “de voorlopige twaalfden”.
Deze fase met voorlopige kredieten werd al
eind februari afgesloten. Een volwaardige
begroting, boekhoudkundig in een moder-
nistische versie gegoten, belandde dan op
de werktafel van de parlementsleden. De
regering had het even moeilijk om enkele
beleidsknopen te ontwarren en dus was
geduld gepast.

2006 zou het tweede begrotingsjaar wor-
den van de regeringsploeg met PS-cdH-
Ecolo-VLD-Sp.a-Spirit-CD&V. In naam van de
regering zou begrotingsminister Guy
Vanhengel (VLD) erkennen dat de begro-
tingsmarges voor een nieuw beleid wat
krapper zouden uitvallen dan in 2005.

Een kleinere manoeuvreerruimte. Dat is
eigenlijk nog geen ramp, zegt minister
Vanhengel. Want we hebben een beetje
pech, omdat deze uitgavenstroom nu pas
op het niveau van een volwassen Gewest
is. Vijftien jaar geleden waren leefmilieu en
water goed voor 5,2 % van de uitgaven,
vandaag nemen ze 8,2 % in beslag van de
totale uitgaven. Vijftien jaar geleden ging
1,6 % van de gewestuitgaven naar de dota-
ties aan de gemeenschapscommissies, nu
al 9,2 %. Andersom zijn er enkele beleids-
domeinen die van bij de start van ons
Gewest zwaar op de begroting wegen en
waarin niet gesnoeid kan worden, zoals het
openbaar vervoer (al 15 jaar goed voor
20 % van de uitgaven).

De mogelijkheden om nieuwe initiatieven
te nemen liggen dus niet voor het rapen.
Trouwens, de beleidsmakers hebben ook
de plicht voor continuïteit te zorgen. In het
verleden vereenzelvigde men ‘nieuw

De belangrijkste opdrachten van het
regeerakkoord blijven ook in 2006 overeind
en opnieuw is de regering erin geslaagd
een sluitende begroting in te dienen.

van het Parlement tot aan zijn ontslag
als Brussels parlementslid in september
2003. Vanaf dan was hij vooral actief in
zijn gemeente Anderlecht, waar hij
sedert 2002 tot aan zijn overlijden
OCMW-voorzitter was.

Naast zijn professionele verdiensten
werd Rufin Grijp beschouwd als een
aimabel, fijngevoelig, goedlachs en
gedistingeerd persoon.

■
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Didier Gosuin (MR) Marie-Paule Quix (SP.a-Spirit) Julie Fiszman (PS)
De rapporteurs

Overzicht van de ontvangsten initieel 2005 initieel 2006
(in duizend euro)

Gewestbelastingen
- Successierechten 275.577 293.611
- Registratierechten 380.398 433.505
- Andere 237.380 300.628

Gewestelijke belastingen
- Autonome gewestbelasting 135.600 133.038
- Andere 6.530 3.373

Toegewezen deel van de personenbelasting 696.027 731.419
Agglomeratie-ontvangsten 160.272 135.479

Overdrachten vanwege de federale overheid
Trekkingsrechten
- ‘Dode Hand’ 39.663 42.545
- Overgehevelde bevoegdheden 56.943 39.806
- Gemeenten 31.032 31.921

Andere ontvangsten 41.988 170.589

Ontvangsten op de organieke Fondsen 45.081 57.477
(zonder de uitvoering van het Fonds voor schuldbeheer)

TOTAAL 2.106.491 2.373.391

beleid’ al te vaak met nieuwe uitgaven. Het
is onze opdracht, aldus minister Vanhengel,
voldoende creativiteit aan de dag te leggen
om achter ‘oude’ of vastgeroeste praktijken
een vraagteken te plaatsen en toch innovaties
te plannen”.

Deze begroting bevat er zo enkele :
- MIVB-Invest om de investeringen in het open-
baar vervoer in goede banen te leiden, met de
overheid als meerderheidsaandeelhouder en
met inbreng van privé partners ;
- de hervorming van de watersector ;
- de evaluatie van de uitgaven in de sociale
huisvesting. 

BRUSSELSE BEGROTING
BOEKHOUDKUNDIG VERFIJND
EN FINANCIEEL IN STRAKKER
KEURSLIJF

Een gewestbegroting, geënt op de principes
van de bedrijfsboekhouding, op interne con-
trole, op meer inbreng vanwege het Parlement
en op beleidskeuzen gericht met afgelijnde
doelstellingen, is als instrument betrouw-
baarder en transparanter.
Met zijn ordonnantie heeft minister Guy
Vanhengel gesleuteld aan de begrotingsprak-
tijk. Het resultaat mag gezien worden, het is
veel meer dan een overhaaste opknapbeurt.
De meerjarenplanning zal in 2007 voor het
eerst zichtbaar zijn.
In de toekomst zal de regering van bij haar
aantreden het begrotingskader vastleggen met
de becijferde acties voor de hele regeerperi-
ode. Bij elke begroting horen de nota’s over de
beleidskeuzes. En ieder jaar rapporteert de
regering aan het Parlement over de voortgang
van haar prioritaire dossiers.
De regionale instellingen voeren een private
bedrijfsboekhouding. Zodoende kunnen de
Brusselaars de balansen en de resultaatreke-
ningen onder de loep houden. De interne con-
trole wordt verscherpt. De nieuwe comptabi-
liteit zal de begroting doorzichtiger en lees-
baarder maken. Wat er uitstaat aan vastleg-
gingen zal men veel beter dan vroeger in
ogenschouw kunnen nemen.

Net zoals vorig jaar wordt de evolutie van de
inkomsten en uitgaven gekoppeld aan de ESR
95 norm. (Europees systeem van nationale en
regionale rekeningen) Hierdoor tellen ook de
tekorten en/of overschotten van de geweste-
lijke semi-overheidsinstellingen mee voor het
geheel. De begrotingsresultaten van de para-
regionale diensten worden dus ‘geconsoli-
deerd’ met die van het Ministerie van het
Brussels Gewest .
Volgens deze ESR 95 norm hoeven de code 8
(de kredietverleningen en deelnemingen) en
de code 9 (de aflossingen) niet in aanmerking
te worden genomen in het totaal van inkom-
sten en uitgaven. Met de ESR 95 volgt er dan
nog een correctie: het betreft een onderbe-
nutting van kredieten voor 73,6 miljoen euro.
De regering verbindt er zich formeel toe een
deel van de initieel ingeschreven uitgaven
(2,7% of net hetzelfde percentage als voor de
begroting 2005) niet uit te voeren.

Het is aan de begrotingsminister om maande-
lijks een stand van zaken op te maken i.v.m.
de uitgavenstroom. Ook de uitgaven van de
instellingen en diensten die tot de consolida-

tieperimeter behoren, moet hij in het vizier
houden.

De laatste correctie betreft een neutralisering
van het tekort van de pararegionale instelling
die instaat voor de financiering van het water-
beleid.
Uiteindelijk blijkt dat er een sluitende begroting
ingediend is en dat de doelstellingen van het
Stabiliteitspact gehaald worden.

Schuldbeheer
Voorbeeldig, zegt zelfs de oppositie. Ons para-
depaardje, zegt de begrotingsminister.
De ESR 95-norm is voor dit begrotingsjaar 2006
voor het eerst ook toegepast voor de bereke-
ning van de gewestelijke schuld. Bijgevolg zijn
de financiële schulden en de creditsaldi van het
ministerie en van de regionale instellingen mee
opgenomen, inclusief de schulden van de MIVB
sedert 2002. Op 31 december 2005 stond er
een totaalbedrag van 1.743.242.000 euro uit als
gewestelijke schuld, of een daling van 7,6 %.

De verhouding totale schuld tot de totale ont-
vangsten ziet er alsmaar beter uit:

2003 2004 2005
82,45% 82,59% 72,46%

Terugblikkend op 2005
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting
2005, liggen de ontvangsten 170 miljoen euro
hoger aan het eind van het jaar. Er is sprake
van een stijging van de registratierechten en
de successierechten. Opvallend ook: doordat de
aanslagvoeten op schenkingen naar omlaag
gingen, schoten de ontvangsten pijlsnel
omhoog. Deze fiscale hervorming was dus bij-
zonder succesvol.

De “dode hand 2005” viel mager uit, maar dat
was te verwachten na een akkoord met de
federale regering. Afwachten wat het over-
gangsjaar 2006 te bieden heeft.
De effectieve uitgaven in 2005 weken nauwe-
lijks af van wat oorspronkelijk was gepro-
grammeerd. 

DE MIDDELENBEGROTING

De totale ontvangsten voor 2006 zijn geraamd
op 2.373.391.000 euro. Voor het schuldbeheer
moet hierbij nog 173,5 miljoen euro toege-
voegd worden; deze regel geldt al sinds 2000.
Ten opzichte van de initiële begroting 2005
betekent dit een aanzienlijke stijging van

hevig aan de golfbewegingen van de econo-
mische conjunctuur.

Ontvangsten (in duizend euro)
1998 1.443.414
1999 1.442.351
2000 1.560.648
2001 1.602.416
2002 1.745.298
2003 1.785.708
2004 1.928.975
2005 2.106.491
2006 2.373.391

Het aandeel van het
Brussels Gewest in de
personenbelasting

De raming van de totale dotatie Perso-
nenbelasting (PB) 2006 bedraagt 731,4 mil-
joen euro en overtreft dus met 5 % dezelfde
begrotingsraming van vorig jaar. De toename
schuilt vooral in de stijging van de nationale
solidariteitsbijdrage (NSB).
In Brussel is de opbrengst van de personenbe-
lasting gezakt tot 8,65 % van het Belgisch
totaal. Tien jaar geleden bracht Brussel nog een
10 % op met de belastingaangiften. Ter ver-
gelijking: in Vlaanderen wordt 63,14 % geïnd,
in Wallonië 28,21 %.

De nationale solidariteitsbijdrage (NSB) is een
dotatie die de federale overheid uitbetaalt aan
de gewesten die een lagere fiscale capaciteit
hebben dan het nationaal gemiddelde, meer
bepaald aan hen die lagere inkomsten uit de
personenbelasting per inwoner genereren. Elk

12,7 %. Dit is voor de helft te verklaren door
een pak one shot-ontvangsten en de terugbe-
taling van de thesauriesaldi van de diensten
met afzonderlijk beheer. De andere helft komt
overeen met de verhoging van de dotatie van
de personenbelasting.

Dit jaar volgt er een tweede verlaging van de
registratierechten. Wie een eerste gezinswo-
ning koopt en zich minstens vijf jaar in het
Brussels Gewest vestigt, hoeft voortaan geen
registratierechten te betalen op de schijf van
60.000 euro (75.000 euro in de achtergestelde
wijken). De nieuwe korting bedraagt dus
7.500 euro (of 9.375 euro in de zones voorbe-
houden voor een versterkt huisvestingsbeleid).
De inkomsten uit de registratierechten stegen
vorig jaar met 23,2 miljoen euro.

De nationale solidariteit ten gunste van Brussel
blijft toenemen. Dat wijst ontegensprekelijk op
een verarming van de bevolking. Volgens
minister Vanhengel is het Brussels Gewest “het
slachtoffer van een grote kloof tussen de aan-
gegeven inkomsten en de werkelijke inkom-
sten”. Maar tegelijkertijd waarschuwen de
woordvoerders van de meerderheid voor een
misplaatst optimisme: de meer-ontvangsten uit
de successie- en schenkingsrechten zijn onder-
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de sociale partners. Een hele reeks maatrege-
len zijn nu financieel gepland. Om de positie
van Brussel als zakenstad te versterken (we
zijn vierde gerangschikt na Londen, Parijs en
Frankfurt) komen er nieuwe acties.
Dit jaar krijgt de hervorming van de economi-
sche expansie van bedrijven, met specifieke
steunmaatregelen, haar beslag.

Het mobiliteitsbeleid is cruciaal voor de soci-
aal-economische ontwikkeling van ons
Gewest, maar moet ook de duurzame context
en het leefmilieu in het Brussels Gewest in acht
nemen. De updates van het Irisvervoerplan
2005-2015 worden dit jaar voortgezet, wat zal
resulteren in een reeks concrete maatregelen.
In de begeleidende documenten van de begro-
ting 2006 staat een hele waslijst van ver-
keersingrepen aangekondigd, weliswaar in
telegramstijl. En welke investeringen gepland
zijn voor herstellings- of vernieuwingswerken
in metrostations op de Noord-Zuidas, staan ook
opgesomd.

De haven van Brussel krijgt extra kredieten
voor de baggerwerken en de verwerking van
het baggerslip. Het logistieke centrum (TIR)
wordt gemoderniseerd en uitgebreid.

Uitgaven (in duizend euro)
2001 1.768.929
2002 1.938.264
2003 2.006.677
2004 2.121.855
2005 2.295.338
2006 2.570.546

Tewerkstelling

Het werkloosheidspercentage in Brussel
beloopt 21 %, het hoogste van het land. Tussen
de werkzoekenden en de volledig uitkerings-
gerechtigde werklozen bevindt zich één derde
jongeren. Er is hier wel werk voor 650.000
mensen, maar de Brusselaars zelf profiteren
hiervan te weinig; met 291.000 tewerkgestel-
den zijn de Brusselaars in de minderheid op
deze arbeidsmarkt.
Alle hens aan dek dus en daarom steekt de
regering 26,6 miljoen euro meer (een stijging
van 14 % t.o.v. 2005) in haar tewerkstellings-
beleid. Vele acties staan op het getouw. Een
kleine greep uit het aanbod:
- een betere dienstverlening door de BGDA en
meer coaching van de werklozen ;
- meer taalcheques en lancering van de ICT- en
opleidingscheques ;
- bevordering van de dienstencheques, ook om
het zwartwerk tegen te gaan ;
- geen discriminatie bij aanwerving ;
- meer steun voor de sociale economie.

Lokale besturen
De algemene dotatie aan de gemeenten gaat
met 3 % omhoog. Een bedrag van
10 miljoen euro is geboekt om de gemeenten
in staat te stellen een bijdrage te leveren tot
de financiering van de maatschappelijke
opdracht van de Brusselse openbare zieken-
huizen. En het “Fonds voor fiscale compensa-
tie” wordt gestijfd met eveneens 10 miljoen
euro als hulp voor die gemeenten, die het fis-
caal regime op hun grondgebied verbeteren.
Of het Gewest zijn expertise inzake het beheer
van de schuld ook zal delen met de gemeen-
telijke ontvangers, is nog geen uitgemaakte
zaak.

Huisvesting
Zoals al eerder toegelicht in deze Nieuwsbrief,
vormt huisvesting een topprioriteit voor de
Brusselse beleidsmakers.
540 miljoen euro is nodig om het openbaar
woningbestand te vergroten met 5.000 wonin-
gen. Met een tweede injectie van 180 miljoen
euro dit jaar is zodoende al 2/3de van het

percent verschil t.o.v. het nationaal gemiddelde
geeft recht op 11,6 euro (jaarlijks indexeer-
baar) per inwoner van dat gewest.

Per inwoner ligt de personenbelasting 10,05 %
onder het Belgisch gemiddelde.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt al
sinds 1997 van de nationale solidariteitsbij-
drage (NSB). Het zit dus in het spoor van
Wallonië (13,3 % negatief), dat al veel langer
een solidariteitsbijdrage krijgt die door de
Vlamingen gefinancierd wordt.

De gewestbelastingen
De opbrengsten van de diverse gewestbe-
lastingen zijn begroot op 1.027.744.000 euro,
wat een stijging betekent van 15 % ten
opzichte van de oorspronkelijke raming van
2005. De hoogste groei noteert men bij de
indirecte gewestelijke belastingen, namelijk de
successierechten en de registratierechten.

De post ‘spelen en weddenschappen’ is bijna
verdubbeld, omdat het casino in Brussel voor-
taan zorgt voor extra inkomsten. Hoeveel? Er
zijn echter nog geen cijfers voorhanden.
Specialisten verwachten minimum zo’n 5 mil-
joen euro.

Extra opbrengsten
In de commissie financiën was er nogal wat te
doen over meerwaarden, die de inkomsten
kunstmatig zouden opdrijven, nl. de verdub-
beling van het bedrag van de verkoopover-
eenkomst van een gebouw op het
Koningsplein en de 18 miljoen euro uit de ver-
koop  door de GIMB van een terrein, dat eigen-
dom wordt van de Haven van Brussel.

DE ALGEMENE
UITGAVENBEGROTING

De totale uitgaven bedragen 2.570.546.000
euro voor dit jaar (zonder het Schuldfonds) Dat
betekent een stijging met 248,8 miljoen euro
in vergelijking met de oorspronkelijke begro-
ting 2005, of een toename van 10,7 %.
Net zoals in het luik ‘Ontvangsten’ duiken hier
een aantal uitzonderlijke en toevallige posten
op, die bij neutralisering toch nog een groei
van 4,8 % laten zien t.o.v. vorig begrotingsjaar.
De uitgaven voor de gemeenschapscommissies
en de lokale besturen stijgen sneller dan de
gewestelijke ontvangsten.

Enkele accenten in het kostenpatroon
Het ‘contract voor economie & werkgelegen-
heid’ geldt als een prioriteit voor deze regeer-
periode en kreeg in maart 2005 de zegen van

Overzicht van de uitgaven initieel 2005 initieel 2006
(in duizend euro)

Afdelingen
Parlement 33.200 34.700
Kabinetten 56.851 100.708

Algemene uitgaven administratie 405.422 418.764
Economische ontwikkeling 76.590 78.788
Uitrustingen en verplaatsingen 616.940 664.921
Tewerkstelling 185.840 212.407
Lokale besturen 326.007 340.888
Huisvesting 102.166 108.637
Ruimtelijke ordening 61.842 79.037
Monumenten & Landschappen 20.304 19.492
Leefmilieu, water en openbare reiniging 193.665 225.967
Energie 3.951 5.622
Coördinatie beleid & externe betrekkingen 7.983 8.695
Gewestschuld (*) 200.049 196.624
Niet-economisch onderzoek 4.528 4.528
Informatie- en communicatietechnologie 26.336 27.644
Grondregie - 43.124

TOTAAL 2.295.338 2.570.546

(*) Zonder uitvoering van het Fonds voor het Schuldbeheer

benodigde kapitaal opzij gezet. Het Gewest
geeft nog meer steun aan de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij om de
renovatie van de woningen van de sociale
huisvestingsmaatschappijen voort te zetten.
De regering zal 75 % van het “maatschappe-
lijk tekort” (*) van de sociale huisvestingsmaat-
schappijen via een gewestelijke solidariteits-
bijdrage dekken.

(*) Wanneer de sociale huisvestingsmaatschappijen de huur-

prijzen aanpassen aan het inkomenspeil van de huurders die

in bestaansonzekerheid leven, daalt uiteraard hun omzet.

Leefmilieu, waterbeleid en openbare
netheid
Duurzame ontwikkeling wordt meer en meer
ingevoegd in het regionaal beleid. Bezorgd om
de relatie tussen leefmilieu en gezondheid ver-
sterkt de regering een aantal acties gericht op
de vermindering van vervuiling. De luchtkwa-
liteit vergt ook meer aandacht en inzet van alle
betrokken actoren.
Bij de uitvoering van het derde Afvalplan zal
het hergebruik van producten voor duurzame
consumptie centraal staan.
Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
(GAN) zal, ondanks de hoogoplopende brand-
stofprijzen, een groot deel van het netheids-
plan realiseren en de kosten van het afvalbe-
heer proberen draaglijk te houden.

Nog in de loop van dit jaar zal de bouw van de
waterzuiveringsinstallatie Brussel Noord klaar
zijn. De meerjarenfinanciering van die installa-
tie verloopt via het Fonds voor de financiering
van het waterbeleid. Of het Brussels Gewest in
een later stadium in aanvaring komt met de
federale overheid over een enorme btw-schul-
denlast voor de watercollector, blijft nu nog in
de schemerzone. Vlaanderen heeft met de vele
Aquafin-werken zich blauw betaald aan btw.
Desbetreffende staat in het proces-verbaal van
het Overlegcomité (de federale regering samen
met haar gewest- en gemeenschapspartners)
van 6 juli 2005 het volgende te lezen : “ Er
wordt een oplossing uitgewerkt waardoor de
activiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in de sector van de waterdistribu-
tie/waterzuivering niet langer aan het maxi-
mum tarief van de btw worden onderworpen.
Deze oplossing zou erin kunnen bestaan dat de
activiteiten van een Brusselse gewestelijke
(intermediaire) instelling in de sector  van
waterdistributie/waterzuivering als btw-plich-
tige instelling wordt erkend ”.

Wat klaarblijkelijk ook nog zijn beslag moet krij-
gen in het Overlegcomité is de intra-Belgische
verdeling (en dus ook de Brusselse portefeu-
ille) van de financiële middelen die bestemd
zijn voor beleidsprojecten in kwetsbare wijken
en die aangedikt zijn met Europese structuur-
fondsen.

Energie
Het energieverbruik blijft maar toenemen en
zo geraakt het milieu nog meer onder druk.
Wie investeert in technieken om minder ener-
gie te verbruiken, werkt mee aan de rendabi-
lisering van onze economie. Het Gewest zal de
Kyoto-verbintenissen naleven.

Aanwervingen
De regering heeft een Aanwervingsplan 2006-
2007 goedgekeurd voor 177 personeelsleden
in het ministerie. De vragen hieromtrent gaan
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Nieuwsbrief

Na de toelichting van begrotingsminister Guy
Vanhengel (VLD), konden de fracties van de
meerderheid PS-cdH-Ecolo-VLD-SP.a-Spirit-
CD&V en van de oppositie MR en Groen! hun
commentaar kwijt over het budgettaire reken-
werk (volgens de plaats waarop zij tijdens het
debat in plenaire vergadering tussenkwamen).

MR:
“Gedaan met droombeelden na te jagen”
Volgens Jacques Simonet, fractievoorzitter, en
Didier Gosuin, ondervoorzitter van het Brussels
Parlement, ontbreekt in de begroting 2006
enige manoeuvreerruimte. De begroting is
weer eens opgesmukt. Ze luidt het einde in
van de grote illusies.
Beide volksvertegenwoordigers beklemtonen
dat deze begroting veel te laat is ingediend bij
het Parlement en pas na twee maanden van
voorlopige twaalfden en van een administra-
tie met de handrem op, besproken kan wor-
den.
De heren Simonet en Gosuin verwijzen naar de
uitspraken van begrotingsminister Guy
Vanhengel (VLD), die de MR al van bij de start
van deze zittingsperiode al had geformuleerd
in dezelfde kritische termen. “Het wordt almaar
moeilijker middelen vrij te maken voor nieuwe
initiatieven. Een regering die de illusie wekt dat
ze grootse plannen in concrete realisaties kan
omzetten door zware budgetposten in te
schrijven is niet eerlijk tegenover de kiezer. Dit
is onverantwoordelijk en schaadt het vertrou-
wen van de burger in de politiek ”. En dus, ver-
volgen zij, de regering Picqué III houdt zich
overeind met “onhoudbare beloften”. De heren
Simonet en Gosuin uiten ook enige twijfel over
de voortzetting van de geplande investeringen,
“want concrete maatregelen blijven uit”.

Volgens de MR-fractie is dat zogenaamde

begrotingsevenwicht nogal fragiel. Het zou het
resultaat zijn “van begrotingskunstgrepen die
niet voor herhaling vatbaar zijn, van one-shot-
inkomsten, van overschatte inkomsten en van
het wegmoffelen van uitgaven door het verle-
nen van leningen of het nemen van participa-
ties en het te laag ramen van uitgaven”.
Volgens de MR zou het ware deficit van het
Brussels Gewest oplopen tot 60 miljoen euro.
En de regering zou de moeilijke beslissingen
uitstellen, wat “dan weer donkere wolken aan-
kondigt”.

Deze begroting maakt geen middelen vrij voor
nieuwe initiatieven en brengt eveneens de
voortzetting van reeds voorziene investeringen
in belangrijke sectoren in het gedrang.
Concrete maatregelen blijven uit. Met zo’n
tekort komt Brussel in 2007 in een verzwakte
positie aan de onderhandelingstafel met een
Vlaanderen dat alsmaar meer zal willen,

aldus de MR.
Jacques Simonet meent dat de regering schuld
zou treffen als ze tot 2007 zou wachten om
een antwoord te bieden op een reeks van pro-
bleemstellingen en om zich te wapenen tegen
bepaalde nationalisten uit het noorden. Beide
MR-woordvoerders verwijzen hierbij naar het
“uitdrukkelijke of omfloerste” separatisme dat
Koning Albert II heeft gehekeld, de uitwerking
van een Vlaamse grondwet en de boedel-
scheiding die economen van de “Warande”-
denkgroep vooropstellen.
De oprichting van een Franstalig front wordt
volgens de MR-fractie een prioriteit in 2006.

PS: “ Voor belastingen
die economisch steekhoudend zijn en
sociaal te rechtvaardigen”
Tijdens het begrotingsdebat feliciteerde PS-
fractievoorzitter Rudi Vervoort de regering met
haar werk. Zo begrijpt de PS-fractie dat de ver-

schillende wijzigingen die de hervorming van
de nieuwe rijkscomptabiliteit meebracht (er
worden nieuwe normen gehanteerd voor het
boeken van de ontvangsten en uitgaven)
voor vertraging hebben gezorgd bij het opma-
ken van de gewestbegroting 2006.

Sommige gewestelijke belastingen hebben de
jongste tijd aardig wat meer opgeleverd (zoals
de schenkingsrechten, de successierechten, de
registratierechten, enz…), constateert Rudi
Vervoort. Deze buitengewone ontvangsten zijn
volgens hem evenwel gekoppeld aan de
modieuze effecten van al de opeenvolgende
belastinghervormingen. Dat verschijnsel blijft
niet duren, want het nettoresultaat is te
afhankelijk van de economische conjunctuur en
het aantal transacties. Voorzichtigheid gebiedt
derhalve de mogelijke fluctuaties in kaart te
brengen.

Om de toekomst voor te bereiden pleit de PS-
fractie voor een gewestelijk georganiseerde
fiscus, wat de overheid zal toelaten een beter
zicht te krijgen op het gehele belastingplaatje
en belastingen te heffen die economisch
steekhoudend zijn en sociaal te rechtvaardi-
gen.

De socialisten zetten zich ook af tegen de
persberichten over het huisvestingsbeleid.
Rudi Vervoort benadrukt dat dit budget slechts
4,2 % opslorpt van alle uitgaven in 2006. We
zijn dus mijlenver verwijderd van de hersen-
kronkels die sommigen erop nahielden tijdens
de begrotingsbesprekingen. Alsof er sprake
was van buitenissige uitgaven voor de huis-
vesting.

De PS-fractie is tevreden met de extra midde-
len die nodig zijn voor de sociale huisvesting

En dan was het woord aan de volksvertegenwoordigers

niet zozeer over de toenemende personeels-
kosten dan wel over de moeilijk in te schatten
pensioenlasten.

De Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT)
Lopende ICT-projecten hebben aangetoond dat
er een grote nood is aan een globale ICT-visie.
Administraties moeten bij elkaar informatie
kunnen opvragen in plaats van bij de burger.
De elektronische identiteitskaart komt eraan en
dat biedt nieuwe perspectieven. En zoals de
Lissabon-doelstellingen vooropstellen: Brussel
moet een ‘digitale groeipool’ worden van de
kenniseconomie.
Het Centrum voor Informatica voor het BHG
(CIBG) blijft het ene aanspreekpunt voor de
verwezenlijking van IT-projecten. Het CIBG
krijgt als langlopende opdracht de informatica
niet enkel te doen draaien in het netwerk van
diensten en instellingen, maar ook ten nutte te
maken bij het grote publiek.

DE ECONOMISCHE TOESTAND
VAN HET BRUSSELS GEWEST
IN KERNCIJFERS

Ieder jaar opnieuw bezorgt de regering in haar
begrotingsdocumenten een bondig overzicht

Huisvesting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 33
openbare vastgoedmaatschappijen (OVM). De
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappij (BGHM) superviseert en beheert in
totaal 36.656 woningen. Maar…. nog altijd
blijft de vraag groter dan het aanbod. In 2004
telde men 30.219 aanvragen voor een soci-
ale woning. In datzelfde jaar werden er wel-
geteld 2.734 woningen toegewezen. Van de
kandidaat-gezinnen heeft 80 % een netto
belastbaar jaarinkomen van minder dan
12.500 euro.
De gemiddelde huurprijzen liggen hier hoger
dan in de rest van het land. Slechts een vijfde
van de woningen wordt tegen minder dan
247,89 euro verhuurd (30 % voor België).
Begin 2003 zijn de registratierechten voor de
aankoop van een woning in het Brussels
Gewest verlaagd. Deze belastingvermindering
kwam 7.116 gezinnen ten goede in 2004.

Bedrijfswereld
De investeringen van de bedrijven zijn in
2004 opnieuw toegenomen. Het aandeel van
ons Gewest in het bruto binnenlands product
van België bedroeg 19,1 % in 2003. Het BBP
van het Brussels Gewest tikte af op 46,378
miljoen euro.

■

van de economische ontwikkeling in het BHG.
De kerncijfers uit de internationale en nationale
context zijn telkenmale leerrijk. Jammer genoeg
zijn vele data al achterhaald door de feiten.

De huishoudens
Sinds het Lambermont-akkoord van 2001 is het
aandeel van de gewestbelastingen in het pak-
ket van ontvangsten gestegen. Brussel over-
treft hier de twee andere gewesten en dus is
de demografische ontwikkeling van niet te
onderschatten belang voor de gewestelijke
schatkist. In 2004 telde het Brussels Gewest
999.899 inwoners. Bijna 60 % van de bevol-
king bevindt zich in de leeftijdscategorie van
20-64 jaar. In de gemeenten Elsene,
Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem is de
bevolking het meest toegenomen.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per
aangifte bedraagt 24.621 euro. Dat blijkt uit de
447.748 belastingaangiften die vanuit het
Brussels Gewest werden ingediend in 2003.
De inkomens bestaan uit :
- lonen en wedden (61,1 %) ;
- pensioenen (20,2 %) ;
- inkomsten van zelfstandigen (9,8 %) ;
- werkloosheidsuitkeringen (3,75 %) ;
- inkomsten uit onroerende goederen (2,72 %) ;
- ZIV-uitkeringen (2,32 %).

Het beschikbaar inkomen per inwoner ligt voor
het Brussels Gewest iets lager dan voor België.
Economisten maken een onderscheid tussen
wat in een Gewest geproduceerd wordt en wat
de inwoners van dat Gewest overhouden in
hun portemonnee. Zo meten zij de rijkdom van
dat Gewest.

Werkgelegenheid
Met 650.000 arbeidsplaatsen is en blijft Brussel
de belangrijkste jobpool van België. En toch
blijft ons Gewest kampen met een veel te
hoge werkloosheidsgraad (in oktober 2005:
22,4 %)
Dit jaar komen tal van projecten uit het
‘Contract voor Economie & Tewerkstelling’ op
kruissnelheid.
In 2004 telde het Gewest 100.981 ingeschre-
ven werkzoekenden, van wie 90.322 niet wer-
kende werkzoekenden. In vergelijking met
België, telt Brussel veel meer laaggeschoolde
werkzoekenden (65 % van het totaal aantal
werkzoekenden). Dat zijn mensen met een
niet erkend diploma of met (ten hoogste) een
getuigschrift lager secundair onderwijs.
Opvallend is de forse stijging van de werk-
zoekenden ouder dan 50 jaar (in 2004 28 %
meer dan in 2003). En ook de groep die al
meer dan twee jaar zonder werk zit, breidt uit
met 18 %.
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seert, interesseert de Brusselaar niet. Hij wil
weten op welke diensten hij in zijn Gewest een
beroep zal kunnen doen.
Volgens de heer Grimberghs heeft de Brusselse
regering voldoende begrotingsmiddelen om de
“ambitieuze” doeleinden van deze zittingspe-
riode te halen. De cdH wil dat de ministers hun
opdrachten vervullen, “zonder zich te laten sto-
ren door politiek gekrakeel over de levensvat-
baarheid en de legitimiteit van het Brussels
model. Enkel door de problemen van de
Brusselaars aan te pakken, zal de regering aan
geloofwaardigheid winnen, zowel bij de bevol-
king als bij de institutionele gesprekspartners
van onze federale staat”.
De cdH herhaalt wat haar minister Benoît
Cerexhe onlangs verkondigde: “Brussel is niet
te koop ! Brussel verkoopt zichzelf niet ! Aan
het werk !”.

CD&V:
“Is Brussel een reus op lemen voeten ?”
Naar aanleiding van de bespreking van de
Brusselse Gewestbegroting in het Brussels
Parlement drukte Brussels CD&V-fractievoor-
zitter Walter Vandenbossche zijn grote bezorgd-
heid uit over de traagheid waarmee de
Brusselse regering antwoorden formuleert op
enkele fundamentele uitdagingen van het
ogenblik.

Drie ontwikkelingen vragen volgens Walter
Vandenbossche onmiddellijke aandacht:

- uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek
en Economische informatie (het voormalige
Nationaal Instituut voor de Statistiek) bleek dat
de stadsvlucht van de middeninkomens in een
versneld tempo voortgaat ;
- de financiële leefbaarheid van het Gewest
komt meer dan ooit in het gedrang. Enerzijds
is er de polarisatie tussen rijk en arm, ander-
zijds is er de stilaan onhoudbare scheeftrekking
waarbij de schaarse gewestelijke middelen in
belangrijke mate de bodemloze put van de
noodlijdende Franse gemeenschap in de
hoofdstad moeten vullen ;
- er wordt reeds veel ondernomen, maar toch
is de aanpak van de werkloosheid van vooral
laaggeschoolden in Brussel nog te aarzelend.
Grote boosdoener is onder meer de overdre-
ven weerzin/angst van vele Franstaligen voor
samenwerking met de Vlaamse gemeenschap
en het Vlaams Gewest.

Walter Vandenbossche benadrukte waar vol-
gens CD&V een belangrijk deel van het ant-
woord op deze uitdagingen dient te worden
gezocht:

- meer, kwaliteitsvoller en beter betaalbaar
wonen. Een categorieke keuze voor samen-
werking met de privé en een versnelde acti-
vering van de méér dan 16.000 leegstaande
woningen in het Gewest zijn een conditio sine
qua non om hier voor een ommekeer te kun-
nen zorgen ;

- financiële verantwoordelijkheid voor de
COCOF en een echt kerntakendebat zijn voor
CD&V essentieel willen de Brusselaars recht
van spreken hebben bij de komende ronde in
de Staatshervorming ;

- toepassing van de taalwetgeving, een écht
diversiteitbeleid, bijkomende steunmaatrege-
len voor KMO’s, uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005,
voor interregionale mobiliteit van werkzoe-
kenden, gesloten tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, het
Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en de Franse
Gemeenschapscommissie. Zonder het door-
breken van de Brusselse eilandmentaliteit zal
de legitimiteit van dit Gewest steeds meer ter
discussie komen te staan. En blijven de
Brusselaars achter met lege handen.

SP.a-Spirit:
“Diversiteit van de arbeidsmarkt”
De regering heeft vooral gemikt op huisvesting
en werkgelegenheid. Het is ook op deze twee
prioriteiten dat de bewindsploeg zal afgere-
kend worden op het einde van de legislatuur,
zegt Marie-Paule Quix, fractieleidster van SP.a-
Spirit. Brussel trekt innovatieve en niet ver-
ontreinigende bedrijven aan, die werk ver-
schaffen aan de beter opgeleide werknemers.
Dat is een positief punt, maar we moeten ons
blijven zorgen maken over de weinig gekwa-
lificeerde werkzoekenden. En daarom moet de
BGDA, die toch de aangewezen partner is om
werklozen aan de slag te krijgen, permanent
tegen het licht gehouden worden, aldus
mevrouw Quix.

De arbeidsmarkt moet de samenleving weer-
spiegelen en is dus dringend aan diversifi-
catie toe.

Er moeten sociale woningen gebouwd worden
en woningen voor de middeninkomens, zo
stelt de SP.a-Spirit-fractie. En die woningen
moeten van een duurzame kwaliteit zijn en
zuinig in energieverbruik. Marie-Paule Quix
pleit voor piloot-projecten met passieve ener-
gie, nl. de warmte van de zon en de warmte
van mensen en toestellen.
In een dichtbevolkt stedelijk gebied als het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het respect
voor het leefmilieu zeer belangrijk. Daarom is
het goed nieuws dat de Europese richtlijn
inzake de energieprestaties van gebouwen nog
in 2006 in een Brusselse regelgeving zal omge-
zet worden.

Een ander thema dat Sp.a-Spirit na aan het hart
ligt, is het beleid inzake het beheer van ver-
ontreinigde bodems. Er moet dringend werk
worden gemaakt van een fonds voor histori-
sche verontreiniging en verschillende finan-
cieringsformules moeten worden onderzocht.

Voor de netheid en het afvalbeleid pleit Sp.a-
Spirit voor doorgedreven, maar laagdrempelige
acties inzake het sorteren. Bovendien moeten
de witte zakken duurder worden dan de

en met het nieuwe plan tot renovatie van het
sociaal woningbestand. Zij constateert ook een
toename van de kredieten voor de SHM’s (soci-
ale huisvestingsmaatschappijen) en voor de
VIHT’s (Verhuis-, installatie- en huurtoelagen).
Om aan éénieders recht op een degelijke
woning tegen een behoorlijke prijs (zie artikel
23 van de grondwet) tegemoet te komen, is
er inderdaad een overheidsinstantie nodig die
met sterke hand vele uiteenlopende maatre-
gelen neemt en desnoods botst met hen die
geen huurcrisis ontwaren in Brussel, bevestigt
Rudi Vervoort.

De PS-fractie is blij met de regeringsbeslissing
om nog meer middelen te stoppen in het
beleid tot herwaardering van de wijken, meer
in het bijzonder ten gunste van de meest
achtergestelde wijken. De wijkcontracten zijn
immers een onontbeerlijk middel voor de ver-
betering van de levensomstandigheden van de
inwoners van ons Gewest en dit in het bijzon-
der in de achtergestelde wijken.

De PS uit ook enige ongerustheid. De regering
zou best de uitgaven van de code 8, die niet
verrekend zijn in de globale schuld, in de gaten
houden. Met deze uitgaven kan men zich uit
het budgettaire harnas wringen dat de
Europese Unie alle lidstaten heeft aangemeten,
door privé ondernemingen op te laten draaien
voor de financiering van publieke opdrachten.
De negatieve effecten zouden zwaar kunnen
wegen. De PS zal daarom de naleving van het
regeerakkoord opvolgen en waken over het
openbaar karakter van de MIVB en haar Invest
groep.

De PS hoopt eveneens dat de geweststeun aan
de intercommunales die investeren in de
watersector, op eenzelfde peil blijft of liefst nog
stijgt.

Tevredenheid op de PS-banken voor de verho-
ging van de algemene dotatie aan de gemeen-
ten: 1 % bovenop de wettelijke groei van 2 %.
De PS is zeer gehecht aan dit mechanisme dat
staat voor solidariteit tussen de gemeenten

Het is dus logisch dat de  PS-fractie deze begro-
ting 2006 heeft goedgekeurd. Toch zal met
veel aandacht op de uitvoering ervan worden
toegezien. Voor de verbintenissen waarin het
regeerakkoord voorziet, moeten de nodige
middelen worden voorzien, o.m. inzake huis-
vesting en herwaardering van achtergestelde
wijken.
De PS vraagt zich wel af wanneer het moment
aanbreekt dat een waardevol beleid afgezwakt
wordt ten gevolge van een nieuwe verminde-
ring van de ontvangsten.
De PS laat de regering hierbij weten dat ze
haar beleid waarin solidariteit een grondprin-
cipe en een doelstelling is, volledig steunt.

VLD: “Pleidooi voor een belastingver-
mindering”
De minister van financiën en begroting ver-
dient nogmaals een welgemeend bravo voor
deze sluitende begroting 2006. Voor de VLD,
aldus haar fractievoorzitter
Jean-Luc Vanraes, is het primordiaal een finan-
cieel correcte koers te varen, ook in Brussel. De
ingediende begroting komt tegemoet aan de
eisen van de Hoge Raad van Financiën.
Hij feliciteerde dan ook nadrukkelijk de Minister
van Financiën en Begroting Guy Vanhengel,
voor het indienen van een begroting in even-

wicht.
De VLD-fractie wil het geheugen van de rege-
ring opfrissen : ze beloofde de fiscale druk niet
te verhogen. Nu de fiscale opbrengsten uit de
gewestbelastingen fors zijn toegenomen, is
misschien de tijd gekomen voor een nieuwe
belastingvermindering, aldus Jean-Luc Vanraes.
De VLD apprecieert geenszins de manier
waarop sommige regeringsleden het voorbe-
reidend begrotingswerk in de openbaarheid
gooiden.
De VLD zal het succes van de regeringsploeg
niet alleen meten aan het aantal nieuwe soci-
ale woningen, maar ook aan het aantal
Brusselaars die hun sociale woning inruilden
voor een woning in de privé sector.
Volksvertegenwoordiger Els Ampe betreurt dat
er op de begroting 2006 veel te weinig midde-
len werden uitgetrokken voor de strijd tegen
de leegstand. Zij verzoekt de minister-president
om een inventaris van de onbenutte terreinen
en woningen op te maken.
Tot slot verheugde zij zich over het feit dat nu
meer middelen zullen worden voorzien voor
de ondersteuning van de handelaars en min-
der voor de werking van diensten die belast
zijn met het organiseren van die steun.

cdH: “Aan het werk !”
Het werd een tergend trage en moeilijke
bevalling waarbij keuzes moesten worden
gemaakt, geeft Denis Grimberghs, fractieleider
van de cdH toe. Maar de klemtonen van het
regeerakkoord zijn al bij al in concrete termen
vertaald : de financiering van het Contract voor
Economie en Tewerkstelling, de voorrang voor
de sociale huisvesting en de modernisering van
het openbaar vervoersnet en het beheer ervan
(vrije toegang, een nachtnetwerk en het
VICOM-programma ter verbetering van de
commerciële reissnelheid van trams en bussen,
indien nodig door ze in een eigen baan te laten
rijden).

De krappe begrotingsmarges noodzaken een
meerjarenbeleid  en meerjarenprognoses van
de gewestelijke uitgaven en ontvangsten. In
het vooruitzicht van de onderhandelingen voor
de vorming van een nieuwe federale regering
in 2007, dringt de cdH erop aan dat het
Brussels Gewest een lastenkohier opstelt over
de opdrachten die het gewestelijke niveau
overstijgen en dus verbonden zijn aan de
hoofdstedelijke en internationale functie van
Brussel.
De cdH-fractie denkt ook dat Brussel het best
uit die strakke taal- en gemeenschapslogica
stapt om de sociale en gezondheidsdomeinen
te kunnen financieren. Wie welke zorg organi-
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Nieuwsbrief

LHet subsidiariteitsbeginsel is een van de prin-
cipes van het Europees federalisme dat beoogt
elk gezagsniveau de bevoegdheden te verlenen
waarvoor het best geplaatst is om op te treden.
Dat principe is ingevoerd in het Verdrag van
Maastricht om te vermijden dat er teveel
bevoegdheden bij de Gemeenschap zouden lig-
gen ten nadele van de Staten en hun compo-
nenten.

Luidens de eerste paragraaf van het Verdrag
van de Europese Unie, worden de besluiten zo
dicht mogelijk bij de burger genomen.  De koers
was uitgestippeld.

Het ontwerp-verdrag tot vaststelling van een
Grondwet voor Europa bevat als bijlage een
Protocol betreffende de toepassing van de
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.
Ondanks het huidige moratorium inzake de
Europese Grondwet, heeft het Bureau in uitge-
breide samenstelling van het Brussels
Parlement op 9 januari 2006 zijn goedkeuring
gehecht aan een ontwerp van samenwer-
kingsakkoord tussen de federale Wetgevende
Kamers, de parlementen van de
Gemeenschappen en de parlementen van de
Gewesten ter uitvoering van het protocol
betreffende de toepassing van de beginselen
van subsidiariteit en evenredigheid gehecht aan
het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet
voor Europa.

Nog vóór de goedkeuring, heeft de commissie
voor het leefmilieu van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement op 29 november
2005 een proeftest gedaan inzake de subsidi-
ariteit.  Die test, georganiseerd door het Comité

van de Regio’s, was bedoeld om een voorstel
van richtlijn1 van het Parlement  en van de
Europese Raad met betrekking tot de kwaliteit
van de omgevingslucht en een zuiverdere lucht
voor Europa, en een mededeling van de
Europese Commissie over hetzelfde thema
onder de loep te nemen.

Verschillende regionale parlementen onder-
zochten tegelijk de twee volgende teksten die
onder gedeelde bevoegdheden vallen, te
weten :

- mededeling van de Commissie aan de Raad
en aan het Europees Parlement van 21 sep-
tember luidende «thematische strategie inzake
luchtverontreiniging»;
- voorstel van richtlijn van het Europees
Parlement en van de Raad met betrekking tot
de kwaliteit van de omgevingslucht en een zui-
verdere lucht voor Europa.

In België, is de bevoegdheid in kwestie een
gewestelijke bevoegdheid.

De commissie voor het leefmilieu van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft, net
zoals het Vlaams Parlement dat ingeschreven is
in het monitoringnetwerk van de subsidiariteit
van het Comité van de Regio’s, deelgenomen
aan de test.

Ondanks de krappe termijnen, hebben de com-
missieleden de teksten die hun zijn voorge-
schoteld aandachtig bekeken.

Zij hebben onder meer onderzocht of aangele-
genheden in de twee teksten onder de toe-

passing van artikel 2 van het Verdrag van de
Europese Unie vallen (economische en sociale
vooruitgang, evenwichtige en duurzame ont-
wikkeling) waarin het hoog niveau van
bescherming en verbetering van de kwaliteit
van het leefmilieu en de verhoging van het
niveau en van de kwaliteit van het leven aan
bod komen, en van de artikelen 174 tot 176
over het leefmilieu en van artikel 251 over de
medebeslissing.

De commissieleden hebben de toepassing van
het subsidiariteitsbeginsel in de twee teksten
onder de loep gehouden.  Er is vastgesteld dat,
om voor een hoog niveau van bescherming van
de volksgezondheid en van het leefmilieu te
zorgen en de luchtverontreiniging zo efficiënt
mogelijk te bestrijden, de Gemeenschap maar
is opgetreden indien en in zoverre de doelstel-
lingen niet even efficiënt kunnen worden
bereikt op nationaal en gewestelijk vlak.  De
leden van de commissie voor het leefmilieu
hebben kunnen constateren dat het voorstel
van richtlijn voorschrijft dat de lidstaten op de
geschikte niveaus de autoriteiten en de instel-
lingen aanwijzen die de kwaliteit van de omge-
vingslucht moeten meten.  De maatregelen die
op de verschillende niveaus zijn genomen zijn
complementair en de verantwoordelijkheid
wordt gedeeld.  Daarom hebben de commis-
sieleden gemeend dat de verschillende
Belgische beleidsniveaus een samenwerkings-
akkoord zouden moeten sluiten om informatie
uit te wisselen over de metingen van de kwa-
liteit van de omgevingslucht.

Het feit dat er op Europees niveau maatrege-
len worden genomen, neemt niet weg dat de
lidstaten en hun gewestelijke lichamen even-
eens wetgevende initiatieven kunnen nemen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ver-
schillende maatregelen genomen inzake lucht-

verontreiniging waaronder de ordonnantie
betreffende de luchtkwaliteit en de besluiten,
onder meer het besluit dat de ondernemingen
met meer dan tweehonderd personeelsleden
verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stel-
len.  Men kan ook verwijzen naar de instem-
ming met het Kyotoprotocol en naar de uit-
voering  van een plan om de luchtkwaliteit
structureel te verbeteren en om de klimaat-
verwarming te bestrijden; een plan dat is uit-
gedokterd door het bestuur voor het leefmilieu
(BIM) en door het bestuur voor de verplaatsin-
gen (BUV) en dat door de Brusselse regering is
goedgekeurd in november 2002.  Dat plan is
uitgedokterd in overeenstemming met het
nationaal klimaatplan en in samenwerking met
de andere niveaus die bevoegd zijn voor leef-
milieu en gezondheid.

Praktisch gezien worden de burgers regelmatig
op de hoogte gebracht van de uitstoot door
metingen van het BIM in de verschillende
Brusselse meetstations en door de intergewe-
stelijke cel voor leefmilieu die de gegevens op
de verschillende niveaus structureert.

De commissieleden hebben ook de vraag over
de evenredigheid van het communautair optre-
den te berde gebracht.  Inzake de strijd tegen
de luchtverontreiniging die van nature grens-
overschrijdend is, is een voorstel van richtlijn
beter dan een verordening omdat er aan de
staten en de regio’s meer manoeuvreerruimte
wordt gelaten.

Dat is maar een eerste goed gestructureerd
onderzoek van de Europese teksten in het
Brussels Parlement.

Om ervoor te zorgen dat het beleid op het
meest geschikte niveau wordt gevoerd als het
om gedeelde bevoegdheden met de Europese
Unie gaat, heeft het Brussels Parlement de

De commissie voor het leefmilieu heeft deelgenomen
aan de proeftest inzake subsidiariteit georganiseerd door het
Comité van de Regio’s

1 Europese norm zonder directe gevolgen.  Hij moet eerst worden omgezet in het intern recht van de vijfentwintig
lidstaten.  Een verordening, een andere Europese norm, geeft geen dergelijke manoeuvreerruimte in de besluit-
vorming aan de lidstaten en hun componenten omdat er directe gevolgen zijn en ze voorrang heeft op de natio-
nale wetgeving.  Dat soort norm is dus niet verenigbaar met de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

blauwe en gele om de Brusselaars tot sorteren
aan te zetten.

Tenslotte wenst Marie-Paule.Quix een grondig
debat te houden over de “regionalisering” van
de gemeenschapsbevoegdheden. Als men
wenst dat de Brusselse instellingen goed func-
tioneren, moet het institutioneel kader geëer-
biedigd worden en moet het Gewest zich con-
centreren op zijn essentiële opdrachten.

Ecolo: “Een ambitieus politiek project”

Voor de Ecolo-fractie, moet de begrotings-
controle nagaan of de beleidsprioriteiten van
de regering wel in begrotingstermen zijn ver-
taald.
Volgens de fractieleider van Ecolo, Yaron
Pesztat, is dit voor de begroting 2006 het
geval. Zo zijn voor het huisvestingsbeleid aan-
zienlijke bedragen vrijgemaakt, koopt het
Brussels Gewest terreinen van de NMBS om
er economische activiteiten te laten ontwik-
kelen en krijgt het energiebeleid bijkomende
middelen.

dat is een taboe onderwerp. Het BGDA-budget
steeg van 186 naar 213 miljoen euro, maar er
is nog altijd geen beheersovereenkomst. Dit
geld beschikbaar stellen zonder garanties is de
kar voor het paard spannen … en dan komt die
kar niet in beweging.
Groen! betreurt dat het zo tergend langzaam
gaat met de oprichting van de sociale inte-
rim-agentschappen. Nochtans wachten acht
initiatiefnemers al maanden op een ant-
woord.
Voor milieuvriendelijke mobiliteit is wel verf
– een allusie op de nieuwe look van de MIVB-
voertuigen – maar geen investeringsgeld
voorzien. Zo daalt de toelage aan onderge-
schikte besturen met 30%; van 1,317 miljoen
euro naar 917.000 euro.

De Brusselse regering probeert met (te) wei-
nig middelen een goed beleid te voeren
maar gaat niet voluit, aldus Groen!. Het
afwerpen van taboes en als één regering (F
en N samen) pleiten voor een groter fiscaal
draagvlak is dan ook ons devies.

■

Jammer, aldus Ecolo, dat we enige tijd met de
voorlopige twaalfden moesten werken. De
keuzes verliepen nogal moeizaam, omdat de
olijfgetinte ambities dienden te worden afge-
stemd op de echte uitdagingen van het
Gewest.

Maar de Ecolo-fractie verkiest toch een debat
over ambitieuze projecten boven een consen-
sus over een ongeïnspireerd beleid. Hoe dan
ook, de fractie verheugt zich over de gemaakte
keuzes en in het bijzonder over de toename
van de huisvestings- en milieubudgetten.
Betaalbare woningen en een kwaliteitsvolle
leefomgeving vormen twee belangrijke rand-
voorwaarden die de Brusselaars toelaten om in
het Brussels Gewest onder gezonde omstan-
digheden te blijven wonen. En hiervoor zijn in
deze begroting de nodige middelen voorzien,
aldus Yaron Pesztat.

Groen!:
”Er moet meer op het fiscale bord”
De regering mag de dubbele wens van de
Brusselaar niet veronachtzamen, te weten

een thuis en een job. Adelheid Byttebier
merkt op dat het nogal moeite heeft gekost
vooraleer de regering nieuwe middelen voor
de huisvesting kon vrijmaken. De investerin-
gen moeten duurzaam zijn en het woningbe-
stand moet van goede kwaliteit zijn en zo
energiezuinig mogelijk. In het budget voor de
huisvesting vinden we geen spoor van deze
prioriteiten. Nochtans is er een Europese richt-
lijn die aanmaant de K-waarde (isolatiefactor)
en de herwinbare warmte in rekening te
brengen. Deze reglementering dient dringend
in uitvoering te gaan.

De regering beoogt met haar tewerkstel-
lingsbeleid één job op de twee voor de
Brusselaars. Zij wil de jongeren beter bege-
leiden en de vormingsprogramma’s afstem-
men op de noden in de arbeidsmarkt.
Daarvoor is geld voorzien.

De BGDA ziet zijn kredieten toenemen. Maar is
er iemand die weet hoe het geld zal besteed
worden ? Waag het niet te spreken over een
externe controle, verklaart Adelheid Byttebier,

PBC94706_NL  29/03/06  8:58  Page 6

PBC94706_NL Page 6 19-APR-06

Cyan Magenta Yellow Black



Indien u een gratis abonnement wenst op deze publicatie, stuur dan het onder-
staande strookje volledig ingevuld terug naar het volgende adres:

Brussels Parlement – public relations
1005 Brussel – Fax 02 549 62 12

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

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

straat: .................................................................................................................................

.................................................................................................................... nr...................

postnummer:.................... gemeente: .............................................................................

Datum:.......................................... Handtekening:

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

Actrice Charlotte Rampling in
het Parlement

De heer François OZON, regisseur van vele films
waaronder “Huit femmes”, “Sous le sable”,
“Swimming pool” enz., regisseert momenteel
de langspeelfilm « Paradise »  met in de hoofd-
rol de Franse actrice Charlotte Rampling, gebo-
ren in Engeland.

« Het is het verhaal van een gepassioneerde
maar onmogelijke liefde in de romantische
periode ten tijde van het Groot-Brittanië van
Koning Edward met als achtergrond de wer-
kelijkheid van de Eerste Wereldoorlog met al
zijn gruwel ».

SCOPE pictures heeft eind februari verschil-
lende scenes van deze film opgenomen in de
spiegelzaal en de salons van het parlement.

« Clara zet zich in » : een
stripverhaal over de werking
van de democratie !

Het nieuw pedagogisch werkmiddel van het
parlement, te weten een stripverhaal, met als
titel «Clara zet zich in» is beschikbaar. Leer-
krachten kunnen het aanvragen bij de diensten
van het Brussels Parlement.

Het tweetalig stripverhaal gemaakt door André
Moons, is bedoeld voor jongeren van 12 tot 14
jaar en moet hun uitleggen wat representa-
tieve democratie is. Er wordt een vergelijking
gemaakt tussen de dagelijkse werking van de
klassenraad en het parlement.

Bij het stripverhaal hoort ook een werkmap die
het degenen die het wensen, in casu leerlin-
gen en leraars, mogelijk moet maken om die-

Lezingen burgerzin:
« 2700 leerlingen in het
Brussels Parlement voor
BRUINE MORGEN »

De twintig voorstellingen van de burgerlezin-
gen « Bruine morgen « van Franck Pavloff die
onze assemblee in oktober 2005 en in januari
2006 organiseerde en die een hele week duur-
den, hebben heel wat bijval gekend.

Zowat tweeduizendzevenhonderd leerlingen
hebben de voorstellingen van «Bruine
Morgen» bijgewoond. De lezingen werden
door een Belgische producent gefilmd. Hij wil
eventueel een documentaire maken over het
opmerkelijke boek «Bruine Morgen» en ook
televisiezender Arte zou het daar in zijn uit-
zending «Théma» over hebben.

De debatten hebben de jongeren ertoe aan-
gespoord na te denken over de broosheid van
de democratie, over de risico’s van het afglij-
den naar een totalitair regime en over de
noodzakelijke inspraak van de burger in het
beheer van de zogenaamde res publica. 

Ze werden geleid door drie journalisten (Dirk
van Zundert van de VRT, Jacques Bredael,
gewezen journalist van de RTBF, David
Lallemand van de RTBF) en door Edouard
Desmed, voorzitter van de Gezinsbond. De
schrijver zelf nam deel aan enkele debatten.

Leerlingen voor één dag
parlementslid

In het kader van zijn projectmeerdaagse « bur-
gerzin » organiseerde het Sint-Guido Instituut
van Anderlecht op donderdag 23 februari 2006,
een jongerenparlement in de gebouwen van
het Brussels Parlement. Vol overtuiging namen
de leerlingen deel aan het debat vooraleer
over te gaan tot de stemming.

Een delegatie van Pakistaans
Kasjmir in het Parlement

Vier Brusselse volksvertegenwoordigers en
een gewezen Brussels volksvertegenwoordiger
bezochten in december 2005 het op 8 oktober
door een aardbeving getroffen gebied in
Pakistaans Kasjmir. In dit rampgebied aan de
voet van de Himalaya, op 95 km ten noorden
van Islamabad, proberen de meer dan 3 mil-
joen daklozen te overleven.

Op 16 januari ll., hebben voorzitter Eric Tomas
en eerste ondervoorzitter Jos Chabert, samen
met die zes Brussels volksvertegenwoordigers,
een delegatie van Pakistaans Kasjmir op
bezoek in België ontvangen.

De leden van de Pakistaanse delegatie, onder
wie gekozenen van verschillende politieke
partijen, de Pakistaanse ambassadeur in
België en vertegenwoordigers van de
Vereniging voor Kasjmir in België, hebben de
dramatische toestand ten gevolge van de
aardbeving die onder meer aan duizenden kin-
deren op weg naar school het leven heeft
gekost, toegelicht.

Een groot deel van de infrastructuur (zieken-
huizen, scholen, …) is tot een puinhoop her-
schapen. De behoeften aan technische bijstand
en bouwmaterialen zijn enorm.

Het rampgebied is moeilijk toegankelijk. De
logistieke steun vanuit de lucht, met negen-
entwintig helikopters, kan niet alle regio’s
bereiken wegens de slechte weersomstan-
digheden. Vaak zijn er zelfs geen toegangs-
wegen.

Als er snel kleine woningen en spoedzieken-
huizen gebouwd worden, zouden vele men-
senlevens gered kunnen worden.

De gekozenen uit Pakistaans Kasjmir, vergezeld
van de Brusselse volksvertegenwoordigers,
hebben contact opgenomen met de Bouw-
federatie die zeer snel wil reageren door twee
burgerlijke ingenieurs naar het rampgebied te
sturen.

De ambassadeur van Pakistaans Kasjmir her-
haalde het gebrek aan experts (ingenieurs,
dokters, …) op het terrein. Hij benadrukte het
belang om de sensibiliseringscampagne via de
media voort te zetten om zo de nodige fond-
sen in te zamelen voor de heropbouw van de
getroffen regio’s.

Voorzitter Eric Tomas heeft belooft contact op
te nemen met de regering om te onderzoeken
of er een project kan worden opgezet dat de
Brusselse bevolking hiervoor kan sensibiliseren.

Het parlement heeft trouwens een voorstel van
resolutie aangenomen betreffende de gevol-
gen van die aardbeving, om de solidariteit met
de getroffen bevolking te versterken.

Voor bijkomende informatie over de omvang
van deze ramp kan u de volgende website
raadplegen www.kashmir.centreeu.org.

per op het onderwerp in te gaan. Die werkmap
kan gedownload worden via de site van het
parlement, www.parlbru.irisnet.be.

Voor meer informatie kan u contact opnemen
met de afdeling public relations van het Brussels
Parlement op het nummer 02 549 62 04
of per e-mail
publicrelations@bruparl.irisnet.be

Kort bericht

nodige maatregelen genomen vanaf het begin
van de jaren 90 om de bepalingen van de bij-
zondere wet van 8 augustus 1980 terzake te
laten toepassen.  Het reglement van de
Brusselse assemblee luidt :

«De voorstellen van verordening en van richt-
lijn en in voorkomend geval alle normatieve

genomen is dat de informatie ad hoc kan wor-
den verkregen en verwerkt.  Daarom zijn de
parlementen in het kader van de uitvoering van
de controleprocedure vervat in het nieuwe ver-
drag en het protocol over de toepassing van de
principes van subsidiariteit en evenredigheid
overeengekomen dat de documenten van de
Europese Unie rechtstreeks door de Europese
instellingen aan de regionale parlementen
worden overgezonden.. ■

naar de bevoegde vaste commissies verzon-
den.  Zij werken zo zij het nodig achten een
voorstel van advies uit.  De voorstellen van
advies van de commissies worden besproken
en aangenomen in plenaire vergadering.  De
door het parlement aangenomen adviezen
worden aan de Regering overgezonden».

Een voorwaarde sine qua non opdat de beslis-
singen zo dicht mogelijk bij de burger worden
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handelingen van de Europese Unie, welke aan
het parlement worden overgezonden, worden
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