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Het GewOp, een stadsproject

Editoriaal
Op woensdag 17 oktober
begon de zitting 20012002 van het Brussels Parlement. De volksvertegenwoordigers herbenoemen
dan het Bureau en dus
ook hun Voorzitter en
Eerste
ondervoorzitter.
Magda De Galan werd
herkozen als voorzitter, en
traditiegetrouw
volgde
hierop een openingstoespraak waarbij de accenten voor het komende jaar
gelegd werden : de verdediging en de promotie van
de democratische waarden in het algemeen, en
van het democratisch parlementair model in
het bijzonder.
De Voorzitter bracht o.a. de dramatische
gebeurtenissen van 11 september in herinnering en legde de nadruk op het feit dat de
democratie geen universele historische verworvenheid is waar men zich niet meer om
moet bekommeren.
In 2000, zo stipte ze aan, hadden de Brusselse volksvertegenwoordigers al een waarschuwing gelanceerd met het goedkeuren
van twee resoluties waarbij de aanslagen van
de Afghaanse Taliban op de menselijke waardigheid, op de mensenrechten en op de
democratie, vooral dan bij de vrouwen, veroordeeld werd. In 2001 werd ook een resolutie goedgekeurd tegen het totalitaire regime
van Birma.
Het Brussels Parlement is bijzonder alert op het
vlak van de democratie. Dat komt omdat een
van de fundamenten van ons Hoofdstedelijk
Gewest de representatieve op inspraak gebaseerde democratie is, die de kern vormt van het
Brusslse politieke en ontwikkelingsmodel.
Ik ben er immers van overtuigd dat onze
democratische ingesteldheid onlosmakelijk
verbonden is met de bestaansvoorwaarden
van ons Gewest en met zijn specifieke uitdagingen.
Daarom bevoorrechten wij altijd de dialoog
en het overleg.
Dialoog en overleg zijn een vereiste voor de
goede werking van onze instellingen.
Dialoog en overleg zijn ook vereisten uit sociologisch oogpunt, rekening houdend met de
pluraliteit en het multiculturele karakter van
onze bevolking.
Dialoog en overleg zijn bovendien politieke vereisten, omdat Brussel zeer veel verenigingen
telt, die samen met ons de uitdagingen in ons
Gewest op het vlak van economie, cultuur,
gezondheids-en milieuzorg en in het bijzonder
de maatschappelijke uitdagingen aannemen
Verder wees de Voorzitter op de rol van het
Brussels Parlement om het openbaar debat
over armoede en bestaansonzekerheid aan te
zwengelen.
De Voorzitter herinnerde de volksvertegenwoordigers eraan dat in oktober een Europees colloquium georganiseerd werd over de
strijd tegen de armoede. (zie blz 4)

BESTE WENSEN
VOOR 2002

Op dinsdag 9 oktober legde de Minister-President,
François-Xavier de Donnea, met toepassing van het
nieuwe artikel 100 van het Reglement van het Brussels Parlement, een algemene beleidsverklaring af.
Een belangrijk gedeelte hiervan was gewijd aan het
Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP), een
onderwerp dat ruimere toelichting verdient.

Wat is het GewOp?
Dit plan beoogt de ontwikkeling van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest vast te leggen. Het vermeldt:
1° de doelstellingen en prioriteiten inzake ontwikkeling, zoals die door economische, sociale, culturele, verplaatsings- en milieubehoeften worden vereist;
2° de middelen om de aldus bepaalde doelstellingen en prioriteiten te bereiken, onder meer door de
cartografische weergave van sommige van deze
maatregelen;
3° de prioritaire interventiegebieden;
4° eventueel de aan het gewestelijk bestemmingsplan, de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de
bijzondere bestemmingsplannen aan te brengen wijzigingen. In dit geval zullen deze plannen moeten
gewijzigd worden volgens de klassieke procedure.

gebrachte adviezen geacht gunstig te zijn. De regering maakt aan het Parlement binnen vijftien dagen
na het verstrijken van deze termijn een exemplaar
van deze adviezen over
• Samen met de bezwaren, de opmerkingen en de
adviezen wordt het ontwerpplan door de regering
aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie voorgelegd. Deze brengt haar advies uit en deelt het
mede aan de regering binnen zestig dagen na ontvangst van het volledige dossier, bij ontstentenis
waarvan haar advies gunstig wordt geacht.
De regering deelt dit advies mee aan het Parlement.
• Binnen twaalf maanden volgend op de vaststelling
van het ontwerpplan, stelt de regering het plan
definitief vast en deelt het onverwijld aan het Parlement mee.
Wanneer de regering van het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie afwijkt, wordt haar
beslissing met rede-nen omkleed.

Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP)
geeft dus de grote krachtlijnen voor de ontwikkeling van het Gewest aan; het gewestelijk
bodembestemmingsplan (GBP) is ondergeschikt
aan het GewOP en bevat de regels waarbij de
algemene bestemming van de verschillende
zones van het grondgebied van het gewest vastgelegd worden.

Twaalf prioriteiten
Het ontwerp van GewOp van de huidige regering
kan in 12 prioriteiten worden samengevat:
1. De aantrekkelijkheid van het wonen versterken
en het sociaal evenwicht bevorderen;
2. De gewestelijke economie dynamiseren met het
oog op de plaatselijke werkgelegenheid;
3. Een betaalbare woning garanderen voor alle
Brusselaars;
4. De stadsrenovatie met een speciale aandacht
voor de centrale buurten en de achtergestelde
zones;
5. Een doeltreffend beleid voeren inzake ruimtelijke ordening, gebaseerd op het GewOp;
6. De commerciële, culturele en toeristische aantrekkingskracht van het Gewest doen toenemen;
7. Een antwoord bieden op de sociale noden, door
de verbetering van het onderwijs, door sociale
initiatieven en door de ontwikkeling van de collectieve uitrustingen;
8. Een mobiliteitsbeleid invoeren;
9. Een actief beleid voeren inzake het verminderen
van de hinder door een reductie van het autoverkeer en het groene karakter van het Gewest
versterken;
10. Het intercultureel, internationaal en Europees
karakter van Brussel valoriseren;
11. De veiligheid van personen en goederen bevorderen;
12. Een wetenschappelijk beleid ontwikkelen.
Sommige beleidsvormen kunnen echter meer toegespitst zijn op de zones die als « prioritair » worden
bestempeld. Ze kunnen worden opgesplitst in vier
types :
1) Ruimten met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie (RVOHR);
2) de Zones van het herwaarderingsprogramma
(de zone van de wijkcontracten wordt jaarlijks
vastgelegd in de RVOHR);
3) de Hefboom-zones (b.v. de Vijfhoek, de Kanaalzone, Thurn und Taxis en Stationsbuurten);
4) andere initiatiefzones (b.v. de groene en blauwe
netwerken, assen voor openbaar vervoer en de
handelskernen.

Hoe komt het GewOP
tot stand?
• De regering maakt het ontwerp van
GewOp op. Elk gewestelijk bestuur
en elke gewestelijke instelling
van openbaar nut brengen de
nodige elementen naar voren.
De regering werkt nauw
samen met de
Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie.
• Na
deze
voorbereidende
fase, stelt
de regering het ontwerpplan vast en deelt het aan het Parlement
mede. Dit gebeurde op eind september. De
commissie bevoegd voor ruimtelijke ordening
kwam reeds verschillende malen samen, en er
zijn nog vergaderingen gepland, zo dat er een
grondig parlementair debat over kan gevoerd
worden.
Terzelfdertijd onderwerpt de regering het ontwerpplan ook aan een openbaar onderzoek. Momenteel
bevindt het GewOp zich in deze fase. Dit onderzoek
wordt aangekondigd door aanplakking, door een
bericht in het Belgisch Staatsblad, in een aantal kranten, alsmede door een mededeling op radio en televisie. Na deze aankondigingen, wordt het ontwerpplan gedurende zestig dagen ter inzage van de
bevolking gelegd in het gemeentehuis van elke
gemeente van het Gewest. Deze termijn loopt nu
nog tot 31 januari 2002. De bezwaren en opmerkingen zullen aan de regering toegezonden worden, die
op zijn beurt, binnen de dertig dagen een afschrift
van de bezwaren en opmerkingen aan het Parlement
moet meedelen.

Het vaststellingsbesluit van de
regering wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en treedt drie dagen
later in werking. Het advies
van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie wordt mee
gepubliceerd. Binnen drie
dagen na deze bekendmaking ligt het volledige plan
ter beschikking van de
bevolking in elk gemeentehuis.

• Na het verstrijken van de termijn van het onderzoek, beschikken de gemeenteraden en de adviesorganen nog over een termijn van zestig dagen om
hun advies uit te brengen en het aan de regering
mede te delen. Na deze termijn worden de niet-uit-

Het GewOp houdt op te gelden zodra de regering
een nieuw GewOp heeft vastgesteld of bij ontstentenis hiervan aan het einde van het kalenderjaar dat
volgt op het jaar van de installatie van de nieuwe
Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Dit stadsproject zal slechts concreet gestalte krijgen
indien er een brede consensus bestaat. Alle actorenvan de stadsontwikkeling dienen zich hierbij betrokken te voelen. Gelet op het aantal overheidsspelers
op het gewestelijk grondgebied, is de samenhang
van de initiatieven van de verschillende overheden een
factor voor succes. De
« samenwerkingscel
Gewest-Gemeenten » zal daarom
nieuw leven
ingeblazen
worden.
Er dient
tussen
overheid en
bedrijfswereld
een echte
« partnerschipcultuur »
te worden ontwikkeld. Dit partnership houdt
rekening met rentabiliteitsverplichtingen maar
ook met het algemeen belang dat de overheid
nastreeft.
Uiteraard vraagt de uitvoering van het GewOp om
een permanente follow-up, om de resultaten ervan
te meten en deze te toetsen aan de nagestreefde
doeleinden.
Voor de volledige tekst van de regeringsverklaring
en van het parlementair debat dat aanlsuitend op
9 oktober gevoerd werd : www.bruparl.irisnet.be.
U kan de teksten ook opvragen bij onze documentatiedienst, tel 02 549 62 50.

Meer informatie
- op het groene nummer 0800/40.440
- Op de internetsite: www.gewop.irisnet.be
- In uw gemeente, bij de dienst ruimtelijke
ordening

Een nieuwe film over het Brussels Parlement
Cecile, Kamal, Jonathan, Michaela en Filip,
Pierre, Roel, Franck, Barbara : negen Brusselaars vertellen u iets over hun leven in ons
Gewest.
Cecile werkt bij de Europese Unie en houdt
van Brussel, stad van vele culturen; Kamal is
student en een fervent gebruiker van het
openbaar vervoer, Michaela en Filip, een koppel, hebben samen met 19 anderen een oude
drukkerij gekocht en maken er hun woning
van; Pierre is een gepensioneerde postbode,
hij moest onlangs opgenomen worden in een
rusthuis; Roel maakt er een punt van zoveel
mogelijk te circuleren met de fiets, voor zijn
werk en in zijn vrije tijd; Franck is een begenadigd chocolademaker en exporteert zijn
Brusselse pralines tot in Dubai en Barbara tenslotte is architect en is volop bezig met de
renovatie van een geklasseerd schoolgebouw
van Horta.

Bij al die verhalen wordt op een of andere
manier een bevoegdheid van het Gewest aangeboord. Van daaruit wordt de link gelegd
naar de democratische organisatie van het
Gewest, naar de werking van het Brussels Parlement. Met de nieuwe film komt u te weten
hoe het is samengesteld, wat een commissie
doet, wat er gebeurt in een plenaire vergadering, hoe het Parlement zijn ministers controleert, enz…
De film duurt 20 minuten, en is te verkrijgen
op VHS.
Scholen krijgen een gratis exemplaar op eenvoudig schriftelijk verzoek (Brussels Parlement, afdeling public relations, 1005 Brussel –
fax 02 549 62 12).
Verenigingen en alle andere geïnteresseerden
krijgen een exemplaar mits overschrijving van
4 EUR op rekening van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

… en een nieuwe brochure
Er is ook een nieuwe uitgave klaar van
de brochure over het Brussels Parlement : uitermate didactisch opgevat, is
deze brochure een nuttige aanvulling op
de film bvb, of gewoon 100% informatief
voor al wie wil weten hoe de instellingen van het Brussels Gewest precies in
elkaar zitten en functioneren.
De brochure telt 70 bladzijden, is tweetalig, en gratis te verkrijgen op eenvoudig
verzoek (schriftelijk of telefonisch
2 549 62 04).

DE COMMISSIEVOORZITTERS AAN HET WOORD
Om efficiënt te werken worden de 75 Brusselse volksvertegenwoordigers onderverdeeld in commissies; een commissie is een soort werkgroep, met een eigen specialiteit, die
samenvalt met een gewestelijke bevoegdheid.
In het Brussels parlement werden zo 7 vaste commissies opgericht: een commissie voor de financiën en de externe betrekkingen, voor infrastructuur en verkeer, voor
ruimtelijke ordening, voor huisvesting, voor leefmilieu, binnenlandse) aangelegenheden en een commissie voor economie en werkgelegenheid.
Na de verkiezingen mag de grootste fractie als eerste kiezen welke commissie zij wil voorzitten, dan de tweede grootste fractie, enz. Het is het systeem D’Hondt (evenredige verdeling) dat toegepast wordt .
Van nu af aan laten we telken twee commissie voorzitters aan het woord.
Bij de laatste verkiezingen (1999) kon Ecolo
als 2de en als 5de kiezen welke commissie ze
wou voorzitten. Het werd « economie en
tewerkstelling » en daarna « huisvestingsbeleid ».
Evelyne Huytebroeck is voorzitter van de
commissie « economie, werkgelegenheid en
wetenschappelijk onderzoek »

In de vorige zittingsperiode was Jan
Béghin van de CD&V-fractie voorzitter
van de commissie infrastructuur. Na de
verkiezingen van 1999 werd hij voorzitter van de commissie binnenlandse
zaken.

Moet een.commissievoorzitter specialist zijn in de
behandelde materies ?

J.B. : De commissie binnenlandse zaken is
een belangrijke commissie. Ze volgt alles op
wat de lokale besturen aanbelangt. Lokale
besturen, dat zijn in eerste instantie de
gemeenten. Maar ook de intercommunales
bijvoorbeeld (samenwerkingsverbanden van
gemeenten) vallen daar onder.

E.H.:Niet echt, ik heb geen diploma van economist; maar de materie boeit me geweldig: de
socio-economische ontwikkeling van een stadsgewest, betere tewerkstellingsmogelijkheden voor de
jonge Brusselaars, dat vind ik, zijn belangrijke uitdagingen voor Brussel.
Je moet als voorzitter een zekere leiding kunnen
geven, het debat voeren en aanwakkeren, zorgen
dat iedereen aan het woord komt, luisteren, het
binnenkomend werk organiseren; je moet neutraal
blijven maar daarom geen grijze muizenrol spelen;
het is belangrijk dat een voorzitter zaken aanbrengt, initiatieven neemt.
Hoe verloopt dat in de praktijk ?
E.H.: In de praktijk heb je eerst en vooral het parlementaire werk dat moet gedaan worden: de
regering, in mijn geval de ministers van economie
en werkgelegenheid, van energie, buitenlandse
handel en wetenschappelijk onderzoek, brengen
een ontwerp van ordonnantie binnen, en dat moet
bij voorrang behandeld worden; neem nu onlangs
bvb het ontwerp van ordonnantie over de distributie van de elektriciteit in het Brussels Gewest.
Dat was vrij technisch werk, maar daarvoor hebben we gewerkt aan de reorganisatie van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening
(BGDA).
Ik vind het een belangrijke taak van de voorzitter
om ervoor te zorgen dat de voorstellen van de
volksvertegenwoordigers ook regelmatig aan bod
komen, zoals nu gebeurt met de voorstellen in
verband met sociale economie, de bedrijvencentra, de socio-professionele inschakeling, de hulp
aan bedrijven…. Het is ook echt nodig dat de
commissie voeling heeft met wat er leeft en contacten legt met verschillende groepen uit de
samenleving. Dus organiseren we ontmoetingen,
bvb met vertegenwoordigers van de vereniging
van Brusselse ondernemers, met de Kamer van
Koophandel, met de syndicaten, met de economische en sociale raad van Brussel.
Het gebeurt ook dat we er zelf op uit trekken, naar
aanleiding van een ontwerp of een voorstel van
ordonnantie, om de zaken concreet te onderzoeken: zo bezochten we een bedrijvencentrum in
Roubaix en hier in Brussel, het Dansaertcentrum.
Die bezoeken, die contacten, geven echt stof aan
onze debatten en beïnvloeden ons werk.
Een parlementair werkt niet in een ivoren toren,
dat is belangrijk.
Is het voor een voorzitter niet frustrerend dat er vrij
weinig maneuvreerruimte is op het vlak van economie en werkgelegenheid. Europa legt een boel

Het is belangrijk achter al die regels en cijfertjes de mensen te zien. Ik was lange tijd
eerste schepen in de gemeente Ganshoren
en vaak ook waarnemend burgemeester. Die
ervaring komt mij biezonder goed van pas
als voorzitter van de commissie. Ik weet hoe
een gemeente werkt, hoe de samenwerking
met het gewest verloopt, en zo voort.
Houdt de Commissie zich dan enkel bezig
met de gemeenten?
J.B. : Voluit heet de commissie « Commissie
voor Binnenlandse Zaken, belast met de
lokale besturen en de agglomeratiebevoegd-

Evelyne Huytebroeck
richtlijnen op, de federale overheid speelt nog mee;
wat blijft er over ?
E.H.: Je mag het niet zo negatief zien, de richtlijnen van Europa zijn soms progressiever dan onze
wetgeving. Neem bvb de discriminatie bij aanwerving, daar bestaat een interessante Europese richtlijn over en ook op federaal vlak zijn er inspirerende initiatieven die we besproken hebben tijdens onze werkzaamheden in commissie. U weet
dat er een studie verschenen is in Brussel over de
discriminatie bij aanwerving; de resultaten van die
studie waren zo frappant dat er een interpellatie
over gesteld werd in plenaire vergadering.
Wij, in de commissie, vonden dat het niet bij die
interpellatie en het antwoord van de minister kon
blijven; het is te belangrijk; we richtten een werkgroep op binnen onze commissie die een tekst, een
resolutie klaarstoomde waarin de regering gevraagd
wordt actief op te treden tegen die discriminatie. Die
resolutie werd gestemd, en, wat meer is, er wordt
een rapport van de bevoegde minister gevraagd om
de naleving van de resolutie te toetsen.
Wat ligt u als commissievoorzitter het nauwst aan het
hart op het vlak van economie en werkgelegenheid ?
E.H.: Er is nog zoveel werk aan de winkel. Ik
vind, en dat is een persoonlijke mening, dat we
echt werk moeten maken van die resolutie tegen
de discriminatie bij de aanwerving. Ze mag geen
dode letter blijven. Discriminatie treft ongeveer de
helft van alle Brusselse jongeren. Dan is er nog de
vraag waarom zoveel Brusselse bedrijven geen
Brusselaars aanwerven, maar eerder werknemers
uit de twee andere gewesten; Ik vind dat er meer
overleg moet komen tussen onze commissie en al
wie met onderwijs en beroepsopleiding te maken
heeft. De technische en beroepsopleidingen moeten gerevaloriseerd worden.
Brussel is een stadsgewest met vele, soms onderbenutte, troeven; denk maar aan de dynamiek van
de kleine en middelgrote ondernemingen, van de
handelskernen, van de haven…We moeten daarop
inzoomen, onderzoeken hoe dit alles verbeterd
kan worden en het een plaats geven in het kader
van een duurzame ontwikkeling van ons Gewest.

Jan Béghin zit de commissie binnenlandse zaken voor.

Voor de gemeenten vervult het gewest een
dubbele rol. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is, met grote woorden, de toezichthoudende overheid of de voogdij-overheid
van de gemeenten. In mensentaal: het
gewest controleert of beslissingen die een
gemeente neemt niet in strijd zijn met de wet
of het « algemeen belang » niet schaden. Een
heel concreet voorbeeld. Een gemeente is
volgens de wet verplicht een begroting in
evenwicht op te stellen. Wel, het gewest kijkt
of de gemeente dit wel degelijk tracht te
doen.
Het gewest is ook een belangrijke financier
van de gemeenten. Bijvoorbeeld via investeringssubsidies voor openbare werken geeft
het gewest geld aan de gemeenten. De
belangrijkste financiering van de gemeenten
gebeurt echter via de « algemene dotatie ».
Het gewest verdeelt 8 miljard BEF over de 19
gemeenten, om dus mee de werking van een
gemeente te bekostigen. Het verdelen van
het geld gebeurt op basis van het bevolkingsaantal in een gemeente, de oppervlakte, het gemiddeld belastingsinkomen,
enz. Belangrijk bij deze verdeling is dat het
gewest zorgt voor solidariteit tussen de
gemeente : de arme gemeenten krijgen meer
dan de rijke gemeenten.
Al die wetgeving wordt besproken in de
commissie binnenlandse zaken.
Dat lijkt mij allemaal erg technisch?

De commissie economie en tewerkstelling en de Commissie infrastructuur op werkbezoek in de haven
van Brussel.

J.B. : Dat klopt wel. De wetgeving over het
toezicht op de loakle besturen en over de
dotatie is erg technisch en ingewikkeld. Zo
was er heel wat discussie over het toezicht
op de politiezones. Met de gemeentelijke
politie nam de gemeenteraad de beslissingen
over het politiekorps; die beslissingen controleerde het gewest. Met de politiehervorming kwamen de politiezones die zich uitstrekken over meerdere gemeenten. De
beslissingen worden nu genomen door de
politieraad en het politiecollege van de zone.
Om het toezicht te houden op die beslissingen was er nieuwe wetgeving nodig, die in
de commissie werd voorbereid.

heden. » Over de lokale besturen had ik het
reeds. De agglomeratiebevoegdheden dat
zijn: de taxis, het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid – Net Brussel, en de Brandweer. Niet al deze bevoegdheden komen in
mijn commissie aan bod. Taxi’s dat gaat over
mobiliteit en zit daarom bij de Commissie
Infrastructuur. Net Brussel dat is dan weer
leefmilieu. Mijn Commissie houdt zich bezig
met de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
voor Brandweer en Dringende Medische
Hulp. Het vorig werkjaar keurden wij in de
commissie een nieuw stukje personeelsstatuut goed. Daar bestond heel wat discussie
over, o.a. bij de vakbonden. De behandeling
heeft daarom heel wat tijd gevraagd.
Binnenkort brengt de Commissie een terreinbezoek aan de Brandweer, om de werking en
de problemen van de Brandweer beter te
leren kennen.
Tot slot zijn er ook de zeer belangrijke wijkcontracten, waarmee het gewest een grote
inspanning levert om achtergestelde wijken
weer te doen opleven. Onlangs werden de
wijkcontracten hervormd. Er kwamen
nieuwe regels, nieuwe werkmethodes,
nieuwe doelen. Deze regelgeving werd in de
Commissie tot in detail ontleend.
Wat is momenteel aan de orde?
J.B. : Wel, begin oktober stelde Ministerpresident De Donnéa zijn studie over de
gemeentelijke financiën voor in de Commissie. Die studie kreeg heel wat aandacht,
omdat een aantal gemeenten er helemaal
niet rooskleurig voorstaat. De vraag stelt
zich of hervormingen niet nodig zijn, om
een beter en financieel gezonder bestuur
mogelijk te maken. Dit debat wordt binnenkort gevoerd, met ongetwijfeld een rol
voor de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken.
Laatste punt: als straks per 1 januari het Brussels Hoofdstedelijk Gewest initiatiefrecht
krijgt voor de Gemeentewet, verruimt ook
het takenpakket van de commissie, in de
breedte en in de diepte.

WAT GAAT ER VERANDEREN
IN HET BRUSSELS PARLEMENT
VANAF 1 JANUARI 2002 ?
In het Brussels parlementair halfrond werden
de zogenaamde « Lombardakkoorden » gesloten. Ze veranderen het Brussels institutioneel
landschap dat op 12 januari 1989 door de bijzondere wetgever was vastgelegd.
Die akkoorden, die een blokkering van de
instellingen moeten voorkomen en een betere
Nederlandstalige vertegenwoordiging moeten
waarborgen, hebben betrekking op de samenstelling van de instellingen, hun werkingswijze
en de financiering van de gemeenschapscommissies. Ze maken deel uit van de Lambermont
II-akkoorden, waaraan concrete vorm werd
gegeven in de bijzondere wet van 13 juli 2001
houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de Gewesten en de Gemeenschappen
en in de bijzondere wet tot herfinanciering van
de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.
In ons juninummer hebben we een artikel
gewijd aan het geheel van die herzieningen.
Daarom beperken we ons nu tot de wijzigingen die vanaf januari 2002 van toepassing zullen worden.

Samenstelling van de Regering
Vanaf 1 januari 2002 is het mandaat van Brusselse Minister en Staatssecretaris niet langer
verenigbaar met het madaat van Gewestraadslid. Hiermee komt dus een einde aan het sinds
1989 van toepassing zijnde hybridisch stelsel
van zittinghebbende plaatsvervangers die
stemgerechtigd zijn in commissie en adviserende stem hebben in plenaire vergadering. De
zittinghebbende plaatsvervangers worden
voortaan volwaardige parlementsleden.

ingevolge de regionalisering van de gemeentewet (zie onderstaand artikel).
De Lombardakkoorden hebben die dubbele
meerderheid wel aanzienlijk versoepeld, en dit
in alle gevallen waarin ze vereist is. Als er binnen een van de taalgroepen geen volstrekte
meerderheid aanwezig is, wordt er na een
maand opnieuw gestemd. Daarna volstaat een
een volstrekte meerderheid binnen de assemblee en minstens 1/3 van de stemmen in elke
taalgroep om de ordonnantie of de wijziging
van het Reglement goed te keuren.

Uitbreiding
van de gewestbevoegdheden
Vanaf 1 januari 2002 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net zoals de andere Gewesten,
nieuwe bevoegheden uitoefenen die van het
federaal naar het gewestelijk niveau worden
overgedragen. Zo zal het Gewest over de
samenstelling, organisatie, bevoegdheid en
werking van de gemeentelijke instellingen
kunnen beslissen. Ons Gewest zal ook de volledige bevoegdheid krijgen inzake buitenlandse handel en, ook al is die zeer beperkt in
ons Gewest, landbouw.

Op 18 en 19 oktober jongstleden
heeft het Brussels Parlement in
samenwerking met het Comité van
de Regio’s van de Europese Unie
een colloquium georganiseerd
rond het thema: « Strijd tegen de
armoede: beleidsinstrumenten in
de regio’s van de Europese Unie ».
Dit gebeurde op initiatief van
Magda De Galan, voorzitter, en van
Paul Galand en François Roelants
du Vivier, volksvertegenwoordigers. Het colloquium was onder
het hoog beschermheerschap van
Zijne Koninklijke Hoogheid Albert
II geplaatst.
Het colloquium vond niet toevalling
op die data plaats: in 1991 hadden de

Werking van de instellingen
De bijzondere wet van 12 januari 1989 met
betrekking tot de Brusselse instellingen vereiste bij de stemmingen een dubbele meerderheid, m.a.w. een volstrekte meerderheid in
elke taalgroep, voor alle ordonnanties die door
de Verenigde Vergadering werden aangenomen en voor het Reglement van de Raad.

Zo zal het aandeel van de gewestbelastingen in
de totale ontvangsten van het Gewest stijgen
van 21% in 2001 tot ongeveer 50% in 2002.
Daarentegen zal de dotatie van de personenbelasting die aan het Gewest wordt toegekend,
met zo’n 26% dalen.

Vanaf 1 januari 2002 is die dubbele meerderheid ook vereist voor de ordonnanties die een
wijziging van de gemeentewet beogen, en dit

Tot slot kan het Gewest opcentiemen en kortingen op de personenbelasting toekennen ten
belope van maximum 3,25%.

HET BUREAU
Het Bureau van het Brussels Parlement wordt in het begin
van elke parlementaire zitting (her)benoemd.
Het Bureau kan u zowat vergelijken
met een beheerraad van een onderneming.
Het beslist over erg praktische maar ook fundamentele zaken
zoals de benoeming van het personeel,
het statuut van het personeel,
belangrijke verbouwingswerken, aankopen, enz…
De leden ervan worden verkozen op basis
van het systeem van evenredige vertegenwoordiging
van de politieke fracties
en van de taalgroepen.
Minstens één derde
van de leden moet behoren
tot de kleinste taalgroep.
Foto’s: de twee nieuwe ondervoorzitters
en drie nieuwe secretarissen
in het Bureau
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van de Xunta Galicia en van het « Brussels Forum van strijd tegen de armoede ».
Het tweede thema werd ingeleid door
een medewerker van de Koning Boudewijn Stichting en verder behandeld
door de voorzitter van de regio Calabrië (hij sprak over de Kurdische immigratie in zijn regio, meer bepaald in de
stad Badolato), door een volksvertegenwoordiger van het Land Berlijn en
van de regio Nord-Pas de Calais. De
strijd tegen de armoede in de stadsregio’s, tenslotte, een specifiek thema
voor ons Hoofdstedelijk Gewest, kwam
aan bod in verslagen over concrete interventies zoals bvb de acties in het centraal station van Milaan of de maatregelen genomen door de Dublin City Council.
Op vrijdagochtend hebben de deelnemers twee
Brusselse verenigingen
bezocht: de vzw FORET,
een centrum voor
beroepsopleiding in de
onderneming, en de vzw
DIOGENES, die actief is
op het vlak van de
straathoekwerking met
daklozen (Brussel-Stad).

Fiscale autonomie
Vanaf 1 januari 2002 zal het Brussels Gewest,
net zoals de overige Gewesten, meer fiscale
autonomie genieten. De zogenaamde gewestbelastingen zoals de successierechten, de registratierechten en de onroerende voorheffing
zullen volledig worden geregionaliseerd. En
een aantal andere belastingen zoals het kijken luistergeld, de belasting op de inverkeerstelling en de schenkingsrechten zullen aan de
Gewesten worden overgedragen.

Danielle CARON
PRL-FDF - Secretaris

FOCUS OP DE STRIJD
TEGEN DE ARMOEDE

Brusselse Parlementsleden als eersten
in België de verplichting ingevoerd om
een verslag over de staat van de
armoede op te stellen.
Dankzij dit parlementair initiatief en
dankzij de verslagen die met toepassing van de Brusselse ordonnantie
werden opgesteld en besproken, kon
het probleem van de armoede en de
sociale uitsluiting in het Brussels Gewest beter
worden omlijnd
en het beleid ter
zake beter op de
realiteit worden
afgestemd.

Aan het einde van het
colloquium hebben de
Brusselse parlementsleden Jan Béghin en Paul Galand een
syntheseverslag voorgesteld. De voorzitter van het Brussels Parlement,
Magda De Galan, heeft in haar slottoespraak benadrukt hoe belangrijk de
uitwisseling van kennis en ervaring
tussen kansarmen, vorsers en besluitvormers was. Ze benadrukte dat de
strijd tegen de armoede enkel succes
kon hebben als ook een coherent eco-

De tiende verjaardag van de
aanneming van
de ordonnantie,
op 17 oktober,
werelddag van
de strijd tegen
de armoede, en
het Belgisch voorzitterschap van
de
Europese vlnr: Jos Chabert, minister bevoegd voor sociale zaken, François-Xavier de Donnea,
Unie waren bij- Minister-Voorzitter, Magda De Galan, Voorzitter, en Jan Béghin, Eerste Ondervoorzitter,
komende rede- en Paul Galand, Brussels Volksvertegenwoordiger.
nen om dit colloquium te organiseren. Het vond
nomisch beleid gevoerd werd – zoniet
plaats in de lokalen van het Europees
neemt het beleid met de linkerhand
Parlement.
terug wat het met de rechterhand geeft,
zoals Pierre Bourdieu uitlegt -. Een losHet colloquium was rond drie thema’s
geslagen vrije marktlogica leidt tot
opgebouwd: transversale acties ter
sociale uitsluiting; de politici moeten
bestrijding van de armoede (die opterug greep krijgen op de economische
voeding, tewerkstelling, gezondheid,
spelregels, en er niet voor terugschriksociale bescherming, fiscaliteit,…
ken positieve discriminatie in te voeren
omvatten), deelname van de kansarten voordele van de meest kwetsbare
men aan de programma’s ter bestrijbevolkingsgroepen. Ze heeft tenslotte
ding van de armoede en strijd tegen
voorgesteld een netwerk van Regio’s
armoede in de stadsregio’s.
en Stadsgewesten op te richten om die
uitwisseling te vergroten, een permaBij het eerste thema kwamen verschilnent karakter aan die uitwisseling te
lende vooraanstaande sprekers aan het
geven, een evaluatie van de armoedewoord, onder hen o.a. de burgemeesbestrijdingsprogramma’s mogelijk te
ter van Gijon (Asturië), de voorzitters
maken en last but not least de Eurovan het Vlaams en Waals parlement en
pese Commissie interregionale projecvan het parlement van de Franse
ten ter bestrijding van sociale uitsluiGemeenschap, een vertegenwoordiger
ting te kunnen voorleggen.

De commissie binnenlandse zaken
en de gemeentefinanciën
In september jongstleden heeft de commissie
binnenlandse zaken zich over de staat van
de gemeentefinanciën gebogen. De Dexiabank had in de pers immers een alarmerend
verslag vrijgegeven waarin sprake was van
een gecumuleerd tekort, voor de Brusselse
gemeenten, van zo’n 24 miljard BEF in 2006.
De Minister-President stelt vast dat het sinds
1995 inderdaad steeds slechter met de
gemeentefinanciën gaat, maar dat de schade
kon worden beperkt dankzij het Brussels
Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de
gemeentelijke thesaurieën en de zogenaamde « Dexia »-operaties.
Volgens de Minister-President zijn de vooruitzichten op middellange termijn allerminst
bemoedigend als er geen bijsturingsmaatregelen komen. Diverse doorgevoerde of
geplande hervormingen op federaal niveau
zullen vermoedelijk een weerslag op de
lokale financiën hebben: hervorming van de
personenbelasting, politiehervorming, liberalisering van de energiemarkt.
De financiële resultaten van de gemeenten
worden ook nog door andere elementen
negatief beïnvloed: aanslepend begrotingstekort van de openbare ziekenhuizen, vertraging bij het terugstorten, door de federale
Staat, van de belastingsopbrengsten aan de
gemeenten, buitensporige toename van de
personeelskosten, onder meer wegens de
tenuitvoerlegging van het Sociaal Handvest.
Hoewel de gemeenten door een aantal wettelijke en andere maatregelen worden getroffen, is de verslechtering van hun financiën
ook in grote mate aan hun beheerskeuzes te
wijten: slechte beheersing van de investeringen en kortzichtig investeringsbeleid, toename van de schulduitgaven, stagnatie van
de vermogens- en overdrachtsinkomsten,
buitensporige toename van de werkings- en
personeelskosten.
Daarentegen zullen de gemeenten over
nieuwe financiële middelen beschikken: een
miljard toegekend door de federale Staat
voor een Nederlandstalige schepen, verlaging van de beheerskosten die aan het federaal ministerie van Financiën verschuldigd
zijn voor de inning van de opcentiemen van
de personenbelasting, extra gewestgeld voor
preventie en in het kader van de algemene
dotatie aan de gemeenten.
Om de hierbovenvermelde financiële problemen aan te pakken, worden er twee soorten maatregelen door de Regering overwogen, enerzijds op het administratieve en
anderzijds op het financiële vlak.
De administratieve maatregelen hebben
onder meer betrekking op de invoering van
een resultatenbeheer, de toepassing van
meerjarige beheersplannen, de opstelling
van dynamische personeelsorganogrammen,

de invoering van een permanente auditstructuur en een analytische boekhouding, de
controle van de financiële stromen van de
paracommunale instellingen door deskundigen, de rationalisering van de belastingsregelingen, de afschaffing van overlappingen,
een betere opvolging van de administratieve
dossiers, met name inzake subsidies, de hergroepering van bepaalde uitrustingen en
diensten.
Bovendien zou een eventuele wijziging van
de bevoegdheidsverdeling tussen de
gemeenten en de andere gezagsniveaus
moeten worden bestudeerd.
Op financieel vlak zouden de volgende
maatregelen kunnen worden genomen: aanpassing en verbetering van de inning van de
ontvangsten, groepering van de leningen,
invoering van administratieve boetes en verhoging van de geweststeun aan de gemeenten met name via het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke
thesaurieën en de algemene dotatie aan de
gemeenten.
Na de Minister-Voorzitter te hebben gehoord,
heeft de commissie binnenlandse zaken zich
gedurende twee verlengde vergaderingen
over die problemen gebogen en beslist een
werkgroep op te richten die ermee belast is
de opdrachten van de gemeenten te herdefiniëren door, op basis van het subsidiariteitsbeginsel, na te gaan welke bevoegdheden
het best door de gemeenten of het best door
het Gewest kunnen worden uitgeoefend,
enerzijds, en de gemeentelijke fiscaliteit op
de herdefiniëring van die opdrachten af te
stemmen, anderzijds.

De herfinanciering
van het Bijzonder Fonds
voor Maatschappelijk Welzijn
Op 26 oktober 2001 heeft het Parlement een
nieuwe ordonnantie aangenomen tot wijziging van de ordonnantie van 21 december
1998 tot vaststelling van de regels voor de
verdeling van de algemene dotatie aan de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Het gaat om de herfinanciering,
door het Gewest, van het Bijzonder Fonds
voor Maatschappelijk Welzijn, dat nadien
door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie onder de 19 OCMW’s van
het Gewest wordt verdeeld. Dit Fonds mocht
tot nu toe maximum 5% van de algemene
dotatie aan de gemeenten bedragen. Krachtens de nieuwe ordonnantie kan de Regering
dit percentage progressief optrekken tot 7%.
In de begroting 2001 was dit percentage
reeds opgetrokken tot 5,5%, zonder evenwel
te raken aan de jaarlijkse indexering van 2%
van het bedrag van de algemene dotatie aan
de gemeenten na de afhouding voor het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn.

SAIDA, prinses voor één dag
Saïda, elf jaar, werd op eigen verzoek, ontvangen
in het Brussels Parlement. Ze ontmoette er enkele
volksvertegenwoordigers en maakte van de gelegenheid gebruik om enkele bekommernissen van
ernstig zieke kinderen onder de aandacht te brengen:
- het wetenschappelijk onderzoek zou het moeten
mogelijk maken dat chemio toegepast wordt zonder dat de kinderen hun haar verliezen;
- het eten in de ziekenhuizen zou een stuk lekkerder kunnen zijn;
- de dokters zouden wat meer met hun patientjes
moeten praten
- en tenslotte: dieren hoeven niet gedood te worden om van hun pels echte « pluche » speeltjes te
maken…
Dit jaar werd het Sinterklaasfeest van het Brussels
Parlement, dat traditioneel opgezet wordt voor
kinderen in moeilijkheden, speciaal georganiseerd
voor ernstig zieke kinderen van 4 tot 18 jaar. De
vzw « Palliatieve thuiszorg » van de VUB en de asbl
« Jour après jour » stonden in voor de omkadering
van het feest.

WATER VOOR IEDEREEN
Prins Laurent heeft in het Brussels Parlement het
Manifest « Water voor iedereen » aan de pers
voorgesteld, in aanwezigheid van de leden van
het Bureau. In zijn toespraak omschreef de Prins
de toestand als alarmerend: 50 jaar geleden had
geen enkel land ter wereld ernstige drinkwaterproblemen, terwijl vandaag bijna 35% van de
wereldbevolking in een noodtoestand verkeert.
Als er niets verandert, zal in 2025 twee derde van
de wereldbevolking zonder watervoorraden zitten of nog maar over kleine reserves beschikken.
Zich bewust van die verontrustende toestand en
ingaand op een oproep van Ricardo Petrella en
van de voormalige President van Portugal Mario
Soares zijn in 1998 een aantal vooraanstaande
figuren uit politieke en wetenschappelijke kringen en uit de burgermaatschappij van over de
hele wereld samengekomen om de publieke opinie wakker te schudden. Zo is het « Wereldwatercontract » ontstaan. Elke contractsluitende partij heeft zich ertoe verbonden dit op zijn grondgebied te verdedigen. De Belgische vereniging
voor het wereldwatercontract, voorgezeten door
Prins Laurent, heeft de beginselen omgezet in
een manifest « Water voor iedereen ». Er is een
grootscheepse campagne voor toetreding tot dit
project georganiseerd: het is de bedoeling zoveel
mogelijk handtekeningen in te zamelen bij scholen, OCMW’s, overheidsbesturen, universiteiten
en hogescholen, ziekenhuizen, bedrijven.
Het Brussels Parlement neemt aan die actie deel. U
kunt het Manifest komen ondertekenen in het
Brussels Parlement, Lombardstraat 69. De handte-

keningen zullen worden gebundeld in een « Waterboek » dat zal worden voorgesteld op de derde
Top van de Aarde over Milieu en Ontwikkeling die
in september 2002 in Johannesburg zal plaatsvinden. Doel is de beginselen en prioriteiten in de
slotresoluties van de conferentie te laten inschrijven.
Als u de actie wilt steunen, kunt u contact opnemen met de Belgische vereniging voor het wereldwatercontract, Koningsstraat 171 bus 3 te 1210
Brussel, tel.: 02/209.16.30 of Info@leaupourtous.be.

BEZOEK
AAN DE DOEMA VAN MOSKOU
In oktober is onder leiding van voorzitter Magda De Galan een afvaardiging van het Brussels Parlement
naar Moskou afgereisd om een samenwerkingsakkoord tussen het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Doema (of de assemblee) van de stad Moskou te ondertekenen. In dit akkoord
verbinden de twee assemblees er zich toe in een of meerdere van hun gemeenschappelijke bevoegdheidsgebieden samen te werken. Het akkoord vervolledigt tevens het akkoord dat eerder tussen de
regeringen van de twee hoofdstedelijke stadsgewesten werd gesloten.
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