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Voorzitter Eric Tomas benadrukt
het belang van democratische waarden

Editoriaal
Een nieuw parlementair werkjaar is ingezet. Minister-president Charles Picqué beet
de spits af met de regeringsverklaring. Hij
benadrukte dat Brussel grote internationale troeven heeft. Brussel is hoofdstad
van Europa en ligt bijzonder centraal.
Brussel moet zijn rol als internationaal centrum ook ten volle uitspelen.
Brussel heeft een grote symboolwaarde
voor Europa, dat is waar. Maar Europa is

Op 18 oktober is het nieuwe parlementaire
jaar begonnen voor het Brussels parlement.
Voor de gelegenheid bracht Eric Tomas (PS),
die voor het derde opeenvolgende jaar als
voorzitter van het parlement werd gekozen,
hulde aan Jos Chabert (CD&V), het oudste lid
in jaren. De heer Chabert heeft zijn functie als
eerste ondervoorzitter, die hij twee jaar lang
heeft uitgeoefend, neergelegd. Hij werd opgevolgd door Jan Béghin, die reeds eerste ondervoorzitter was van juli 1989 tot maart 2004.
De voorzitter had het over de gemeenzaam
bekende kwaliteiten van de voormalige
minister, zoals zijn aangeboren goedhartigheid en zijn engagement voor het Brussels
gewest. Eric Tomas citeerde de woorden die
Herman De Croo (VLD), voorzitter van de
Kamer, naar aanleiding van de ceremonie
voor de vijfendertigste verjaardag van de
politieke carrière van Jos Chabert uitsprak:
«Beste Jos, uw naam zal altijd verbonden
blijven met de ingrijpende wijziging van het
Belgisch institutioneel landschap en in het
bijzonder met het ontstaan van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waarvan u één van
de getalenteerde architecten was.»

ook heel belangrijk voor Brussel, niet
alleen voor het zakenleven maar ook voor

Europese richtlijnen omgezet in een
Brusselse wetgeving, met eigen Brusselse
accenten. Wat wij, Brusselse parlementsleden, vooral hebben beoogd is de
bescherming van de kleine consument.
Omdat water een recht is voor iedere
Brusselaar.

Veel leesgenot.

Jan BÉGHIN
Eerste
Ondervoorzitter

Eric TOMAS
Voorzitter

Het nieuwe parlementaire jaar ging amper
tien dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van start. Sommige parlementsleden
werden ook verkozen in hun gemeente en
zullen er hun handen vol hebben. Voorzitter
Tomas heeft gewaarschuwd dat dat geen
afbreuk mag doen aan de werkzaamheden
van het Brussels parlement. «De kwaliteit
van het parlementaire werk, in een sereen
en constructief klimaat, is onze belangrijkste
bezorgdheid.»
Hij heeft op bepaalde essentiële uitdagingen
van het Brussels gewest gewezen: tewerkstelling, huisvesting en armoede. Het zijn
aangelegenheden waarvoor volgens Eric
Tomas een beleid moet worden gevoerd dat
zich laat kenmerken door nabijheid en solidariteit. «Het parlement moet de rol van
bouwmeester spelen op de bouwwerf van
het gewest.»

Nadenken over
de toekomst van
het Brussels gewest
De voorzitter heeft de parlementsleden ook
opgeroepen om zich te beraden over de toekomst van het Brussels gewest, die tijdens
de institutionele onderhandelingsronde van
2007 ter discussie zal worden gesteld. «Het
Brusselse model is reeds beproefd en de
limieten ervan zijn bekend. Her en der worden ideeën gespuid over wat er tijdens de
volgende jaren met het Brussels gewest
moet gebeuren. Sommige meningen zijn
tegenstrijdig of vijandig. Ik sta soms versteld
van de venijnige opmerkingen die sommige
politici van buitenaf over het Brussels
gewest maken. Ze zijn niet op de hoogte
van de Brusselse realiteit en van het werk
van ons parlement.»
Bijgevolg heeft Eric Tomas de parlementsleden aangepord om hun stem te laten
horen, om de situatie in het licht van hun
eigen ervaringen objectief weer te geven
en om voorstellen te formuleren. Hij
voegde er het volgende aan toe: «Ik zal

uw dagelijkse leven. Vele richtlijnen die in
Europa worden vastgelegd (zoals over het
milieu, dienstverlening, waterbevoorrading of discriminatie op de arbeidsmarkt)
hebben rechtstreeks invloed op het doen
en laten van de Brusselaar. Het waterbeleid
is daar een mooi voorbeeld van. Over het
hoe en waarom leest u alles in deze
nieuwsbrief. De nieuwe ordonnantie voor
het waterbeleid en -beheer is intussen
gestemd. Het Brussels Parlement heeft de

Met deze nieuwsbrief laten we u de discussies in het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement volgen en willen wij u blijvend
informeren.

Kwalitatief wetgevend
werk krijgt de prioriteit

Brussel en de Brusselaars blijven verdedigen. Het gaat immers over iets meer dan
een miljoen personen die het recht hebben
om als volwaardige burgers te worden
beschouwd en een gelijke behandeling als
de andere Belgen moeten krijgen. Daarom
zal ik bijzondere aandacht besteden aan de
bevordering van democratische waarden.
We kunnen de score van bepaalde partijen
die racistische en xenofobe ideeën verspreiden of een ondemocratisch programma verdedigen niet negeren. De
democratie haalt haar kracht uit de inzet
van democraten die de democratie willen
promoten.»

Meer openheid van het
parlement naar de stad
Voorzitter Tomas is van oordeel dat de strijd
tegen het extremisme het best wordt gevoerd
door een tweerichtingsverkeer tussen de politiek en de burger te bevorderen. Bijgevolg
hecht hij veel belang aan de parlementaire
debatten: «Ik hoop dat haatdragende uitlatingen in dit huis nooit de overhand zullen krijgen op de democratische waarden. Ons parlement is het huis van alle burgers!»
Om een voorbeeld te geven van deze openheid van geest naar de stad en van de dialoog met de burger, verwees de voorzitter
van het parlement naar de recente publicatie van de strip «Clara zet zich in» en naar
publieke lezingen. Hij kondigde aan dat het
nieuwe ontvangst- en informatiecentrum in
de Lombardstraat, dat rechtstreeks is verbonden met het parlementsgebouw, eind
december klaar zou zijn. Er zullen acht
didactische borden staan waarop de rol van
het parlement wordt verduidelijkt. Op drie
andere borden wordt de rol van de gemeenschapscommissie toegelicht (de Vlaamse,
de Franse en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissies). Er zal een boek
liggen waarin de bezoekers meer kunnen
lezen over de pararegionale instellingen.
Voor bezoekers die nog meer informatie willen, zijn er interactieve schermen en twee
computers waarop ze de website van het
Brussels parlement kunnen raadplegen. ■

Minister-president Charles Picqué wil
de Brusselaars warm maken voor de
internationale toekomst van hun gewest
Nadat Eric Tomas (PS), de voorzitter van het
Brussels parlement, had gesproken, nam
minister-president Charles Picqué (PS) het
woord om de belangrijkste beleidslijnen van
zijn regering tijdens het komende parlementaire jaar toe te lichten.
Dit jaar heeft het Brussels Hoofdstedelijk
gewest voor de eerste keer de gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd, net zoals
het Vlaams en het Waals gewest. Afgezien
van enkele technische moeilijkheden, zijn de
gemeenteraadsverkiezingen tot blijdschap
van het hoofd van de regering correct verlopen in de negentien gemeenten. Hij had

veel lof voor het werk van het Bestuur
Plaatselijke Besturen.
De Brusselse regering zal zich tijdens de volgende maanden op drie thema’s concentreren: de economische ontplooiing, stadsontwikkeling en het internationale statuut van
Brussel. Charles Picqué heeft de Brusselaars
opgeroepen om hun steun te geven aan een
collectief project. Hij verwoordde het als
volgt: «We moeten de Brusselaars warm
maken voor de internationale rol van de
stad. We mogen niet lijdzaam afwachten
wat er met Brussel zal gebeuren, maar moe-
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ten proactief optreden. Laten we in het noorden en het zuiden van het land gaan vertellen
dat we de internationale ambitie nog willen
versterken. Niemand zal kunnen beweren dat
dat een slecht idee is, en bovendien zal men
het Brussels gewest evenmin het geld kunnen
weigeren dat het nodig heeft om zijn internationale rol te vervullen.»

Samenwerken met
de gemeenten
inzake tewerkstelling
Er wordt concreet werk gemaakt van de maatregelen uit het Contract voor de economie en
de tewerkstelling. Tijdens het komende jaar zal
het Brussels gewest een volwaardig partnerschap afsluiten met de gemeenten. Charles
Picqué legt uit waarom: «De gemeenten zijn
geknipte partners voor het Brussels gewest,
want ze kunnen op gepaste manier ingrijpen
op gebied van tewerkstelling, fiscaliteit en
mobiliteit. We moeten tegenstrijdige maatregelen vermijden en naar een harmonisatie van
het beleid streven (vereenvoudiging van administratieve procedures en van gemeentelijke
regelgeving).» Binnenkort wordt een ontwerp
van ordonnantie ingediend.
Wat tewerkstelling betreft, moet de beheersovereenkomst van de BGDA (Brusselse
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling)
worden toegepast. Het is de bedoeling dat er
in 2007 zes plaatselijke bureaus komen, en
tegen het einde van de legislatuur in 2009 één
in elke gemeente. De plaatselijke bureaus zullen werkzoekenden in contact brengen met
werkgevers.
Een andere doelstelling is om de beleidslijnen betreffende opleiding, economie en
tewerkstelling beter op elkaar af te stemmen.
Er zijn reeds twee referentiecentra opgericht.
In 2007 zou er een derde moeten komen,
voor de horeca, en in 2009 een vierde en
vijfde (respectievelijk voor de bouw en de
logistieke sector).
De rol van de Missions locales pour l’emploi
(plaatselijke Brusselse werkwinkels) zou verduidelijkt en geüniformiseerd moeten worden.
Volgend jaar wordt er een ontwerp van ordonnantie ingediend om de organisatie, het transparante beheer en de middelen van deze
belangrijke spelers op gebied van socio-professionele inschakeling te regelen.
De organismen voor socio-professionele
inschakeling, die ervoor zorgen dat laaggeschoolde jongeren beroepservaring kunnen
opdoen, zullen meer geld krijgen.
De gewestelijke overheidsinstellingen zullen
meer inspanningen doen om jonge personeelsleden van verschillende herkomst in
dienst te nemen.
Tenslotte zullen er tewerkstellingscellen worden opgericht om werknemers te begeleiden
die het slachtoffer zijn van herstructureringen.

Economische ontwikkeling:
aandacht voor innovatie
De overheidsinstellingen die zich met economie bezighouden moeten volgens Charles
Picqué hun dienstverlening aan de bedrijven
verbeteren en dus meer steun krijgen van
het Brussels gewest. Ze moeten moderne
managementtechnieken hanteren. De GOMB
(Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het
BAO (Brussels Agentschap voor de
Onderneming) zullen een beheersovereenkomst krijgen.
Het Brussels gewest zal ook instaan voor de
financiering van de KMO’s en van de toekom-

stige opdrachten van de Gewestelijke
Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB)
en van het Brussels Waarborgfonds. In de loop
van het eerste semester van 2007 krijgt het
parlement een ontwerp van ordonnantie
betreffende de bevordering van de economische groei voorgelegd.
De minister-president heeft overigens aangekondigd dat er een gewestelijk plan in de maak
is voor de overdracht van bedrijven, dat tijdens
de volgende tien jaar zijn nut zou kunnen
bewijzen voor tienduizend zaken.
Voor het einde van het jaar moet het Brussels
gewest over een schema voor de ontwikkeling
van de handelszaken beschikken, want de wetgeving inzake de vestiging van grote winkels
wordt geregionaliseerd. In 2007 zal er in
Brussel een internationaal congres over de
handelszaken plaatsvinden.
Het gewestelijk plan voor de innovatie zal in
werking treden. Volgens Charles Picqué zal
absolute voorkeur worden gegeven aan informatie- en communicatietechnologie en aan
levens- en milieuwetenschappen. De ministerpresident zegt ook dat er milieuvriendelijke
maatregelen voor de bouwsector komen om
energiezuinig bouwen te bevorderen zonder de
koop- en huurprijzen de hoogte in te jagen.

Een vrijgemaakte
energiemarkt, beschermde
consumenten
Vanaf 1 januari 2007 wordt de gas- en elektriciteitsmarkt volledig vrijgemaakt voor alle
Brusselse gezinnen. «We moeten van deze
nieuwe situatie gebruik maken om bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de consumenten, en vooral van de
meest kwetsbare, » verklaarde Charles
Picqué. «De bedoeling van het toekomstige
ontwerp van ordonnantie is om te vermijden
dat de sociale rechten van de klanten niet
worden geschonden en ervoor te zorgen dat
ze over de nodige informatie kunnen
beschikken om over een contract te onderhandelen, prijzen te bespreken, op de hoogte
te blijven van hun verbruik en het aanbod

van de verschillende energieleveranciers te
vergelijken.»
Het Brussels gewest zal voor een betrouwbaar
controlemechanisme zorgen en erover waken
dat de leveranciers hun verplichtingen naleven.
Ook zal het Brussels gewest aan een plan werken om de luchtvervuiling, die onder meer
door de wagens van pendelaars wordt veroorzaakt, te bestrijden. Er zullen onderhandelingen worden gevoerd met de gemeenten en
andere gewesten over dit plan met dringende
maatregelen. Tegelijkertijd zal de regering
ervoor zorgen dat de bedrijfsvervoerplannen
algemeen worden ingevoerd en het aanbod
van openbaar vervoer uitbreiden.

Eenvoudigere procedure
om een bouwvergunning
aan te vragen
Ook voor dit dossier beschouwt de ministerpresident de gemeenten als bevoorrechte
gesprekspartners van het Brussels gewest. Hij
benadrukt dat de inkomsten van de gemeenten om meerdere redenen dalen: de bevolking
verarmt, de belastinginkomsten dalen, de
sociale uitgaven stijgen, de personenbelasting
wordt hervormd, de kosten voor de politie en
voor de pensioenen stijgen. Vanaf volgend jaar
krijgen de gemeenten meer geld, maar de
controle van de uitgaven wordt strakker.
Met behulp van een plaatselijk bestuurplan zullen de gemeenten op een modernere, efficiëntere en transparantere manier kunnen functioneren. Vanaf januari 2007 zal erover worden
onderhandeld met de nieuwe gemeentebesturen. De doelstellingen van het plan zijn een
verbetering van de interne controle, het personeelsbeheer en de samenwerking tussen de
gemeenten.
Ook zal het Brussels gewest inspanningen blijven leveren voor de heropleving van de stad.
Er wordt gestreefd naar een grotere sociale en
culturele gemengdheid. Binnenkort zal de
regering beschikken over de resultaten van een
studie over de evolutie van de wijken. Dat zal
het mogelijk maken om de wijken waar
investeringen van de overheid en de privé-sec-

tor gestimuleerd moeten worden beter af te
bakenen. Bovendien kunnen de grondreserves
dan beter worden gebruikt (een eventuele
nieuwe Europese pool op het Josafatterrein,
nieuwe
stadsontwikkelingen
op
het
Deltaterrein, het gebruik van de hippodroom
van Bosvoorde voor vrijetijdsactiviteiten en kinderopvang, uitbreiding van de haven, sanering
van de Carcokesite enz.).
Volgens Charles Picqué wordt de economische
ontwikkeling en de uitbreiding van het aantal
woningen belemmerd door de ingewikkelde
administratieve procedures. De procedure voor
de aanvraag van vergunningen wordt hervormd en vereenvoudigd. Op langere termijn
moet het mogelijk worden om administratieve
stukken via elektronische weg in te dienen.

Meer huisvesting
Het Brussels gewest blijft voor extra huisvesting zorgen. Op dit ogenblijk zijn er bijna
1.300 woningen gepland. In Evere en
Molenbeek wordt aan huisvestingsprojecten
gewerkt. De helft van de geïnvesteerde middelen gaan naar de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM), om te vermijden dat de
huren te veel stijgen als gevolg van renovatiewerken. De sociale verhuurkantoren (SVK)
zijn VZW’s die goedkope huurwoningen aanbieden aan personen met een laag inkomen.
Hun woningbestand zal groter worden.
Er worden verschillende restauratieprojecten
van architecturaal erfgoed uitgevoerd: vijf huizen op de Grote Markt, de Sint-Hubertusgalerij,
het Saint-Cyrhuis, de Noorddoorgang, de kapel
van het Brugmannziekenhuis (dat een
congrescentrum wordt) en de Zavelkerk.
Om jongeren respect voor het erfgoed bij te
brengen, wordt het project «Erfgoedklassen en
Burgerschap» uitgebreid.

Nachtelijk openbaar
vervoer
Mobiliteit in de stad heeft ook veel te maken
met een goede coördinatie van wegenwerken.
Het parlement zal een ontwerp van ordon-

nantie ter wijziging van de huidige ordonnantie voorgelegd krijgen.
Het Brusselse net van openbaar vervoer wordt
in april anders georganiseerd in samenwerking
met de gemeenten.
Zo komt er een nieuwe lijn 51 met snelle trams
van het type 3000 (in afwachting van de komst
van het type 4000) die van Esplanade naar
Stalle zullen rijden.
In april en mei zal de eerste fase van het nachtelijk openbaar vervoer van start gaan, in
samenwerking met de taxidiensten.
Het parlement krijgt ook een ontwerp van
ordonnantie over het parkeerbeleid voorgelegd. Tenslotte zal er begin 2007 ook een ontmoetingspunt voor fietsers komen aan het
Noordstation. Je zult er je fiets kunnen stallen
en laten herstellen.

«Laten we het
internationale
statuut van Brussel
koesteren»
De minister-president beschouwt de internationalisering van Brussel als een essentiële troef

die veel economische rijkdom en tewerkstelling heeft opgeleverd en de culturele uitstraling van ons land en onze gemeenschappen
heeft versterkt.
Volgens Charles Picqué heeft Brussel de
belangrijkste kenmerken van een internationale metropool. De stad is een knooppunt
van de internationale handel en herbergt
Europese en internationale instellingen.
Talloze multinationals hebben er vestigingen
en de stad heeft voorzieningen van internationaal niveau. Allerlei Brusselse instanties
staan in contact met de rest van de wereld.
Brussel heeft een aantrekkelijke culturele uitstraling en heeft vele troeven op gebied van
toerisme en ontspanning. Tenslotte ontvangt
de stad al sinds mensenheugenis buitenlanders. «Andere steden evolueren, andere
metropolen bewegen, worden moderner,
ontwikkelen zich. We mogen ons niet beperken tot de vaststelling dat we in verhouding
met de internationale ambitie van onze stad
te weinig middelen krijgen. We hebben de
verantwoordelijkheid om de internationale
rol van Brussel te versterken,» preciseert
Charles Picqué.

Daarom wil de minister-president voor aanvang van het tweede semester van 2007 een
plan voor de internationale ontwikkeling van
Brussel invoeren. Charles Picqué benadrukt dat
we deze doelstelling moeten koesteren. «Er zal
moeten worden samengewerkt met privé- en
overheidspartners en met alle beleidsniveaus.»
De nadruk wordt gelegd op vijf thema’s: de
identiteit van Brussel, ruimtelijke ordening (er
komen internationale wedstrijden voor de
inrichting van de Europese wijk), de culturele
en economische uitstraling en de internationale communicatie.

«In de eerste plaats moeten
de Brusselaars
zelf over de toekomst van
Brussel beslissen»
«Verschillende belangrijke politieke partijen
hebben aangekondigd dat er na de volgende
verkiezingen nieuwe communautaire onderhandelingen aankomen,» zegt de minister-president. «Brussel zal er niet aan ontsnappen.
Onze stad is een zeer belangrijk machtscentrum als gevolg van haar economische belang

(Brussel is een centrum van werkgelegenheid
dat 20% van het BBP genereert), door haar
Europese uitstraling en door haar rol als tussenpersoon tussen de gemeenschappen in dit
land. Er is goed nieuws: de Belgische politici lijken te beseffen dat er meer moet worden
geïnvesteerd in de hoofdstad van het land. Als
Brussels minister-president wil ik echter hameren op het autonome statuut van het Brussels
gewest. Dat betekent dat de Brusselaars in de
eerste plaats zelf over hun gewest moeten
beslissen. Het Brussels gewest mag in geen
geval op zichzelf terugplooien. De natuurlijke
rol van Brussel bestaat erin om de gemeenschappen te verenigen in een internationale en
multiculturele context.»
En Charles Picqué sluit af met deze woorden:
«Wanneer ik sommigen onwaarheden hoor
verkondigen over de economische gezondheid van het Brussels gewest, moet ik besluiten dat dat ofwel te wijten is aan een gebrekkige kennis van zaken, ofwel aan een twijfelachtige politieke strategie. De cijfers spreken immers voor zich en tonen aan wat
Brussel voor de rest van het land betekent in
■
economisch opzicht.»

Nadat ze naar de beleidsverklaring van minister-president
Charles Picqué (PS) hadden geluisterd, kregen de
parlementsleden de kans om te reageren
MR : «Gedaan met dollen»
Namens
de
MR
betreurt
Jacques
Simonet
dat
het
Contract voor de economie en de tewerkstelling «ten vroegste in
2008» wordt uitgevoerd en dat er nog
altijd «een enorme
leegte gaapt» inzake
van het plaatselijk
bestuurplan, een belangrijk hulpmiddel dat de
gemeenten moest toelaten om op een meer
efficiënte en transparante manier te werken.
«Nadat de regering in 2004 met veel bombarie
een ambitieus bestuurplan had aangekondigd
dat een revolutie teweeg zou brengen in het
bestuur van de gemeenten door een managementcultuur in te voeren en moderne
bestuurstechnieken te hanteren, met efficiënte
controlemechanismen, partnerschappen enzovoort, moet ik vaststellen dat er een halve legislatuur later nog amper iets te merken is van de
oorspronkelijke vastberadenheid van het plan.»
De fractieleider van de MR heeft ook kritiek op
de modernisering van de BGDA. «Ik heb slechts
vage antwoorden gekregen op mijn vele vragen,
en vrees dat dat erop wijst dat het schip van de
BGDA zich nog steeds in woelige wateren
bevindt,» zei hij tegen de minister-president.
Jacques Simonet beweert ook dat de versterking
van de internationale rol van Brussel uitblijft:
«Waarom zullen we in totaal drie jaar op dit plan
hebben gewacht, terwijl u het al sinds het begin
van de legislatuur over de internationale rol van
Brussel hebt? Ongeveer zes maanden geleden is
Marie-Laure Roggemans tot contactpersoon met

Europa benoemd. Wat hebt u sindsdien gedaan?
Wat zijn de grote lijnen van uw plan? Hoe staat
het met de aangekondigde onderhandelingen
met de gemeenten? Bij mijn weten is er niets
gebeurd, hebt u niets ondernomen, en nu komt
u met een nieuw plan op de proppen om de promotie van de troeven van Brussel volledig te
regelen.»
Volgens de volksvertegenwoordiger van de MR
zijn de burgers vooral bekommerd om tewerkstelling, huisvesting, netheid en veiligheid. «Het
is niet het moment om te dollen. We moeten
alle Brusselaars mobiliseren voor de nakende
communautaire onderhandelingen, die de politieke agenda van 2007 zullen domineren.»
De heer Simonet roept de regering op om concrete initiatieven te nemen, teneinde «in samenspraak met de partijen van de meerderheid en
de oppositie de verdediging van Brussel voor te
bereiden.»

PS: voor een gewestelijke
belastingadministratie
Rudi Vervoort, de fractieleider van de PS, is
tevreden dat er structurele begeleidingsmaatregelen voor de
negentien gemeenten
komen. De PS wil dat
de regering steeds
rekening houdt met
het
voorstel
van
ordonnantie van volksvertegenwoordiger Rachid Madrane om personen met uiteenlopende culturele achtergronden aan te werven in de instellingen van

het gewest en van de gemeenten. Voorts wil
de PS werken aan de invoering van een
Brussels label voor bedrijven die hun sociale
verantwoordelijkheid nemen op gebied van
leefmilieu, economie en tewerkstelling.
Wat de tewerkstelling betreft, herhaalt Rudi
Vervoort dat alle gewestelijke en gemeentelijke
maatregelen om de tewerkstelling van jongeren
te bevorderen op elkaar moeten worden afgestemd en dat er gebruik moet worden gemaakt
van alle bestaande federale middelen die daarvoor beschikbaar zijn.
Op gebied van leefmilieu schaart Rudi Vervoort
zich achter het ontwerp van ordonnantie ter
bescherming van de fundamentele rechten van
de energieverbruikers, en vooral van de meest
kwetsbare. «Ik zal erover waken dat het neoliberale credo volgens hetwelk een vrije markt
automatisch tot lagere prijzen leidt, wel degelijk van toepassing zal zijn,» zei hij enigszins
ironisch.
Inzake huisvesting staat de PS achter de regeringsplannen om zo snel mogelijk de nieuwe
maatregelen van de federale regering te benutten en zones in de Brusselse wijken af te bakenen waar er zeer dringend behoefte is aan een
omkadering van de huurprijzen.
Toen hij het thema van de internationale rol van
Brussel aansneed, brak Rudi Vervoort een lans
voor een betere spreiding van de Europese
instellingen over het hele Brussels Gewest en
een betere integratie in de wijken. In het algemeen is Rudi Vervoort voorstander van een
betere sociale gemengdheid in het hele gewest.
Tenslotte had de PS nog een opmerking over de
verlaging van de autonome gewestbelasting, die
volgens de partij niet lineair mag worden toegepast maar op een sociaal rechtvaardige
manier moet gebeuren. Rudi Vervoort bena-

drukte de noodzaak van een gewestelijke
belastingadministratie, die ook onontbeerlijk is
voor het beleid inzake gronden. Zo’n belastingadministratie is niet alleen noodzakelijk voor de
voorbereiding op de communautaire onderhandelingen van 2007, maar ook omdat er in Brussel
te weinig controle op de bedrijfsbelasting is.

cdH: beter samenwerken
met de gemeenten
Fractieleider
Denis
Grimberghs van de cdH
beschouwt de uitvoering van het Contract
voor de economie en
de tewerkstelling als
een krachtig signaal dat
typerend is voor deze
regering en waarmee
ze zich duidelijk van de
twee vorige regeringen
onderscheidt. De cdH pleit voor de snelle invoering van een fiscaal compensatiefonds dat het
mogelijk moet maken om de gemeentelijke
lasten voor de bedrijven te verlichten, omdat de
economische ontwikkeling van het Brussels
gewest anders in het gedrang zou kunnen
komen.
De cdH beschouwt het promoten van de troeven
en van het internationale karakter van Brussel als
een belangrijk nieuw element in de beleidsverklaring. De partij, die eerder al het gebrek aan
overleg aanklaagde, hecht immers veel belang
aan dit onderwerp. «Brussel kan veel voordeel
halen uit haar statuut van internationale hoofdstad,» zegt Denis Grimberghs, «zowel op economisch gebied als voor tewerkstelling en toe-
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risme. Het kan ook dienen om de andere
gewesten meer respect bij te brengen voor het
Brussels gewest.» De volksvertegenwoordiger
vindt dat er moet worden gewerkt aan een
langetermijnplan voor Brussel, dat bij de
andere beleidsniveaus moet worden verdedigd.
Enkele jaren geleden heeft het Brussels gewest
het Belirisakkoord afgesloten met de federale
overheid om de specifieke kosten te financieren die gepaard gaan met het statuut van
internationale hoofdstad. Het akkoord betreft
vooral subsidies voor infrastructuurwerken en
voor de ontvangst van de internationale instellingen. Volgens de cdH wijzen meerdere studies erop dat de middelen ontoereikend zijn.
Volgens Denis Grimberghs moet het bedrag
van de subsidies, hun bestemming en de
manier waarop ze worden besteed opnieuw
worden bekeken.
Tenslotte opperde Joël Riguelle van de cdH het
idee om de samenwerking tussen het Brussels
Gewest en de gemeenten te verbeteren om
«een dialoog tot stand te brengen waar de
burgers hun voordeel uit kunnen halen en die
aanleiding geeft tot een respectvolle samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus.» Hij suggereerde drie beleidsdomeinen om de samenwerking snel en op «ware
schaal» uit te testen: mobiliteit, netheid en verkeersveiligheid.

vastgoedprijzen. «De federale regeringsverklaring stelt teleur op dit gebied. Ik ben onthutst
over het gebrek aan slagkracht van het
Brussels Gewest.»
Wat leefmilieu betreft, benadrukt Yaron Pesztat
dat de vrijmaking van de energiemarkt dankzij de concurrentie tot een prijzendaling moet
leiden en tot meer productie van groene energie. Hij vindt niet dat het ontwerp van ordonnantie van Ecolo-minister Evelyne Huytebroeck
overdreven hoge sociale eisen stelt: «Ik ben blij
dat er voldoende sociale garanties in het ontwerp zijn verwerkt, maar als de vrijmaking van
de energiemarkt tot de versterking van het
monopolie van Electrabel leidt, zijn we volledig aan ons doel voorbijgeschoten.»
Inzake mobiliteit heeft de fractieleider van
Ecolo de indruk dat het GEN in het slop zit. Ook
vindt hij dat de bedrijven niet alleen gestimuleerd, maar zelfs verplicht moeten worden om
een vervoersplan voor hun personeel op te
stellen.
Yaron Pesztat had ook opmerkingen over het
internationale statuut van Brussel: hij vindt dat
de regering voor de ontwikkeling van de
Europese wijk lessen moet trekken uit de mislukking van eerdere plannen. Tot slot uitte het
Ecolo-parlementslid zijn bezorgdheid over de
bestemming van de Brusselse grondreserves.
Hij wil dat er eerst een politiek debat wordt
gehouden om de beleidslijnen van de regering
te bespreken.

Ecolo: nadruk op jobs
die niet kunnen worden
gedelokaliseerd

sp.a-spirit:
«een tweede adem»

Ecolo-fractieleider Yaron Pesztat omschreef de
beleidsverklaring als «ambitieus, stimulerend
en vol projecten waaraan nu of binnenkort
wordt gewerkt.»
Op het gebied van
tewerkstelling
verheugde de volksvertegenwoordiger zich
over de oprichting van
referentiecentra voor
de
horeca,
de
logistieke sector en de
bouw. «Het zijn allemaal sectoren die
moeilijk kunnen worden gedelokaliseerd en waarin veel werk is
voor laaggeschoolden, zodat een aanzienlijk
deel van de Brusselse werklozen er aan de slag
zou moeten kunnen.» Een tweede element
van tevredenheid is de ordonnantie betreffende de discriminatie bij de tewerkstelling, die
ervoor moet zorgen dat er meer Brusselaars in
de overheidsinstellingen kunnen werken.
Toch heeft Yaron Pesztat ook kritiek: hij vraagt
zich af of de gemeenten voldoende financiële
middelen zullen hebben om samen met het
Brussels gewest aan de toepassing van het
Contract voor de economie en de tewerkstelling te werken.
Ook op gebied van huisvesting heeft Ecolo
enkele reserves. Yaron Pesztat is weliswaar
tevreden over de ontwikkeling van het milieuvriendelijk bouwen om de energiefactuur van
de bewoners te doen dalen, maar hij verwijt
de minister-president dat die zich niet expliciet
heeft uitgesproken over de omkadering van de

Marie-Paule Quix verkondigde namens sp.aspirit dat uit de beleidsverklaring bleek dat de
regering een tweede adem had gevonden.
«Dit jaar heeft de minister zich zeer expliciet
uitgesproken over de samenwerking tussen
het Brussels gewest en de gemeenten.»
sp.a-spirit was ook tevreden dat het internationale statuut van Brussel zou worden benadrukt: «Eindelijk wordt er in de beleidsverklaring aandacht besteed aan toerisme en city
marketing. We verwachten van de regering
een ambitieus, coherent en vooral efficiënt
beleid inzake city marketing.»
Marie-Paule Quix had echter bedenkingen bij
het huisvestingsbeleid: «Wat ons het meest
tegen de borst stuit, is ongetwijfeld het feit dat
er genoeg woongelegenheid is (er staan vele
gebouwen leeg, voornamelijk kantoorruimten
en ruimten boven handelszaken), terwijl er
zoveel daklozen zijn
en mensen in krotten
wonen. De overheid
moet absoluut ingrijpen.»
sp.a-spirit maakt zich
ook zorgen over de
nakende vrijmaking
van de elektriciteitsen gasmarkt. «In Brussel dreigt de vrijmaking
een slag in het water te worden omdat de
grote elektriciteitsleveranciers niet van plan
zijn om er hun diensten aan te bieden,» verduidelijkt Marie-Paule Quix.
Voorts heeft de politica vragen bij de stadsvernieuwing: «Na tien jaar moeten we de realiteit

onder ogen durven zien en de efficiëntie van de
wijkcontracten evalueren. We zijn voorstander
van een monitoring van de wijken, die bedoeld
is om de investeringen van de overheid en de
privé-sector in betere banen te leiden.»
Wat de instellingen betreft, vindt Marie-Paule
Quix eveneens dat Brussel door de Brusselaars
moet worden bestuurd. «We moeten de communautaire onderhandelingen voorbereiden in
een sereen klimaat van onderling respect tussen
Frans- en Nederlandstaligen.»

CD&V:
meer samenwerken met
Vlaanderen en Wallonië
De minister-president
had vijf zwaartepunten
van het plan voor de
internationale ontwikkeling van Brussel naar
voren geschoven: de
Brusselse
identiteit,
ruimtelijke ordening,
culturele uitstraling,
economische ontwikkeling en communicatie.
CD&V-fractieleider Walter Vandenbossche pleitte
voor een zesde zwaartepunt: het promoten van
een belangengemeenschap van Brussel,
Vlaanderen en Wallonië. «Als gevolg van de
internationale rol van Brussel, is deze stad de
motor van de Vlaamse en de Waalse economie.»
De fractieleider van de CD&V vindt het noodzakelijk om een beleid te voeren dat de grenzen
van het gewest overstijgt en om nauw samen
te werken met Vlaanderen en Wallonië. Hij vindt
dat men vaak verder moet durven kijken dan de
gewestgrenzen, bijvoorbeeld in het nachtvluchtendossier.
De CD&V’er legt ook de vinger op de wonde
wanneer het gaat over de armoede die de allochtone bevolking hard treft en over het gebrek
aan huisvesting. «Jobs en huisvesting zijn
extreem belangrijk in de strijd tegen armoede,»
benadrukte hij.
Wat economie betreft, hecht Walter
Vandenbossche bijzonder veel belang aan een
beleid dat gunstig is voor de KMO’s en aan de
beheersovereenkomst van de BGDA. Hij maakt
zich zorgen over de vrijmaking van de energiemarkt vanaf 1 januari 2007 en over de problemen van handelaars die last ondervinden van
openbare werken.
Tot slot verweet de fractieleider van de CD&V de
minister-president dat die in zijn beleidsverklaring niet had verwezen naar de vernietiging van
het taalakkoord door de Raad van State (Arrest
van 7 juli 2006). Walter Vandenbossche verzocht
het hoofd van de regering om een diepgaand
debat te voeren over deze aangelegenheid.

Groen!: echte tweetaligheid
in de gemeenten
Adelheid Byttebier, fractieleidster van Groen!,
vond het jammer dat er niet naar sociale zaken
werd verwezen in de beleidsverklaring.
Anderzijds vond ze wel dat er voldoende aandacht werd besteed aan economie en tewerkstelling.

Groen! heeft kritiek op
het hoofdstuk mobiliteit: «Het bestaat uit
een opsomming van
een serie aankopen van
rollend materieel waarover reeds werd beslist
en uit de aankondiging
van een fietsherstellingswerkplaats, die er
niet dit jaar zal komen, zoals werd beloofd, maar
pas volgend jaar.» «Er wordt met geen woord
gerept,» zegt het parlementslid nog, «over de
slechte dienstverlening van de MIVB, de afnemende verkeersveiligheid en de lamentabele
statistieken inzake verkeersongelukken.»
Bovendien vindt ze dat er in de verklaring geen
aandacht wordt besteed aan de samenwerking
tussen Nederlands- en Franstaligen in Brussel.
Groen! ziet het plaatselijk bestuursplan als een
van de middelen om op lokaal niveau beter
samen te werken en beweert dat de Vlaamse
schepenen er een cruciale rol in spelen. De
gemeentebesturen moeten een dienstverlening
aanbieden die echt tweetalig is en samenwerken met bewoners van de twee taalgemeenschappen.
«Als de communautair getinte provocaties die
vaak van buiten Brussel komen kunnen worden
gecounterd door de tweetaligheid van de lokale
besturen te verbeteren, kunnen we meer energie investeren in de realisatie van onze Brusselse
projecten.»

VLD: «Twee
belastingverlagingen
sinds 2000»
Volgens
Jean-Luc
Vanraes, fractieleider
van de VLD, is de vermindering van de
autonome gewestbelasting (van 179,50
euro naar 90 euro in
2007) en op termijn
de afschaffing ervan
de meest sociale
maatregel die de regering kon nemen. De verlaging van de forfaitaire belasting zal vooral ten
goede komen aan de alleenstaanden en minst
bedeelden. In 2008 wordt de belasting afgeschaft. Sinds hij in 2000 minister werd, beslist
Guy Vanhengel voor de tweede keer om de
belastingen te verlagen.
Jean-Luc Vanraes uitte ook zijn ongerustheid over
de langdurige werklozen, die vaak financiële problemen hebben en met hun gezondheid sukkelen. Hij vindt dat de OCMW’s en de BGDA dringend beter moeten gaan samenwerken.
Verder zegt het parlementslid dat de Brusselse
VLD tijdens de belangrijke institutionele onderhandelingen van 2007 de belangen van de
Brusselaars zal verdedigen. De partij is voorstander van een echt Brussels front, opdat Fransen Nederlandstaligen samen de onderhandelingen kunnen voorbereiden. De VLD-fractieleider
is ook van oordeel dat de Brusselse politici er
geen baat bij hebben om communautaire conflicten uit te vechten en dat ze beter een ingrijpende herfinanciering van het Brussels gewest
kunnen verdedigen.
■

EEN KADER VOOR HET WATERBELEID EN
– BEHEER IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
De ordonnantie zet de richtlijn 2000/60/CE van het Europees Parlement en de
Europese Raad van 23/10/2000 om en stelt een kader vast voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid.
Waarom is deze kaderordonnantie zo belangrijk?
- omdat ze de doelstellingen (te halen tegen 22 december 2015) en instrumenten (o.m.
de wijze van tarifering) aangeeft voor het waterbeleid van het Brussels gewest;
- omdat ze het programma inschrijft in het beheer van het Scheldebekken (waartoe het
gewest behoort);
- omdat ze de verantwoordelijke organisatoren van de watersector in het Brussels
gewest aanduidt;
- omdat ze het water als een kostbaar en collectief levensgoed bestempelt, waarop
iedere mens recht heeft voor zijn basisbehoeften.

Zo iets komt zelden voor …
Een voorstel van ordonnantie, door een volksvertegenwoordiger ruim twee jaar geleden
ingediend, wordt gelijktijdig behandeld met
een ontwerp van ordonnantie waarvoor de
minister namens haar regering in september ll.
de spoedbehandeling vraagt. Het geduld van
de hoogste Europese instanties en zelfs van het
Europees Hof van Justitie geraakt op. Er hangen
inderdaad boetes en sancties in de lucht.
Zowel het voorstel als het ontwerp gaan over
hetzelfde. Het Brussels gewest moet een heel
belangrijke EU-richtlijn omzetten in eigen wetgeving en het Brussels waterbeleid verankeren
in een reeks doelstellingen, normen en organisatorische ingrepen.
Het voorstel is van de hand van een oppositielid, dat in een niet zo ver verleden zelf
minister van Leefmilieu was. Eigenlijk is het
een erfstuk van de vorige regering, die het
maar niet eens kon geraken over een serie
hervormingen, zoals deze van de watersector,
en het dan maar diep wegborg in de koelkast.
De auteur, Brussels Volksvertegenwoordiger
Didier Gosuin (MR), geeft toe dat hij geen tijd
heeft gevonden om dat vroegere voorontwerp,
nu voorstel van ordonnantie, bij te spijkeren of
te actualiseren. Maar hij kondigt wel aan te zullen vechten tegen een aantal scheve en

kromme maatregelen uit het ontwerp. De
meerderheid apprecieert dat de oppositie
geen systematische sabotage voert van het
parlementaire werk en duldt met enige grootmoedigheid en fair play de input van terzake
doende amendementen.

De commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud,
Waterbeleid en Energie hield drie vergaderingen (29/9 – 3/10 – 10/10) onder leiding van
haar voorzitster Olivia P’tito (PS). De commis-

HET WATERLANDSCHAP IN BRUSSEL
Wanneer alles naar wens verloopt, zal het zuiveringsstation Brussel-Noord in
Neder-over-Heembeek operationeel zijn in de lente van 2007. Het zal dan het
afvalwater van 1,1 miljoen inwoners zuiveren. Dat afvalwater wordt aangevoerd
vanuit Brussel-centrum, linker-oever en de grote Woluwecollector.
Redenen genoeg om in de Nieuwsbrief van oktober 2007 eens de volle schijnwerpers
te richten op het water (dat levensnoodzakelijke natuurproduct).
Leidingwater, hemelwater, oppervlaktewateren, rioleringen, collectoren….
Wie doet wat in ons stadsgewest voor de winning, de productie, de distributie
en de zuivering van het water?
Is het kostenplaatje echt zo duizelingwekkend?
En wat met de Zenne?

sie stond onder tijdsdruk, want de regering had
de hoogdringendheid gewenst.
De traditie wil – en het huishoudelijk reglement
bevestigt het – dat een ontwerp voorrang
krijgt.
De gedachtenwisseling over een kader voor
het waterbeleid verliep in een open geest. De
oppositie, merendeels bij monde van MRvolksvertegenwoordiger Didier Gosuin (en nota
bene gewezen minister van Leefmilieu) werkte
constructief mee, ook al stond ze op sommige
momenten op haar ‘gelijk’. De afgevaardigden
van de meerderheid schaarden zich achter
minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo), maar
waren zo sportief om de argumentatie van
sommige amendementen te volgen en ze dan
ook goed te keuren.
Kortom: bij momenten een lichte botsing tussen Gosuin en Huytebroeck met weinig blikschade, maar meestal een heilzaam samenspel van volksvertegenwoordigers die het
opnemen voor dat kostbare goed waarop alle
Brusselaars recht hebben, te weten het water.

Brussels
Volksvertegenwoordiger
Didier GOSUIN (MR)
Didier Gosuin (MR) geeft in de commissie ruiterlijk toe dat zijn voorstel van ordonnantie niet
meer up to date is. Het voorstel dient geactualiseerd, het is immers een bijna letterlijke
omzetting van de Europese richtlijn
2000/60/EC van 23 oktober 2000.
Wat de openbare dienstverlening betreft
inzake de winning, het produceren, het verdelen en het zuiveren van water, wil Didier
Gosuin uitgaan van drie principes:
• water is geen handelsgoed ;
• voor water gelden enkel precieze normen
(vb. een basisbehoefte voor de gebruikers) ;
• de marktlogica mag niet spelen voor water.
Terwijl de Europese Commissie geprangd zit
tussen algemeen belang en privatiseren,
neemt de Brusselse regering een ondubbelzinnig standpunt in.

Didier Gosuin is gekant tegen de oprichting
van een nieuwe regionale operator. De Brusselse Intercommunale Watermaatschappij
(BIWM) is het best gewapend om de waterkringloop te exploiteren en te beheren én
werkt overigens grensoverschrijdend. Bovendien voert deze operator bijna al zijn
opdrachten zelf uit, wat niet kan gezegd worden van de Brusselse Intercommunale
Maatschappij voor Waterdistributie (BIWD).
Anderzijds kan de BIWD ook wel enkele troeven voorleggen.
In de wetgeving en in de dienstverlening van
de wateroperatoren moeten de volgende
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‘musts’ voorkomen: de universele dienstverlening en de doorzichtigheid van financiering.
Wetgever en operatoren moeten bepaalde
diensten ter beschikking stellen van alle
gebruikers en consumenten op het territorium
van het gewest, tegen een betaalbare prijs.
Het Brussels gewest moet derhalve de kosten
compenseren van openbare dienstverlening,
waarvoor de inkomsten ontoereikend zijn
geweest.

De continuïteit
van de dienst
Als een intercommunale actor als de BIWM de
rechten voor de waterexploitatie en het waterbeheer krijgt toegewezen en bovendien steunt
op de gemeenten (de oudste overheidsinstellingen van het land), stelt er zich géén probleem van continuïteit.

De kwaliteit van de dienst
Deze verplichting haakt in op de doelstellingen
inzake de verbetering van de kwaliteit van de
wateren.

De bescherming
van de gebruikers
en de consumenten
De tekst van het voorstel van ordonnantie
voorziet in de raadpleging en de inspraak van
de bevolking bij het uitwerken, evalueren en
aanpassen van het beheersplan. Ook het
Parlement heeft zijn zeg in het beheerscontract.

Tariefgebonden
toegankelijkheid
In de watersector moet er een sociaal tariefstelsel komen. Het principe van ‘de vervuiler
betaalt’ staat formeel ingeschreven in de EUrichtlijn en maakt de toepassing van een sociale
tarifering wat moeilijker. Daarom maakt Didier
Gosuin in zijn ordonnantievoorstel een onderscheid tussen de BIWM-prijs voor de dienstverlening en de werkelijke kostprijs. Met andere
woorden, het bedrag op de factuur aan de consument omvat niet noodzakelijk alle kosten.

Minister Evelyne
HUYTEBROECK (Ecolo)
De minister van Leefmilieu deelt mee dat de
ordonnantie vijf grote doelstellingen nastreeft:
de drie eerste beantwoorden aan de EU-richt-

lijn, de twee laatste gaan eerder in op de
noden van het Brussels gewest.
• Het oppervlakte- en grondwater worden
geïntegreerd en beheerd per waterbekken (in
casu de Schelde);
• het oppervlakte- en grondwater wordt verbeterd;
• het publiek wordt geraadpleegd;
• de watersector blijft in handen van de overheid;
• het waterbeleid wordt duurzaam gefinancierd
(optimalisering van de investeringen).
Aan de door de Europese Unie voorgeschreven
werkmethodes voegt minister Huytebroeck er
nog drie toe:
• een regenplan in de strijd tegen overstromingen;
• het blauwe netwerk;
• de ontwikkeling van hydrothermie (techniek
om gebouwen op te warmen of af te koelen)
en na discussie in de Commissie Leefmilieu,
breidt ze deze nog uit met;
• de vereenvoudiging van het samenspel van
operatoren;
• de Noord/Zuid solidariteit;
• degressieve tarieven voor de economische
wereld.
Vervolgens moet er een stand van zaken opgemaakt worden in verband met de kwantiteit en
de kwaliteit van het Brusselse water. Dan komt
er een programma met een resem maatregelen, zoals investeringen, incentives, betere
reglementen, enz. Het beheersplan tenslotte
brengt alles in kaart voor het hele hydrografische bekken.
Het waterbeheer wordt niet uitbesteed aan
privé partners, maar is en blijft in handen van
de overheid. Er moet fors geïnvesteerd worden
in infrastructuurwerken, om te voldoen aan de
uiterst strenge normen van waterkwaliteit. Stel
u voor dat de overheid dat overlaat aan multinationals of aan privé partners, dan krijgt de
verbruiker sowieso de rekening gepresenteerd.
Daarom wordt de exclusiviteit van rechten toegewezen aan de operatoren die belast zijn met
de productie, distributie en afwatering. Zo is
het publieke belang van de Brusselse watersector veilig gesteld.
Er komt een Brusselse Maatschappij voor
Waterbeheer (BMWB). Verder voorziet de ordonnantie in de afschaffing van de waterdirectie en
de overheveling van de hydrogeologie naar het
BIM en andere bevoegdheden naar de nieuwe

BMWB. Collectoren en zuiveringsinstallaties zullen onder de verantwoordelijkheid vallen van
deze maatschappij. De BMWB gaat een
beheerscontract aan met het Brussels gewest.

Tarifering
Zoals opgelegd door de EU-richtlijn, zal de prijs
voor water én de kosten dekken die aan water
verbonden zijn én het principe volgen «de vervuiler betaalt». De taks op het afvalwater verdwijnt, maar wordt wel doorverrekend in de factuur van de waterverdelingsmaatschappij. Wie
zuinig omspringt met water, betaalt minder.
Het zal nog een tijd duren vooraleer het hele
kostenplaatje duidelijk in ogenschouw kan
genomen worden.

Bedenkingen en kritische
noten in de
commissievergaderingen
en in de plenaire zitting
(samenvatting)
Fatiha Saïdi (PS)
Dit beleidsinstrument voor het waterbeheer is
een goede zaak voor de duurzame ontwikkeling. Fatiha Saïdi verzoekt om meer licht te
laten schijnen op de budgettaire context, op de
evolutie van ontvangsten en kosten. En wat
gebeurt er met het Sociaal Waterfonds?
Namens haar PS-fractie benadrukt Fatiha Saïdi
twee pluspunten:
1. de solidaire en progressieve tarifering van
het water voor huishoudelijk gebruik;
2. de watercyclus (behalve grote zuiveringsprojecten) blijft een aangelegenheid van de
overheid.
Didier Gosuin (MR)
Hij erkent in het voorliggend ontwerp zijn
belangrijkste oogmerken terug te vinden. Maar
hij heeft het moeilijk met een nieuwe publieke
rechtspersoon, die aan de controle van parlement en regering zal ontsnappen. Didier
Gosuin wijst ook op het gevaar van een concurrentieslag met privé groepen, omdat de
strikte regels inzake overheidsopdrachten hier
niet perfect werden gevolgd. Er staat ook geen
matiging op de waterkosten van bijvoorbeeld
gemeenten, hospitalen, sportgebouwen. Hij
betreurt het gebrek aan mogelijkheden tot controle en aan transparantie van de sector.
Jammer ook dat nu de kans werd gemist om
de watersector wat bij te snoeien.

Marie-Paule Quix (sp.a-spirit)
Zij vraagt zich af hoe de tarieven voor de consument zullen geharmoniseerd worden. Tot op
vandaag hanteren de gemeenten in ons
gewest een verschillende heffing. Tussen de
intentie de sector te rationaliseren en het
besluit om een extra (semi)overheidsinstelling
op te richten, valt toch wel een serieus contrast
te ontwaren.
Yaron Pesztat (Ecolo)
Met de omzetting van deze EU-richtlijn in een
Brusselse wetgeving, gaan we erop vooruit.
We verkrijgen zo meer coherentie en het
waterbeheer zal per stroomgebied geregeld
worden. Yaron Pesztat herinnert collega Gosuin
eraan dat de vorige regering de waterkwestie
wel heeft aangeraakt, maar niet kon afronden
in een eindtekst.
Jacqueline Rousseaux (MR)
Het nieuwe organogram blinkt niet uit door
eenvoud. Wel integendeel, betoogt zij.
Jacqueline Rousseaux maakt zich zorgen over
hogere lasten voor KMO’s, rusthuizen, ziekenhuizen en de horecasector die veel water verbruiken. En zo solidair getint is de nieuwe tarifering ook niet: men houdt rekening met het
verbruik, niet met de financiële draagkracht
van de consument.
André du Bus de Warnaffe (cdH)
Het institutionele waterlandschap moet overzichtelijker gemaakt worden, dat is in het
belang van de gebruiker. Het parlementslid
heeft ook vragen bij de compensatie van de
taks op het afvalwater, want de BTW kan hier
roet in het eten gooien! Jammer dat er geen
waarborg komt voor de degressieve tarifering
van de grootverbruikers.
Viviane Teitelbaum (MR)
Klaarblijkelijk houdt men zich bij de oprichting
van de BMWB niet aan de voorschriften van de
wet van 21 maart 1991 i.v.m. de hervorming
van sommige overheidsbedrijven.
Olivia P’tito (PS) (plenaire vergadering)
De PS verheugt zich erover dat alle democratische fracties zich positief hebben uitgesproken voor het behoud en de versterking van het
openbaar karakter van de watersector. Zij richt
zelfs een bravo aan het adres van de MR. Haar
groep gaat volledig akkoord met het mecha-

nisme van de tarifering: de allerzwaksten zullen het best beschermd zijn. De minister heeft
bevestigd dat de verbruiker geen zwaardere
waterfactuur in de bus krijgt. Het regeerakkoord indachtig, zal de PS die belofte checken
bij de bespreking van de 2007-begroting.
Minister Evelyne Huytebroeck
Aan deze eindtekst van het ontwerp van
ordonnantie werd twee jaar lang gelaboreerd.
Juridisch en financieel werd alles netjes onder
de loep gehouden en we hebben heel goed
geluisterd naar de wijsheden van de Raad van
State, de Economische en Sociale Raad en de
Raad voor het Leefmilieu.
De fusie van de BIWD en de BrIS (Brusselse
Intercommunale voor Sanering) is een eerste
stap naar een simpele structuur. Meer is
momenteel niet mogelijk. Het Parlement zal
zijn controlerecht onverminderd kunnen uitoefenen. Het Waterfonds zal precies dienen om
de openbare dienstverlening te versterken.
«De overgang van de forfaitaire belasting naar
de solidaire belasting op de hele prijs komt
neer op een progressieve tarifering van de
kosten van het water», stelt de minister
voorop. Het systeem van de afnemende prijs
is ook gunstig voor bedrijven.
De minister verzekert dat de waterdiensten
volledig onder overheidscontrole blijven. De
BIWD is en blijft de operator voor de waterbedeling. De BIWD is en blijft ook het aanspreekpunt voor de gebruiker. De BIWD werkt
met de BMWB als openbare onderaannemer.
De minister zal zich graag achter een amendement scharen, dat een gedeelte van de
waterontvangsten voorbestemt voor het arme
Zuiden, zoals in een resolutie gevraagd door
Marie-Paule Quix (sp.a-spirit).
Didier Gosuin (MR)
Het is na lezing van de adviezen van de Raad
voor het Leefmilieu en de Economische en
Sociale Raad, dat Didier Gosuin terugkomt op
de zwakten en tekortkomingen van de ontwerp-ordonnantie. Zijn kritiek slaat vooral op
volgende punten:
- er komt geen eenvoudige structuur;
- er is geen waarborg om de waterprijs te
handhaven;

- er is geen speciale tarifering voor de grootverbruikers;
- enige harmonisering van de bestaande normen blijft achterwege.
En hij heeft nog enkele vragen in petto, o.m. over
de omvang van de financiële stromen en over
een fiscale vluchtheuvel om de BTW op grote
investeringsprojecten te kunnen recupereren.

Korte berichten
Tiende CALRE-conferentie Venetië

Minister Evelyne Huytebroeck
Gosuins sneer dat een manke ordonnantie leidt
tot een kwetsbare watersector, laat de minister
niet zomaar passeren. «Uw uiteenzetting bevat
vele interessante opmerkingen, maar ook een
dosis kwade wil», riposteert zij.
De minister geeft naar best vermogen nogmaals antwoord op de allerlaatste vragen en
herinnert eraan dat het hier om een kaderordonnantie gaat en dat later in de uitvoeringsbesluiten de details worden uitgewerkt.
Volgens haar moet iedereen erkennen dat er
twee intercommunales zijn samengesmolten
en twee administraties gerationaliseerd. Zo
complex is dat bouwwerk dus niet, zoals sommigen bij hoog en laag beweren.
Een week later, tijdens de plenaire vergadering, verwoordt ze als volgt :
«De hervorming van de watersector stond
bovenaan op de agenda van de vorige regering. In 2003 liep het fameuze COBRU uit op
een grandioos fiasco en de toenmalige
minister van leefmilieu mocht zijn plannen
opbergen. Ons gewest werd bij de ‘laatkomers’
gerekend in de topkringen van de Europese
Unie en scheef bekeken. Aan die pijnlijke
achterstand komt nu een einde».
Na een verbeten, maar uiterst correct gevoerde
amendementenslag, gaf de Commissie
Leefmilieu met 8 voor en 4 tegen groen licht
voor de ordonnantie op het waterbeheer.
Zodoende kwam het voorstel van ordonnantie
Gosuin-Simonet – «zonder grond zijnde» – te
vervallen.
Een gelijkaardige verhouding tekent zich op
donderdag 19 oktober ll. ook af in de plenaire
zitting. Toen stemden 54 volksvertegenwoordigers voor en 31 tegen.
■

lokaal bestuursniveau forfait moeten geven.
Het laagste van de drie decision making niveaus (Europa, lidstaat en regio) is uiteraard
het best geplaatst om de toepassing van de
subsidiariteit te monitoren.

Onze lezersenquête

Vlnr, Willem Draps (Secretaris van het Bureau),
Eric Tomas (Voorzitter), Jos Chabert en Joël Riguelle
(Secretarissen van het Bureau).

Ter gelegenheid van de 10de Conferentie van
de Europese regionale wetgevende parlementen (CARLE) (Venetië – 30/31 oktober 2006)
hebben de voorzitters van de 74 deelnemende
assemblees beklemtoond dat de Europese
integratie niet genoeg vooruitgaat. De burgers
dienen nauwer betrokken bij de Europese zaak
en dus moet de Unie de landelijke, regionale
en lokale vertegenwoordigers meer en beter
inschakelen in het besluitvormingsproces.
De Conferentie meent dat de regionale parlementen hun ervaring met de democratische
spelregels, de vertegenwoordiging van de burgers en de concrete werking van een parlement moeten delen met de regio’s van de
nieuwe lidstaten.
CALRE pleit voor een werkmethodiek, waarbij
de regionale wetgevende parlementen op
vaste basis worden geraadpleegd. CALRE is ook
van oordeel dat er een protocol moet komen
bij de EU-verdragen, waarin de grondwettelijke
rol van de regio’s en hun wettelijke instanties
worden erkend.
De 10de Conferentie verheugt zich over de
aanwas van multilaterale projecten en studiegroepen, zoals de e-democracy, de nieuwe
technologieën, de regionale democratie, de
immigratie, het fiscaal federalisme, enz.
De voorzitters betuigen andermaal hun geloof
in het beginsel van de subsidiariteit. De
Europese Unie zou enkel mogen optreden
wanneer zowel het landelijk, regionaal of

In afwachting van de definitieve afsluiting, bieden wij u hierbij een eerste overzicht van de
reacties. Een overgrote meerderheid van de
tientallen abonnees die spontaan hun mening
kwijt wilden via onze enquête, komt op voor:
• behoud van het inhoudelijk aanbod, met
voorkeur voor inzagerecht in het werk van de
commissies en de plenumzittingen;
• kleiner formaat van onze Nieuws brief;
• meer foto- en illustratiewerk;
• vijf à zes edities per parlementair jaar volstaan.
Wij houden u op de hoogte van de eindresultaten. En wij vermoeden dat het Bureau van
ons Brussels Parlement begin volgend jaar zal
besluiten tot enkele koerscorrecties, die in het
verlengde liggen van bovenstaande wensen.

Aarzel niet ons te contacteren :
afdeling public relations
van het Brussels Parlement –
publicrelations@bruparl.irisnet.be

Internationale
Kinderrechtendag
Ter gelegenheid van de internationale
Kinderrechtendag, organiseerde het Brussels
Parlement in zijn halfrond, op woensdag 22
november, een rollenspel voor kinderen van het
5de en 6de leerjaar van het lager onderwijs.
Het debat, gevolgd door stemmingen, werd
voor deze gelegenheid geleid door de heer
Claude Lelièvre, algemeen afgevaardigde voor
de kinderrechten bij de Franse Gemeenschap.

Indien u een gratis abonnement wenst op deze publicatie, stuur dan het onderstaande 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:.............................................................

Het thema van dit jaar was : «elk kind heeft het
recht op een veilig leven».
De kinderen hebben gedebatteerd over
gewestelijkke bevoegdheden zoals de wijkcontracten, huisvesting en mobiliteit, maar ook over
de gevaren van internetgebruik.
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