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Een Bureau om de assemblee te besturen

Editoriaal
«Het Brussels Gewest wil
meepraten over zijn
toekomst»
Nu het parlementaire jaar is begonnen, zijn
we verbaasd dat de federale regeringsonderhandelaars zes maanden na de
verkiezingen nog steeds geen contact hebben genomen met de Brusselse regering,
hoewel ze ook over de toekomst van het
Brussels Gewest spreken. «We kunnen ons
niet voorstellen dat er een institutionele
hervorming komt zonder dat het Brussels
parlement wordt geraadpleegd.»
Een delegatie van het Bureau, onder leiding van Parlementsvoorzitter Eric Tomas,
heeft andere regionale Europese parlementen bezocht en is tot de conclusie
gekomen dat de Brusselse assemblee de
activiteiten van de regering op een
behoorlijke manier controleert en zijn wetgevende macht op een goede manier uitoefent. Het Brussels parlement zou echter
van nog meer openheid ten aanzien van de
bevolking kunnen getuigen. De Brusselse
overheid kan een voorbeeld nemen aan de
parlementen van Wales en Schotland.
Er zijn nog andere goede voornemens:
vanaf binnenkort is de ondergrondse parking van het parlement beschikbaar. De
voorzitter van het parlement belooft om
erover te waken dat er geen procedurefouten worden gemaakt bij de benoemingen van het personeel, teneinde beroepsprocedures te vermijden.
In april 2008 vindt in het Brussels parlement de zevende Conferentie van de voorzitters van de parlementen van de hoofdstedelijke regio’s van de Europese Unie
plaats. Die regio’s zijn Wenen, Berlijn,
Madrid en Rome.
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Tijdens de plenaire vergadering van 17 oktober 2007, werd het Bureau van het Brussels
Parlement opnieuw benoemd. Dit is samengesteld uit Eric Tomas (PS), Voorzitter van de
assemblee, Jan Béghin (sp.a-spirit), Eerste
Ondervoorzitter, bijgestaan door drie Ondervoorzitters, namelijk Didier Gosuin (MR-FDF),
Mohamed Azzouzi (PS) et Marion Lemesre
(MR).
Het Bureau telt ook tien Secretarissen: Joël
Riguelle (cdH), Mohamed Daïf (PS), Willem
Draps (MR), Alain Daems (Ecolo), Dominiek

Het Bureau in uitgebreide samenstelling (de
leden van het Bureau samen met de fractievoorzitters) bereidt de plenaire vergaderingen
van het Brussels Parlement en de Verenigde
Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor. Het stelt de
agenda’s op.

Brussel neemt het roer in handen
met het Internationaal Ontwikkelingsplan
Op 17 oktober stelde minister-president
Charles Picqué (PS) zijn vierde algemene
beleidsverklaring van deze legislatuur voor
aan het parlement. Dat gebeurde in een klimaat van federale politieke onzekerheid.
Volgens hem kan de toekomst van de
gewestelijke instellingen op korte termijn
onzeker worden. Dit gegeven sterkt hem in
de overtuiging dat Brussel meer dan ooit
moet aantonen dat het een belangrijke
motor is voor de economie en de tewerkstelling van het hele land en een zenuwcentrum voor Europa en heel wat internationale instellingen.
Volgens de minister-president moet het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stabiel
imago uitstralen.
Charles Picqué heeft het nieuwe grote project van zijn regering aan de parlementsleden voorgesteld. Het Internationaal
Ontwikkelingsplan (IOP) is bedoeld als een
duidelijk signaal naar de bedrijfswereld en
de maatschappij, maar moet de internationale positie van Brussel ook verstevigen.
«Er is een zware concurrentieslag aan de
gang tussen de Europese grootsteden,»
benadrukte de Brusselse minister-president.
«Steden als Amsterdam, Frankfurt of
Barcelona hebben ook strategische internationale plannen opgesteld. Volgens de
meeste studies over de concurrentiepositie
van Europese steden schommelt Brussel tussen de vierde en de zesde plaats. Er is geen
enkele garantie dat we die positie kunnen
handhaven. Om aan een goede uitstraling
op sociaal, economisch en cultureel gebied
te werken, heeft Brussel nood aan een volwaardige strategie voor de internationale
ontwikkeling. Het moet een ambitieus plan
worden dat het resultaat is van onderhandelingen met alle beleidsniveaus.»
De regering zal voor aanzienlijke financiële
steun aankloppen bij de federale overheid,
maar eveneens een beroep doen op privéinvesteerders. Charles Picqué wil dat
Vlaanderen en Wallonië zich ook inzetten
voor het IOP en zal daarom een interministerieel samenwerkingscomité oprichten.
Het nieuwe bestuursplan zal immers ook
positieve gevolgen hebben voor de twee

andere gewesten, die voor hun economische groei afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de Brusselse economie. Bij de promotie van het imago van Brussel moet de
nadruk op de functie als Europese hoofdstad
en op duurzame ontwikkeling liggen.
Het IOP zal het ook mogelijk maken om de
krachten van grote culturele en wetenschappelijke instellingen, waaronder de
Brusselse universiteiten, te bundelen voor
prestigieuze evenementen. Er komt nieuwe
prestigieuze culturele infrastructuur en een
groot sportstadion op het terrein van
Schaarbeek-Vorming. De Brusselse regering
zal binnenkort een openbare aanbesteding
lanceren om een volwaardig beleid inzake
“city marketing” uit te stippelen.
De minister-president wil werk maken van
«een behoorlijk en in overleg gecoördineerd
bestuur van de economische motor en het
belangrijkste centrum van werkgelegenheid
in dit land. Dit centrum strekt zich uit over
een grootstedelijk gebied dat veel ruimer is
dan het grondgebied van de negentien
Brusselse gemeenten en ook uitlopers heeft
in de twee andere gewesten. Er is nood aan
overleg inzake de mobiliteit tussen de
gewesten, de ruimtelijke ordening, het
beheer en de verdeling van zowel de positieve als de negatieve aspecten van grote
nieuwe infrastructuur, de economische en
sociale ontwikkeling en het beleid op het
gebied van tewerkstelling en opleiding.»
Tien ontwikkelingspolen om
het imago van Brussel te verbeteren
In het IOP zijn tien ontwikkelingszones
gedefinieerd waar in samenwerking met de
gemeenten en de privésector nieuwe infrastructuur wordt opgetrokken: de Europese
wijk, het Rijksadministratief Centrum, de
Heizel, Thurn en Taxis, het Josaphat- en
Deltaterrein, de Zuidwijk en de omgeving
van het Weststation, de Kunstberg en
Schaarbeek-Vorming.
Het Brussels gewest moet beter gebruik
maken van zijn troeven. Charles Picqué vindt
dat Brussel naar het buitenland een imago
moet verdedigen van een Europese hoofdstad die een voorbeeldfunctie heeft op het
gebied van duurzame ontwikkeling en respect voor het milieu. De vermindering van

de uitstoot van broeikasgassen moet prioritaire aandacht krijgen bij de bouw van
nieuwe commerciële, culturele en sportinfrastructuur.
Wat staat er op het programma in de
belangrijkste zones? Laten we enkele
krachtlijnen van het IOP overlopen
• De Europese wijk wordt de belangrijkste
pool van de Europese en internationale
administratie in het Brussels gewest. Er
komt een «Huis van Europa».
• Het Josaphatterrein, dat wordt aangesloten
op het toekomstige GEN, heeft een enorm
potentieel voor de ontwikkeling van economische activiteiten en kan een heuse
zakenwijk worden.
De gemeenten
Schaarbeek en Evere willen dat de nieuwe
gebouwen van de Europese Commissie op
het terrein worden opgetrokken. Er komt
overleg met de Europese Commissie over
die mogelijkheid.
• Op de Heizel komt er een groots opgevat
congrescentrum, een concertzaal met
15.000 plaatsen en een groot winkelcentrum.
• Het terrein van Thurn en Taxis, «het grootste stadspark van Brussel», langs het
kanaal, krijgt binnenkort een richtplan. Het
terrein biedt plaats voor economische, culturele en vrijetijdsactiviteiten en woningen.
• Het terrein van Schaarbeek-Vorming is
geselecteerd voor de bouw van een nieuw
sportstadion dat onder meer moet dienen
om in 2018 het WK voetbal te organiseren.
Dit voormalige terrein van de spoorwegen
bevindt zich in het noorden van het
Brussels gewest.
• In de Zuidwijk komen er vooral bedrijven
die veel zaken doen met Parijs en Londen,
twee hoofdsteden die in minder dan 2 uur
per trein bereikbaar zijn.
• Het Weststation moet de best bediende
pool voor multimodaal transport van het
hele gewest worden. De ontwikkeling
moet onder meer de aansluiting van HoogMolenbeek met Laag-Molenbeek verbeteren.
• De Kunstberg is de plaats waar binnenkort
het Magrittemuseum komt en het
Koningsplein krijgt een toeristisch en cultureel onthaalcentrum.

Nieuwsbrief
Brussel moet namelijk beter munt slaan uit het
rijkelijke culturele, wetenschappelijke en universitaire aanbod, met name door de organisatie van themajaren.
Het jaar 2006 stond in het teken van mode en
design. Er komt een Brussels huis voor mode
en design.
In 2009 wordt er aandacht besteed aan stripverhalen en zal er een wereldcongres over fietsen georganiseerd worden.
De Brussels Days, die bedoeld zijn als ontmoetingsdagen voor allerlei instanties uit het
bedrijfsleven, vinden opnieuw plaats.
Om de internationale rol van de stad te versterken, moet het IOP bijzondere aandacht
besteden aan de levenskwaliteit.
Brussel, motor van de tewerkstelling
De Brusselse regering werkt overigens nog aan
andere belangrijke projecten, waaronder het
Contract voor de economie en de tewerkstelling. Brussel is nog steeds het gewest waar de
meeste bedrijven worden opgericht: meer dan
9.500 in 2006. Volgens Charles Picqué zullen
het er in 2007 meer dan 10.000 zijn. Sinds het
begin van de legislatuur in 2004 is het aantal
oprichtingen van bedrijven met 49% gestegen
terwijl het aantal faillissementen in dezelfde
periode slechts met 22% is gestegen.
Er komen waarschijnlijk dit jaar nog zogenaamde
«pro-Deoboekhouders» om bedrijven in moeilijkheden te helpen om het hoofd boven water
te houden. De samenwerking met technische
en beroepsscholen wordt versterkt. Er komt ook
een beheerscontract voor de Brusselse
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
die onlangs de nieuwe naam Actiris heeft gekregen. Bovendien zal de regering in nieuwe steunmaatregelen voorzien om de economische
expansie te bevorderen. Er komt een bedrijvenpark voor de voedingsindustrie.

In 2008 worden de eerste projecten gefinancierd met de Europese structurele fondsen van
«Doelstelling 2013».
De regering heeft het bureau Atrium opgedragen om vijftien plannen uit te werken voor de
vijftien geselecteerde handelswijken.

Er zijn eenendertig projecten voor huisvesting
van start gegaan. In totaal worden er zo 4.200
woningen gebouwd op initiatief van de
gewestelijke overheid. Tegen het einde van de
legislatuur, in 2009, zou de overheid meer dan
8.000 sociale woningen of woningen voor
middeninkomens gerealiseerd moeten hebben. Staatssecretaris voor Huisvesting Françoise
Dupuis (PS) had die doelstelling naar voren
geschoven.

Binnenkort zal het parlement moeten stemmen over een ontwerp van ordonnantie betreffende de gelijke behandeling op het gebied
van tewerkstelling en de bestrijding van discriminatie bij de aanwerving in de privésector.
Er komt ook een ontwerp van ordonnantie over
de culturele diversiteit in de gewestelijke overheidsdiensten.
Momenteel wordt aan een herziening gewerkt
van de organieke ordonnantie betreffende de
maatregelen ter promotie van de economische
expansie.
Een klimaatplan
voor alle beleidsdomeinen
De klimaatsuitdaging is een alomtegenwoordig
thema geworden. De regering moet een bijdrage leveren om de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen, zowel door gebouwen
milieuvriendelijker te maken en hun energieverbruik te doen dalen als door inspanningen
te leveren op het gebied van mobiliteit.
Er wordt werk gemaakt van een klimaatsplan dat
alle beleidsdomeinen raakt en toegespitst is op
mobiliteit. Charles Picqué vindt het daarom
noodzakelijk om overleg te plegen met het
Vlaams gewest, dat bevoegd is voor het grootste deel van de Brusselse ring, en met het Waals
gewest om de toegankelijkheid van het zuidelijke gedeelte van Brussel te verbeteren en de
verstikking van het gewest tegen te gaan.
Ook het GEN, de verlenging van de metrolijn
op de noord-zuidas van de hoofdstad en de
daarmee gepaard gaande aanleg van autoluwe
zones zijn beleidsprioriteiten.

Charles Picqué, Minister-President

Groenere verkeersbelastingen
Het Brussels gewest onderzoekt in samenwerking met meerdere universiteiten een hervorming van de verkeersbelastingen om meer
aandacht te besteden aan de impact van het
autoverkeer op het milieu.
Op dit ogenblik is het parkeerbeleid nog een
bevoegdheid van de gemeenten. Er komt een
uniforme regeling voor het hele gewest. In
samenwerking met de gemeenten komt er
een gewestelijk parkeeragentschap.
Begin 2008 wordt er een ontwerp van ordonnantie voorgelegd aan het parlement. Het is de
bedoeling om de Brusselaars ertoe aan te sporen om hun auto aan de kant te laten staan en
gebruik te maken van andere transportmethoden. Cyclocity, het fietsverhuursysteem van
Brussel-Stad, wordt misschien uitgebreid naar
het hele gewest. Er komt ook een systeem van
collectieve taxi's in 2008.
De doelstellingen inzake huisvesting
bereikt in 2009
Huisvesting is een andere prioriteit van de
regering.

Bovendien wordt er werk gemaakt van 1.765
sociale of gesubsidieerde GOMB-woningen en
komen er dankzij het Woningfonds van het
Brussels Hoofdstedelijk gewest nog 480 andere
woningen bij. Het vierjarenplan voorziet ook in
de renovatie van bijna 1.000 woningen.
Een plan voor plaatselijk bestuur
Laten we het ook over de situatie van de
gemeenten hebben. Meerdere gemeenten hebben een dossier ingediend om gebruik te kunnen maken van het fiscaal compensatiefonds,
dat in het leven is geroepen om gemeenten
met inwoners die doorgaans slechts weinig
belastingen betalen uit de nood te helpen.
Het Brussels gewest heeft 110 personeelsleden aangeworven om de veiligheid en de preventie in de gemeenten voor hun rekening te
nemen. Er komen meer dan honderd bijkomende camera’s en tachtig praatpalen in de
metrostations. Tweehonderd voertuigen van de
MIVB zijn reeds uitgerust met camera’s.
Wat de netheid betreft, wordt er een studie uitgevoerd over de mogelijkheid om een kringloopcentrum te openen. Het wordt een sociaal
project (met betrekking tot socio-professionele
inschakeling), maar ook een ecologisch en
commercieel project dat bedoeld is om grof
huisvuil opnieuw te gebruiken. Spullen worden
opgehaald en gerecycleerd. Bovendien komt er
een biogasinstallatie om het groenafval van de
negentien gemeenten te verwerken.

Na afloop van de regeringsverklaring konden
de parlementsleden hun mening geven
MR: «Holle verklaringen»
«Ik vraag me af of u ons geen
remake van Kuifje en het zwarte
goud
voorschotelt…»,
riep
Françoise Schepmans, fractieleider
van de MR, naar aanleiding van het
Internationaal Ontwikkelingsplan (IOP), waarvan de kosten pas in de begroting van 2009
worden ingeschreven.
Françoise Schepmans vraagt zich af of de burgemeesters van het Brussels gewest, werden
geraadpleegd over de in het IOP geplande
bouw van infrastructuur voor sportbeoefening
en dergelijke. Ze heeft de indruk dat er vooral
werd onderhandeld met Brussel-Stad, een
gemeente die wordt bestuurd door een burgemeester die net zoals de minister-president
lid is van de PS.
De MR drukt de vrees uit dat het Koning
Boudewijnstadion op de Heizel gedoemd is om
afgebroken te worden. In de plaats zou er een
nieuw stadion komen op het terrein van
Schaarbeek-Vorming, waarvoor de NMBS een
aantal gronden moet vrijmaken die bovendien
aan sanering toe zijn. Ook zijn er maatregelen
nodig om de bereikbaarheid en de stedenbouwkundige inplanting van het terrein te verbeteren.

Françoise Schepmans drukt haar globale oordeel over het IOP als volgt uit: «Het is een
samenraapsel van goede voornemens. Er zullen heel wat studies worden uitgevoerd, er
komt een openbare aanbesteding om een
communicatiebureau aan te trekken en er
wordt een projectmanager aangeworven. De
PS heeft haar slechte gewoonten duidelijk nog
niet afgeleerd…»
Volgens de MR is de belangrijkste tekortkoming
van het plan «de financiële onduidelijkheid».
Er was ook kritiek op het mobiliteitsbeleid te
horen: «Er wordt geen werk gemaakt van
nieuwe metrolijnen. In Madrid is het netwerk
onlangs met 60 km uitgebreid. De Brusselse
metrolijnen zijn in totaal slechts 85 km lang…»
Een ander element van ontevredenheid is het
gebrek aan netheid: «U kondigt extra inspanningen aan voor wijken met een grote toeristische en internationale uitstraling. Die maatregel zou nochtans voor alle wijken moeten
gelden.»
Tot slot vergeleek Françoise Schepmans de
planning van sociale woningen met het inefficiënte huisvestingsbeleid van de Sovjet-Unie:
«Slechts 171 van de beloofde 5.000 woningen
zijn klaar.»

Vandaar de conclusie van de MR: «De
Brusselaars zullen zich niet laten vangen door
uw politiek van holle verklaringen, plannen en
gewijzigde plannen.»
Didier Gosuin vindt dat een algemene beleidsverklaring slechts zin
heeft als het niet alleen bij woorden blijft… Gelet op de holle verklaringen uit de beleidsverklaringen
van de vorige jaren, vreest hij het ergste. Is
het trouwens wel een goed idee om de regeringsverklaring rond het IOP en de nieuwe
infrastructuur op te bouwen, terwijl het belangrijkste probleem in het Brussels gewest de toenemende verarming van de bevolking is?
Open VLD: «Het IOP als motor voor de
tewerkstelling»
Jean-Luc Vanraes, fractieleider van
Open VLD, juichte de «ambitieuze »
regeringsverklaring van Charles
Picqué toe en herhaalde enkele van
zijn eigen prioriteiten. Volgens hem
zou het toekomstige congrescentrum ook
plaats moeten bieden voor andere activiteiten.
Alleszins zou de geplande infrastructuur heel
wat tewerkstelling moeten opleveren. De heer
Vanraes herinnerde eraan dat er 55.000 lang-

durig werklozen in Brussel wonen. De regering
zou werk moeten maken van opleidingsprogramma’s om de arbeidskrachten die noodzakelijk zijn om de infrastructuur te bouwen ter
plaatse te kunnen rekruteren.
De volksvertegenwoordiger van Open VLD
vindt dat de federale overheid een bijdrage
moet leveren voor de financiering van het IOP.
Hij verwijst naar de vele Brussels gebouwen
die in slechte staat verkeren, waaronder het
conservatorium.
Jean-Luc Vanraes staat ook achter het plan voor
de uitbreiding van het metronetwerk en met
name de verlenging van de lijn op de noordzuidas.
Wat de sportinfrastructuur betreft, pleit
de volksvertegenwoordiger voor het
behoud van het «wereldbekende» Koning
Boudewijnstadion.
Op het gebied van tewerkstelling wil de heer
Vanraes dat de langdurige werklozen eerst
begeleid worden op het menselijke vlak. Dat
is namelijk een essentiële voorwaarde om
opnieuw actief te kunnen worden op de
arbeidsmarkt. Hij vindt het ook een goede zaak
dat alle initiatieven inzake tewerkstelling per
gemeente worden gehergroepeerd en het
voorwerp uitmaken van akkoorden met alle
partners: Actiris (de vroegere BGDA), de

OCMW’s en de «Missions locales» voor tewerkstelling (plaatselijke Brusselse werkwinkels).
Het is volgens hem de enige manier om het
probleem van de langdurige werkloosheid efficiënt aan te pakken.
Jean-Luc Vanraes pleit ervoor dat de huurchèques rechtstreeks door de OCMW’s worden verstrekt opdat de verhuurders niet worden ingelicht. Volgens hem is dat beter voor de
gemoedsrust van de huurders.
PS: «Socialere belastingen»
Rudi Vervoort, fractieleider van de
PS, vindt dat alle democratische
partijen zich achter het door de
minister-president voorgestelde
Internationaal Ontwikkelingsplan
moeten scharen. Uit de steun van de federale
overheid zal blijken hoeveel belang er wordt
gehecht aan het gewest dat de hoofdstad van
het koninkrijk België en van de Europese instellingen herbergt. «Brussel moet niet als het probleemkind van dit land worden beschouwd,
maar als de oplossing.»
Een betere verdeling van de Europese infrastructuur over het grondgebied van het
Brussels gewest is noodzakelijk om de
Europese wijk te laten heropleven.
Volgens het parlementslid van de PS moet het
internationale stadion dat op het terrein van
Schaarbeek-Vorming wordt opgetrokken een
nieuwe impuls geven aan de economische ontwikkeling en aan de bouw van huisvesting. De
federale overheid moet een deel van de kosten
dragen. De omgeving van het Weststation is
belangrijk om Laag- en Hoog-Molenbeek beter
bij elkaar te doen aansluiten, maar ook voor de
verbinding met Anderlecht.
Om Brussel aantrekkelijk te maken, moet ook
het nachtleven aandacht krijgen. De fractieleider van de PS staat achter Noctis, het nieuwe
nachtnet van de MIVB, en pleit voor een uitbreiding van het initiatief.
Rudi Vervoort wil geen structurele herfinanciering van het Brussels gewest met behulp
van de bijzondere financieringswet voor de
gemeenschappen en gewesten («De autonomie van het Brussels gewest zou dan in het
gedrang komen»), maar hij roept alle Brusselse
politici op om «een front te vormen opdat de
federale overheid in naam van de nationale
solidariteit in Brussel investeert en de lokale
besturen op een correcte manier financiert.»
Er zijn nog andere redenen waarom de PS
tevreden is, namelijk de oprichting van een
gewestelijke belastingadministratie «die meer
rekening houdt met de sociale en economische
realiteit inzake de belastingen op onroerend
goed» en het voornemen om de autobelasting
op een andere manier te berekenen. De PS
pleit er overigens ook voor om de fiscale hervormingen af te remmen. De partij stelt voor
om de belasting op reclameborden anders te
gaan berekenen.
Rudi Vervoort vindt het een goed idee om een
gewestelijk parkeeragentschap op te richten en
het beleid van de gemeenten terzake te harmoniseren. Hij sluit zich aan bij het voorstel om
bedrijven die blijk geven van maatschappelijke
verantwoordelijkheid te belonen met een
«Brussels Label».
De PS zal de projecten van de regering inzake
gesubsidieerde contractuelen (GESCO's) en de
tewerkstelling van jongeren nauwgezet volgen,
vooral wat betreft laaggeschoolden, die zullen
worden ingezet om veiligheidstaken voor het
algemeen belang uit te voeren.

Rudi Vervoort hoopt dat de 5.000 sociale
woningen en woningen voor middeninkomens
die tegen het einde van de legislatuur beloofd
zijn, er daadwerkelijk komen.
cdH: «Een betere financiering
voor Brussel»
Denis Grimberghs waarschuwt er
namens de cdH voor dat de financiering van het grootstedenbeleid
wordt bedreigd. Hij betreurt dat de
federale overheid de beloften om
de MIVB financieel te ondersteunen niet heeft
nageleefd en dat sommige federale instellingen,
waaronder
het
Fonds
voor
Spoorweginfrastructuur (FSI), geen respect
hebben voor de bevoegdheden van het
Brussels gewest. Het FSI heeft namelijk een
offerteaanvraag gelanceerd voor een stedenbouwkundig project op een terrein van 40 ha
in de omgeving van Schaarbeek-Vorming. Dat
plan beantwoordt niet aan de doelstellingen
van het Brussels gewest. De stiefmoederlijke
behandeling van bepaalde nationale wetenschappelijke en culturele instellingen in Brussel
door de federale overheid belooft niet veel
goeds voor de toekomst.
De cdH beschouwt het Internationaal
Ontwikkelingsplan (IOP) als een ambitieus
plan. De federale overheid zal een duit in het
zakje moeten doen voor de financiering.
Het parlementslid baseert zich op een door het
Brussels gewest besteld verslag, waaruit blijkt
dat het gewestelijke beleid nood heeft aan een
injectie van 500 miljoen euro.
Er moet een raamakkoord worden afgesloten
over de financiering van Brussel, een nationale
en internationale hoofdstad. Volgens de volksvertegenwoordiger moet het extra geld voor
het Brussels gewest losgekoppeld worden van
Beliris.
Denis Grimberghs vindt het ook noodzakelijk
om in het kader van het IOP te streven naar
een partnerschap tussen de Brusselse gemeentelijke en gewestelijke overheidspartners, die
beter zouden moeten samenwerken.
De cdH vindt het positief dat investeerders nu
vooral vragen naar uitrustingsinfrastructuur en
niet zozeer naar kantoorruimte. De partij wil
dat er ook woningen komen in de nieuwe ontwikkelingszones zonder de industriële activiteiten in het gedrang te brengen. Het huidige
terrein van de NAVO, die weldra verhuist, lijkt
de heer Grimberghs geschikt om er allerlei
activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling van Brussel onder te brengen.
De fractieleider van de cdH is tevreden met het
voornemen van de regering om het GEN te
doen aansluiten bij het globale aanbod van
openbaar vervoer in het Brussels gewest.
De partij maakt zich echter zorgen over het
aangekondigde uitstel van het GEN tot 2016 en
verzoekt de regering om te beslissen waar de
haltes en stations moeten komen. De cdH staat
achter het voornemen om een gewestelijk parkeeragentschap op te richten.
De partij bekommert zich ook om huisvesting.
«Achtentwintigduizend kandidaten staan op de
wachtlijst voor een sociale woning,» zegt parlementslid Grimberghs, en hij pleit ervoor dat
de sociale huisvestingsmaatschappijen meer
woningen ter beschikking krijgen en dat de
huurtoelage ook beschikbaar wordt voor een
aantal huurders die een woning van een privéeigenaar betrekken.

sp.a.-spirit: «Een betere bevoegdheidsverdeling»
Marie-Paule Quix, de fractieleider
van sp.a-spirit, wil dat de gemeenten en het Brussels gewest beter
gaan samenwerken en dat de
bevoegdheden duidelijker worden
verdeeld. Ze vindt dat de regering de politieke
moed moet hebben om een studie te bestellen over de financiële gevolgen van een efficiëntere bevoegdheidsverdeling. Zij denkt dat
daardoor meer middelen zouden vrijkomen.
Volgens mevrouw Quix moet het Brussels
gewest een eenduidig imago verdedigen in
Vlaanderen, Wallonië en het buitenland.
De sp.a-spirit is van oordeel dat goede huisvesting een voorwaarde is om aan armoede te
ontsnappen. « Het is onaanvaardbaar dat meer
dan een kwart van de Brusselse bevolking in
armoede leeft. » Het parlementslid wijst erop
dat er volgens de Brusselse Bond voor het
Recht op Wonen 5.000 woningen leegstaan die
met wat kleine renovatiewerken opnieuw
beschikbaar kunnen worden voor de huurmarkt. Ook mevrouw Quix vindt dat de huurtoelage beschikbaar zou moeten zijn voor personen die bij privé-eigenaars huren.
Ecolo: «Het milieu komt aan bod in alle
beleidsdomeinen»
Yaron Pesztat is tevreden dat de
zorg voor het leefmilieu aan bod
komt in alle aspecten van het
Internationaal Ontwikkelingsplan.
Of we het nu leuk vinden of niet,
«het Brussels gewest is in een concurrentiestrijd verwikkeld. Als we onze concurrentiepositie niet verstevigen, verliezen we marktaandeel. De stad moet zichzelf voortaan als
koopwaar aanbieden. Steden concurreren
immers met elkaar, en wij moeten ons aanpassen aan die situatie.»
Een belangrijke troef van Brussel is het statuut
van Europese hoofdstad. We moeten dat statuut op een positieve manier invullen, bijvoorbeeld door van Brussel de Europese hoofdstad
van duurzame ontwikkeling te maken.
«Mensen uit Europa en de hele wereld moeten hier kunnen zien wat duurzame ontwikkeling in een stad betekent. Gelet op het feit dat
Brussel de stad is waar de Europese lidstaten
beslissen over zaken als milieubescherming,
de strijd tegen de opwarming van het klimaat
en dergelijke, moet ze een voortrekkersrol spelen.»
Het parlementslid van ECOLO vindt het jammer
dat er bij de voorstelling van het IOP niets is
gezegd over «economische ontwikkelingsprojecten, bedrijvenzones, ontwikkeling van
havenbedrijven of huisvesting». In het hoofdstuk over huisvesting heeft de volksvertegenwoordiger geen normen voor de energieprestaties van gebouwen ontdekt.
Ecolo waarschuwt de regering ervoor dat een
vlotter verkeer op de Brusselse ring er niet toe
mag leiden dat de druk van het autoverkeer op
de hoofdstad groter wordt, zeker niet nu het
Brussels gewest inspanningen levert om het
openbaar vervoer te bevorderen. Een vlotter
verkeer op de ring kan er ook toe leiden dat
nog meer Brusselse bedrijven naar de rand uitwijken.
De Heizel is volgens Yaron Pesztat beter
bereikbaar met het openbaar vervoer en via de
ring dan Schaarbeek-Vorming en bijgevolg eerder geschikt voor de bouw van een groot voetbalstadion, tenzij studies op het tegendeel wijzen en de federale overheid de extra kosten

om de bereikbaarheid van het stadion te verbeteren op zich neemt.
CD&V: «KMO’s moeten blijven»
Walter Vandenbossche, fractieleider van CD&V, maakt zich zorgen
over de bouw van een groot winkelcentrum in het noorden van
Brussel, dat volgens hem een
bedreiging inhoudt voor de toekomst van veel
KMO’s die actief zijn in de distributiesector.
Ook de bouw van een internationaal voetbalstadion op het terrein van Schaarbeek-Vorming
mag er volgens de volksvertegenwoordiger
niet toe leiden dat RSC Anderlecht uit
Anderlecht vertrekt. Dat is namelijk schadelijk
voor de plaatselijke bedrijven en handelszaken.
Walter Vandenbossche wil de minister-president geruststellen: de CD&V zal de belangen
van Brussel blijven verdedigen in de volgende
federale verdediging.
De volksvertegenwoordiger pleit ervoor dat de
gemeenschappen in Brussel hun verantwoordelijkheid nemen in plaats van telkens bij het
Brussels gewest aan te kloppen als ze financiële problemen hebben.
Walter Vandenbossche maakt zich ook zorgen
over de Missions locales voor tewerkstelling:
«Meer dan 90% van de Brusselse werklozen
zijn eentalig, maar als zelfs de directieleden
van de Missions locales niet tweetalig zijn, kan
je de werkzoekenden moeilijk aanmoedigen
om de andere taal te leren!»
Wat tewerkstelling betreft, pleit de heer
Vandenbossche voor een cultureel diversiteitsbeleid in de openbare en privésector.
Op het gebied van veiligheid wil de CD&V dat
er een samenwerkingsakkoord met de federale
overheid komt om de tweetaligheid van de
politieagenten te verbeteren. «Het gaat over
de veiligheid van de inwoners.»
Groen! : «Minder geld voor huisvesting
en tewerkstelling»
Adelheid Byttebier (Groen!) vindt
dat het IOP de plannen van de verschillende ministers weerspiegelt.
Het getuigt volgens haar echter
meer van de visie van een studiebureau dan van alle mensen die de levenskwaliteit in de stad willen verbeteren en
tegen de toenemende kloof tussen arm en rijk
strijden.
Het parlementslid staat wel achter de bouw
van een congrescentrum. Volgens haar is dat
noodzakelijk omdat buitenlanders Brussel als
een Europees en internationaal beslissingscentrum zien.
Mevrouw Byttebier vraagt zich echter af of het
wenselijk is om winkelcentra te bouwen teneinde de kosten voor andere infrastructuur minder zwaar te doen wegen. Ze gelooft niet dat de
privésector een miljard euro zal willen ophoesten
zonder garanties dat de overheid wil investeren
in metrolijnen, parkeerplaatsen en een uitbreiding van de ring. Als de regering daarin toestemt, gaat er volgens mevrouw Byttebier minder geld naar huisvesting en tewerkstelling.
Het parlementslid van Groen! steunt de meerderheid, maar gelooft niet dat alle renovatieen bouwprojecten om meer huisvesting te realiseren op tijd klaar zullen zijn of dat het
Contract voor de economie en de tewerkstelling zijn vruchten zal afwerpen, zodat de regering zich maar op de internationale ontwikkeling van Brussel toelegt.

Nieuwsbrief
Minister-President Charles Picqué (PS)
stelde ook het beleid van zijn regering
inzake welzijnszorg en gezondheid
voor aan de parlementsleden
Brussel is de belangrijkste tewerkstellingspool
van het land. Het Brussels gewest is een van
de Europese regio’s die het meeste economische rijkdom creëert. De bevolking profiteert
daar echter niet veel van. Dat komt omdat er
heel wat kansarme, laaggeschoolde jongeren
in het Brussels gewest wonen, terwijl de
Brusselse economie vooral is toegespitst op de
tertiaire sector, die hoofdzakelijk behoefte
heeft aan hooggeschoolden met een goede
talenkennis. Naar schatting zijn er 350.000
armen (op een bevolking van één miljoen vijftigduizend inwoners), onder wie de werkloosheidgraad rond de 40% schommelt.

moet bijgevolg ook voor een gepaste financiering zorgen.

Om de armoede elke dag opnieuw te bestrijden, doet Brussel vooral een beroep op de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
(OCMW's), die eerstelijnshulp leveren. Die
centra moeten de confrontatie aangaan met
een vicieuze cirkel. De koopkracht van de
armen is beperkt, waardoor ze geen behoorlijke woning kunnen vinden. En omdat ze geen
goede woning te pakken krijgen, is het ook niet
gemakkelijk om werk te vinden.
De
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) oefent het toezicht uit op de OCMW's en

De minister-president kondigt aan dat de regering bijna 30 miljoen euro verstrekt aan de
gemeenten en OCMW’s voor de bouw en de
renovatie van gebouwen. Hij wijst er echter op
dat het eigenlijk het toppunt van cynisme is
wanneer een OCMW de huurwaarborg en een
deel van de huur moet betalen van een gezin
dat 400 of 500 euro per maand betaalt voor een
appartement van 50 m2 dat in slechte staat is.

Charles Picqué zegt dat hij zich zorgen maakt
over de voornemens inzake het grootstedenbeleid die tijdens de federale regeringsonderhandelingen ter sprake zijn gekomen. De
Brusselse gemeenschapscommissies, die
bevoegd zijn voor welzijnszorg, hebben onvoldoende middelen om de bijstand aan de armsten helemaal voor hun rekening te nemen. Ze
financieren wel projecten ter bestrijding van
schuldoverlast en verstrekken microkredieten,
maar dat volstaat niet.

Het eerste volledige rapport over de armoede
in Brussel verschijnt in 2008. Er komt ook een

actieplan met begrote maatregelen en eind
2008 wordt er een forum georganiseerd.
De minister-president heeft ook enkele nieuwigheden aangekondigd.
1) Jeugdhulpverlening: er is een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Vlaamse en
Franse Gemeenschap.
2) Hulpverlening aan bejaarden: er komt
nieuwe opvangstructuur (dag- en nachtopvang, korte verblijven, serviceflats). De
laatste hand wordt gelegd aan een nieuw
investeringsplan (2008-2013) om de openbare en privérusthuizen in regel te brengen
met de federale wetgeving.
3) Thuislozenzorg: er komt een steunpunt. Er
wordt werk gemaakt van begeleid zelfstandig wonen en dagcentra.
4) Gehandicaptenzorg: begeleid zelfstandig
wonen wordt een blijvende maatregel die
nog meer wordt uitgebouwd. Er komen
extra opvangplaatsen voor zwaar gehandicapten.
5) Hulpverlening voor personen die in aanraking zijn gekomen met het gerecht:
begin 2008 zou er een strategisch plan
komen.

6) Hulpverlening aan zwaar zieke kinderen:
binnenkort wordt de vzw Brussels Huis voor
Respijtzorg opgericht. Gezinnen met zieke
kinderen kunnen er tijdelijk worden opgevangen.
Er wordt extra geld uitgetrokken voor inentingen tegen pneumokokken. (1/3 van het geld
komt van de gemeenschappen, 2/3 van de
federale overheid).
Om het gebruik van doping in de sport te
bestrijden, komt er een intercommunautaire
cel die gegevens inzake doping zal uitwisselen
en uitzonderlijke toestemming zal geven voor
het gebruik van bepaalde medicijnen om
medische redenen.

De parlementsleden maken zich zorgen over
de toekomst van de rusthuizen
De parlementsleden hebben ook gereageerd
op het sociale beleid en de gezondheidspolitiek van de regering-Picqué. Velen betreurden
dat ze de tekst van de beleidsverklaring
slechts bij het begin van de vergadering ontvingen.
MR: «Geen enkel financieel engagement
voor de rust- en verzorgingstehuizen»
Michel Colson (MR-FDF) vindt het
positief dat zelfs de minister-president het beter zou vinden om een
enkele beleidsverklaring op te stellen die zowel over de bevoegdheden van het Brussels gewest als die van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
zou gaan.
In afwachting daarvan zullen de parlementsleden het moeten stellen met deze eerste
beleidsverklaring van het Verenigd College,
«die volstrekt onduidelijk is en waarin geen
financiële engagementen te bespeuren zijn».
Het meerjarenplan voor de investering in de
rust- en verzorgingstehuizen (2008-2013) laat
volgens de heer Colson en zijn collega Carine
Vyghen (MR) te wensen over. «Het is reeds te
laat,» zegt de heer Colson, «voor maatregelen
waardoor de rust- en verzorgingstehuizen de
nodige werken kunnen laten uitvoeren om zich
tegen 2010 in regel te brengen met de federale wetgeving. Overigens zouden die werken
in totaal 90 à 110 miljoen euro kosten. In uw
verklaring noemt u zelf helemaal geen cijfers.»
Het «totale gebrek aan reactie» van de regering geeft de heer Colson de indruk dat Brussel

op een verlies aan subsidies van het RIZIV en
bijgevolg aan opvangplaatsen afstevent,
waardoor ook de tewerkstelling in de sector
wordt bedreigd.
De MR vindt het zorgwekkend dat bijna 30%
van de Brusselse kinderen worden geboren in
een gezin dat geen inkomsten uit arbeid heeft.
De volksvertegenwoordiger haalt statistieken
aan waaruit blijkt dat ook steeds meer
bejaarden met armoede te maken krijgen.
Carine Vyghen (MR) vindt dat de
thuiszorg voor senioren nog meer
moet worden uitgebreid en wil dat
men meer flexibiliteit aan de dag
legt wat het aantal door gezinshulpverleners gepresteerde uren betreft.
Michel Colson verbaast zich er ook over dat er
nergens in de regeringsverklaring van Charles
Picqué wordt verwezen naar de moeilijkheden
van Iris, de koepelvereniging van openbare ziekenhuizen.
sp.a.-spirit: «Hoe zit het met
de herverdeling van de rijkdom?»
Jan Béghin, volksvertegenwoordiger van sp.a-spirit, vestigt de aandacht op een onrustwekkende evolutie: «30% van de Brusselaars
leven in armoede. Sinds 1989, het
jaar waarin het Brussels gewest is opgericht,
is de armoede verdubbeld…»
De heer Béghin verwijst naar de welzijnsbarometer van vorig jaar. Daaruit blijkt dat de 20%
laagste inkomens 5% van de totale belasting-

inkomsten opleveren, terwijl de 20% hoogste
inkomens goed zijn voor 50% van de inkomsten. «Ik vraag me af hoe het met de mechanismen voor de herverdeling van de welvaart
in België zit. Er is een rechtse federale regering in de maak die zich amper om armoede
bekommert.»
De volksvertegenwoordiger wil dat de regering
meer geld besteedt aan de strijd tegen de
armoede. Hij dringt aan op een aanzienlijke
inspanning om de technische uitrusting van
zowel de Franstalige als de Nederlandstalige
scholen te verbeteren, op de bouw van sociale huizen, de financiering van sociale restaurants en de bestrijding van kindersterfte bij
kansarme gezinnen.
PS: «Steeds meer lasten voor
de OCMW’s»
Namens de PS betreurt AnneSylvie Mouzon dat de gemeenten
en OCMW’s extra taken krijgen
opgelegd door de federale overheid zonder dat er een financiële vergoeding
tegenover staat. «Ik herinner u eraan dat de
gemeenten en OCMW’s extra taken krijgen
opgelegd door de federale overheid zonder dat
er een financiële vergoeding tegenover staat.
Wat de OCMW’s betreft, denk ik vooral aan de
welzijnshulp voor illegalen. Dat is een bijzonder zware last voor het Brussels gewest. In
verhouding weegt hij trouwens zwaarder voor
het Brussels gewest dan voor de twee andere
gewesten.»

Het parlementslid wil meer weten over het
Centrum voor Dringende Sociale Hulp (CDSH)
en maakt zich zorgen over de risico’s van een
systematische registratie en centralisering van
de persoonsgegevens van daklozen.
De PS betreurt ook de onduidelijkheid over de
financiering van de werken aan de rust- en verzorgingstehuizen. De partij wil dat de investeringskredieten vooral naar openbare ziekenhuizen en minder naar privéziekenhuizen gaan,
«teneinde het evenwicht te herstellen». De
overheidssector heeft de plicht om het recht op
gezondheidszorg voor alle Brusselaars te waarborgen, zonder enig onderscheid. Mevrouw
Mouzon vindt het positief dat het nieuwe
investeringsplan rekening houdt met de
bouw van de nieuwe vestiging van het
Bordetziekenhuis.
Het regeerakkoord voorziet in de oprichting van
een openbare instantie die de OCMW’s en de
centra voor dringende hulpverlening moet
groeperen. De lasten worden door de OCMW’s
gedragen en zijn hoger in het Brussels gewest
dan in de twee andere gewesten.
Open VLD: «Armoede concentreert zich in
wijken»
Volksvertegenwoordiger Jean-Luc
Vanraes (Open VLD) wijst er ook op
dat de lasten voor de OCMW’s
steeds groter worden. Dat komt
door de stijging van de huurprijzen
en de noodzakelijke aanpassingen om de rust-

en verzorgingstehuizen tegen 2010 in regel te
brengen met de federale regelgeving. Daartoe
moeten leningen worden afgesloten. Het parlementslid dringt erop aan dat de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
geherfinancierd wordt, zodat de OCMW’s over
de middelen kunnen beschikken die ze nodig
hebben om financiële drama’s te vermijden.
Jean-Luc Vanraes zegt ook dat hij niet akkoord
gaat met het idee dat armoede zich enkel in
arme gemeenten en niet in rijke gemeenten
manifesteert. Hij verzekert dat armoede ook
voorkomt in bepaalde wijken van gemeenten
die de reputatie hebben dat ze welstellend zijn.
Hij maant de regering dan ook aan tot enige
soepelheid.
De heer Vanraes vindt ook dat er een grondig
debat moet komen over de situatie bij de ziekenhuisvereniging Iris. Hij pleit voor een coherenter beleid: «Er valt gewoon niet te werken
met zes of zeven raden van bestuur die elk hun
eigen beleid willen voeren.»
cdH: «De financiële verantwoordelijkheid
van de openbare ziekenhuizen»
Bij monde van Joël Riguelle vraagt
de cdH de regering om bijzondere
aandacht te besteden aan de
investeringen die de OCMW’s, en
onrechtstreeks de gemeenten die
de OCMW’s financieren, moeten bekostigen om
de rust- en verzorgingstehuizen in regel te
brengen met de federale normen. Hij suggereert dat de beheerders van de bejaardentehuizen gebruik moeten kunnen maken van
leasingovereenkomsten om de dringendste
problemen op te lossen. De heer Riguelle wil
dan ook dat het ontwerp van ordonnantie
betreffende alternatieve financieringsmethoden zo snel mogelijk wordt besproken.
De cdH wil dat de regering de akkoorden van
het begin van de legislatuur doet naleven door
de openbare ziekenhuizen. Als het Brussels
gewest toch nog extra geld in de openbare ziekenhuizen pompt, moeten de beheerders al
het mogelijke doen om een financieel evenwicht te realiseren. Het idee om de tekorten
van de openbare ziekenhuizen te verdelen, is
geen haalbare optie. Dat zou namelijk betekenen dat de bestuurders van de ziekenhuizen de
financiële gevolgen van hun beleid niet meer
zelf moeten dragen. Het parlementslid van de
cdH vindt het niet redelijk om de tekorten van
de openbare ziekenhuizen op termijn te verdelen over alle gemeenten. Dertien van de
negentien gemeenten staan namelijk al onder
financieel toezicht. Het is aangewezen dat de
regering de verdeling van de ziekenhuisbedden in het Brussels gewest opnieuw bekijkt en
nagaat welke bedden voor chirurgie en dringende medische hulp bedoeld zijn, en welke
voor nazorg.
De cdH stelt ook voor om een klein deel van
de middelen van het Huisvestingsplan aan aan-

gepaste woningen voor gehandicapten en
seniorenflats te besteden.
Ecolo: «Duurzame sociale promotie»
Paul Galand (Ecolo) pleit ervoor
dat personen die in armoede leven
en verenigingen die hen begeleiden nog meer worden betrokken
bij de ontwikkeling van programma’s ter bestrijding van de armoede die
bedoeld zijn om mensen weer op weg te helpen en een positiever zelfbeeld te geven, eerder dan hen echt te assisteren.
De heer Galand wil dat de Brusselse beleidsverantwoordelijken druk uitoefenen op de
federale overheid om ervoor te zorgen dat de
sociale uitkeringen, vervangingsinkomens en
andere toelagen aangepast worden aan de stijgende kosten van het levensonderhoud. Het
RIZIV zou bijvoorbeeld de kosten voor vaccins
en mammografieën moeten terugbetalen om
echte gelijkheid tussen burgers te garanderen.
De Brusselse gezinshulp moet beter worden
gecoördineerd en er is nood aan een beperking
van het aantal betrokken instanties.
Volgens parlementslid Galand moet het
Verenigd College ook de verdeling van de subsidies voor de ziekenhuisverenigingen en de
verenigingen voor ambulante zorgverstrekking
opnieuw evalueren. Wat de investeringen in de
ziekenhuizen betreft, vindt hij dat alle netten
moeten kunnen beantwoorden aan de noden
van de bevolking. Mensen kiezen immers vaak
voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
De gemeenschappen moeten veel te veel
opdraaien voor de gehandicaptenzorg. In de
gewestbegroting moeten opnieuw kredieten
worden ingeschreven voor de huisvesting van
gehandicapten. De sociale begeleiding moet
wel voor rekening van de gemeenschappen
blijven vallen.
CD&V: «De strijd tegen de armoede is de
belangrijkste prioriteit»
Walter Vandenbossche stelt vast
dat het steeds erger wordt met de
armoede in Brussel, ook in het
Nederlandstalig onderwijs. Dat
baart hem zorgen. Volgens hem
moet de strijd tegen de armoede de belangrijkste prioriteit van de regering blijven.
De volksvertegenwoordiger meent dat de
gemeenschappen moeten worden ingeschakeld voor de strijd tegen de armoede. Hij verwijst naar het pilootproject Medi-Cureghem dat
met het systeem van de derde betaler gratis
medische zorgen kan vertrekken aan de armsten. Als het project een succes is, kan het naar
andere wijken worden uitgebreid.
De heer Vandenbossche verbaast zich erover dat
de minister-president de kwestie van de ziekenhuisvereniging Iris niet heeft aangeboord.
Volgens de volksvertegenwoordiger van de
CD&V moet de rol van Iris helemaal worden
gewijzigd. «Het is niet normaal dat de zieken-

huisdirecties beslissingen nemen over zaken
als het personeelsbeheer die door de koepelvereniging worden vernietigd.»
Tot slot breekt Walter Vandenbossche een lans
voor de Brusselse OCMW’s die met een personeelsgebrek kampen. De staking in het
Anderlechtse OCMW, waar het personeel volgens hem overwerkt en onderbetaald is, kan
zich uitbreiden als een lopend vuurtje.
Groen!: «Meer samenwerking
tussen Vlamingen en
Franstaligen»
Adelheid Byttebier (Groen!) verwijst naar de verkiezingsbelofte van
Yves Leterme, die beweerde dat de federale

overheid 2 miljard zou uittrekken om het minimumloon tot op gelijke hoogte met de armoedegrens te brengen. Het probleem is volgens
haar niet zozeer dat er steeds meer armen zijn
in Brussel, maar dat de kloof tussen armen en
rijken groter wordt. Het parlementslid betreurt
dat sommige OCMW’s wel samenwerken met de
Franse Gemeenschap maar niet met de Vlaamse
Gemeenschap, die volgens haar nochtans interessante mogelijkheden biedt. De Vlaamse
Gemeenschap investeert alleen al voor welzijn
15 miljoen euro in Brussel, maar de gemeentelijke instanties, gemeenten en OCMW’s zijn niet
snel geneigd om ermee samen te werken. «De
noden zijn veel te groot, we moeten onze krachten bundelen.»

DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (GGC)
DE VERENIGDE VERGADERING
De 89 Brusselse volksvertegenwoordigers hebben niet alleen te maken met gewest- en agglomeratiebevoegdheden. De bijzondere wet van 12 januari 1989 bepaalt immers dat de 89 volksvertegenwoordigers samen, beide taalgroepen dus, de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vormen.

Wetgevende taak van de Verenigde Vergadering
Bevoegdheden
Onder voorbehoud van soms belangrijke uitzonderingen oefent de Verenigde Vergadering een
wetgevende macht uit ten opzichte van de instellingen die niet uitsluitend tot een of andere
Gemeenschap behoren (bicommunautaire instellingen) en ten opzichte van personen voor de
volgende aangelegenheden:

• het gezondheidsbeleid (verzorgingsbeleid binnen en buiten de verzorgingsinstellingen, hygiënische opvoeding, preventieve geneeskunde),
• hulp aan personen (gezinsbeleid, sociaal beleid, gehandicapten, derde leeftijd, jeugd, migranten, sociale hulp aan gevangenen, enz ... ).
De Verenigde Vergadering kan, indien het om aangelegenheden van gemeenschappelijk belang
gaat, verordeningen uitvaardigen voor aangelegenheden die de Grondwet aan de Vlaamse en
de Franse Gemeenschappen toekent (art. 61 van de wet betreffende de Brusselse instellingen),
om onder andere bicommunautaire instellingen op te richten of te subsidiëren.

Ordonnanties en verordeningen
Zoals het parlement oefent de Verenigde Vergadering haar bevoegdheden uit bij wege van
ordonnanties en verordeningen. Zij oefent al haar bevoegdheden uit via ordonnanties, behalve
wanneer zij als inrichtende macht optreedt in gemeenschapsmateries: in deze gevallen beslist
zij via verordeningen.
Dubbele meerderheid
Om ordonnanties en verordeningen goed te keuren in de Verenigde Vergadering is er in elke
taalgroep een meerderheid nodig. Wordt deze meerderheid niet bereikt, dan volstaat, na een
afkoelingsperiode van 30 dagen, een derde van de stemmen binnen elke taalgroep en een absolute meerderheid in de Verenigde Vergadering.

HET VERENIGD COLLEGE
Terwijl de Verenigde Vergadering optreedt als wetgevend orgaan voor de gemeenschappelijke
gemeenschapsaangelegenheden, oefent het Verenigd College de uitvoerende macht uit. Het
bestaat uit de vijf leden van de hoofdstedelijke regering. Het Verenigd College wordt voorgezeten door de Voorzitter van de regering. Deze heeft een raadgevende stem. De Verenigde
Vergadering en het Verenigd College samen noemt men de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.

Ziekenzorg en medische hulp, dichtbij voor iedereen,
van levensbelang voor alle Brusselaars
Een diagnose van de openbare
IRIS-ziekenhuizen
In een nog zeer recent verleden was het ‘not
done’ zich als Brussels volksvertegenwoordiger
te verdiepen in het wel en wee van de IRISkoepel van openbare ziekenhuizen. Wie zich
waagde aan een dringende vraag of een interpellatie over de gezondheidstoestand van IRIS,

werd steevast met een kluitje in het riet
gestuurd.
De top van de IRIS-koepel weigerde in detail
te treden: “we hoeven geen rekenschap af te
leggen aan het gewestparlement of de VVGGC.
Wend u tot onze raad van bestuur, indien u
meer informatie wenst.” En ook de ministers
van het Verenigd College gaven niet thuis als
de kwestie ter sprake kwam.

Pas sinds enkele maanden is de lucht geklaard.
Dat is te danken aan parlementsleden zoals
Michel Colson (MR), Magda de Galan (PS),
Vincent De Wolf (MR) en Jean-Luc Vanraes
(Open VLD). Bovendien groeide het inzicht dat
wie met centen over de brug komt ook medezeggenschap mag opeisen en verantwoording
kan vragen over de besteding van het subsidiegeld. Ieder jaar opnieuw legt het Brussels
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De IRIS-ziekenhuizen
in stroomversnelling

operatiekwartier. De César de Paepe kliniek is
al gefusioneerd met het Sint-Pietersziekenhuis,
evenwel zonder een voorafgaandelijke audit
en met supplementaire kosten in 2006. Het
Brugmann-ziekenhuis moet dringend onder de
scan, want het lijdt onder vele organisatorische
ziekten.

Al maanden gonst het in Brussel van de IRISreorganisatieplannen. Bij de universitaire cam-

IRIS doet een kleine inkrimping van het aantal
bedden, maar het personeelsbestand blijft op
peil.

gewest (eigenlijk de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie, de GGC) tien miljoen euro op tafel van IRIS, om de geleden verliezen grotendeels bij te passen.

Kortom, ingrijpende wijzigingen bij de vleet.
Maar over de budgettaire consequenties blijft
de Verenigde Vergadering in het ongewisse.
Strategische IRIS-planning
Koel onthaald met vele vraagtekens

pus Erasmus in Anderlecht komt er een nieuwe
site Bordet, met een kraaknieuwe kankerafdeling. Een gedeelte van het SintPietersziekenhuis in de Hoogstraat verdwijnt
en uit het puin verrijst een vleugel met kantoorruimten en hypermoderne labo’s. Ook de
hartchirurgie van Bracops in Anderlecht verhuist naar Sint-Pieters. Elsene krijgt een nieuw

Op 3 en 25 oktober ll. hebben de verenigde
commissies van Gezondheid en van Sociale
Zaken (VVGGC) meer uitleg gekregen over de
financiële en beheerstoestand van de openbare IRIS-ziekenhuizen. Zowel vanuit de hoek
van het Verenigd College (voorgezeten door
Charles Picqué, die een fasegerichte begrotingsaanpak voor IRIS wenst en een evenwicht
in de exploitatiekosten tegen 2012), als vanuit de bestuurshoek van de IRIS-koepel, als
vanuit de hoek van de interpellanten kwam de
zorg naar boven constructief te blijven.

Ziekenzorg en medische bijstand, dichtbij voor
iedereen, is van levensbelang voor alle
Brusselaars. Of zoals Michel Colson (MR) de
toon zette bij de start van de discussie: “Ik
wens een sereen debat. Zonder stigmatisering.
Zonder lijf aan lijf gevechten. Zonder mekaar
‘de duivel’ aan te doen.”
Vorig jaar heeft de raad van bestuur het strategisch plan 2002-2006 verlengd tot 2010. De
raamovereenkomst tussen IRIS, ULB, Erasmus,
stad Brussel en het OCMW-Brussel samen met
het herstructureringsplan voor het openbaar
zorgaanbod in het Brussels gewest wordt als
een aanvulling op dit strategisch plan
beschouwd.
Dat het UZ-Brussel niet is opgenomen in dit
project, is onaanvaardbaar voor Marie-Paule
Quix (sp.a-spirit).
In antwoord op de vraag van Magda de Galan
zicht te krijgen op de steun voor investeringen
in de privé sector, verwijst minister Guy
Vanhengel naar de bijlagen van de jaarlijkse
begrotingsdocumenten. Sinds 1989 belopen de
engagementen van de GGC 44,3 % voor de
publieke sector en 55,7 % voor de privé sector, wat overeenstemt met het respectievelijk
aantal bedden.

INTERVIEW MET MAGDA DE GALAN
Gezondheid is geen koopwaar
IRIS staat ook voor een uitgebreid medisch
aanbod, dichtbij alle mensen. Iedereen
waardeert hier het belang van een multi-site
in het Brussels gewest. Ook een hoge toegankelijkheid heeft een prijs.

Tijdens de jongste vergadering van de verenigde commissies van sociale zaken en
gezondheid hebben de regeringsleden toegezegd meer transparantie te bieden over
de gang van zaken in de IRIS-koepel. Bent
u ook tevreden?
Magda De Galan
Sommigen maken zich hier nogal druk over het
gebrek aan controle. Dat is een beetje doorzichtig. In de IRIS-koepel deelt de Raad van
Bestuur de lakens uit. De besluitvorming valt
er onder de verantwoordelijkheid van geneesheren uit diverse professies en van mandatarissen uit de democratische families. De MR is
er niet ondervertegenwoordigd. Iedereen moet
de beheersautonomie van IRIS respecteren.

U bent een overtuigd voorstander van het
publiek initiatiefrecht. Voor de sociale
bescherming van de zwakkeren, a fortiori
voor de gezondheid. Toch mag u niet ontkennen dat een en ander vierkant draait bij
de IRIS-ziekenhuizen.
Magda De Galan
IRIS staat in Brussel voor 9.000 jobs, elf hospitaalsites en 2.400 bedden. IRIS realiseert een
omzet van 640 miljoen euro, een beetje meer
zelfs dan de privé sector. Het IRIS-netwerk van
ziekenhuizen brengt geneeskunde van hoge
kwaliteit. En kwaliteit heeft een prijs.

U ontwijkt de delicate kwestie van de financiële kortademigheid van de IRIS-structuur.
Al van bij de geboorte in 1996 ging het mis.
Het Brussels gewest moest niet alleen de
openstaande schulden voor zijn rekening
nemen, het moest ook nog opdraaien voor
de geleden verliezen.
Magda De Galan
Niet overdrijven. Zet de 10 miljoen jaarsubsidie van ons gewest naast het zakencijfer van
640 miljoen. Ik en al mijn collega’s van de PS
vinden het maar vanzelfsprekend dat het
gewest tussenkomt. Gezondheid is geen koopwaar. Het is een verworven recht. Laat ons AUB
fier zijn dat dit levensgoed toegankelijk is voor
iedereen.
En ja, inderdaad, bij de opstart in 1995 was er
geen of onvoldoende inbreng van kapitaal. Dat
op zichzelf verklaart nog niet de deficitaire toestand.
Ook het loden gewicht van de immo & infrastructuur blijft parten spelen. Het netwerk van
de sites en de configuratie van de gebouwen
– kijk maar naar de paviljoenen mikmak van
Brugmann – veroorzaken extra kosten. Niet te
veronachtzamen is ook de traagheid van de
administratieve molen. In Sint-Pieter hebben
sommige werken 15 jaar aangesleept.
Dat de Brusselse bevolking lijdt onder een toenemende verarming is intussen genoegzaam
geweten en heeft uiteraard negatieve gevolgen op het volume van betaalde facturen.

De minister benadrukt nog eens dat geen
enkele federale wet de Brusselse regering verplicht een maatstaf te hanteren bij haar steun
aan investeringen in de hospitaalsector. Het
gewest biedt IRIS financiële hulp “omdat wij
menen dat deze openbare ziekenhuizen nodig
zijn en omdat wij ze niet in moeilijkheden willen brengen.”

Onbetaalde facturen…. De meeste OCMW’s
nemen het niet zo nauw met de vervaldatum van een IRIS-factuur.

Minister Evelyne Huytebroeck herinnert eraan
dat de koepelstructuur van IRIS geen pararegionale structuur is. De voogdij is omschreven in de OCMW-wet van 1976 en het BGFHGT
(Brussels Gewestelijk Fonds voor de herfinanciering van de gemeentelijke thesaurieën)
heeft voorzien in mogelijkheden tot controle.
Maar de vraag van hieruit voor meer transparantie is rechtmatig. Het Verenigd College zal
aan de wens van het parlement tegemoet
komen.

VRAAGGESPREK
MET JEAN-LUC
VANRAES
(Open VLD)

Magda De Galan
Ik deel de zorg van collega Vanraes. Men kan
niet én zijn geloof belijden in de openbare ziekenzorg van de IRIS-hospitalen én tegelijkertijd
de betaling van onbetwistbare facturen ad infinitum uitstellen. Sommige OCMW’s gaan zwaar
in de fout door hun schulden zomaar op te stapelen op de rug van een andere instantie.

Geef ons ook een precies verslag over uw
steun aan de privé-investeringen, opperde
u richting het Verenigd College. En durf ook
een evenredige bijdrage ( u noemde het
een ‘mutualisation’) van de 19 gemeenten
opeisen ter dekking van de exploitatieverliezen van IRIS. De leden van het Verenigd
College moesten even slikken.
Magda De Galan
De waarheid heeft ook zijn rechten. Mocht IRIS
niet bestaan, zou een niet gering aantal patiënten bot vangen in de privé instellingen. Tenzij het
OCMW voor hen betaalt, natuurlijk. En zonder IRIS
zouden de privé ziekenhuizen meer durven aanrekenen voor de zogenaamde verblijfskosten.
In de subsidiestroom moet er meer evenwicht
komen. Wij weten dat de privé sector 70 % van
zijn kredieten verbruikt, tegen 90 % in de openbare sector. Over mijn voorstel om de gemeenten proportioneel te laten meedraaien in de
drooglegging van de IRIS-tekorten, kreeg ik juridische weerwind. Daar de wetgeving van de
federale inbreng in het hospitaalwezen en over
de taakverdeling OCMW/ gemeente/ gewest
uiterst gecompliceerd is, zal ik op een eventuele
aanpassing van de teksten moeten wachten om
mijn voorstel terug op tafel te leggen.

Waarom komt er geen kerntakendebat ?
Het verhaal over de IRIS-koepel is er een
van herstructureringen, investeringen,
saneringen, reorganisaties. De koepel
kampt met financiële problemen. Wat is er
aan de hand?
Jean-Luc Vanraes
Men mag niet uit het oog verliezen dat deze
ziekenhuizen, die zich gegroepeerd hebben
onder de koepel van IRIS, eigenlijk afhangen
van hun eigen beheersinstanties en van de
verschillende OCMW’s. Deze ziekenhuizen zijn
autonoom, ook al zijn ze verplicht de strategische IRIS-beslissingen op te volgen. Komt daarbij dat de ene raad van bestuur al meer koepelgezind is dan de andere. Of anders uitgedrukt: de verschillende bestuursorganen denken niet altijd aan het gemeenschappelijk
belang van IRIS.
Men mag ook gerust vragen stellen over de
dubbele rol die de voorzitter (Yvan Mayeur,
OCMW-voorzitter stad Brussel en PS volksvertegenwoordiger in de Kamer –nvdr) de
voorbije periode heeft gespeeld. Wogen de
strategische belangen van het OCMW-Brussel
zwaarder dan deze van de gehele groep?

De IRIS-koepel levert ook een feuilleton af
van rode cijfers en tekorten. IRIS zit in slechte
papieren.
Jean-Luc Vanraes
Toegegeven, de startpositie van de IRIS-koepel
was in begin 1996 verre van ideaal. Van meet
af aan was er een structureel probleem. In
plaats van een startkapitaal werden er schulden ingebracht. Het Brussels gewest heeft
toen, twaalf jaar geleden, zijn verantwoordelijkheid opgenomen. Het heeft voor afgerond
100 miljoen euro schulden kwijtgescholden. En
ieder jaar opnieuw helpt het Brussels gewest
de verliezen van IRIS bij te passen met tien miljoen euro.
Over de geaccumuleerde schulden van de
OCMW’s tasten we in het duister. Het verenigd
college, bij monde van zijn voorzitter Charles
Picqué, houdt het op een 37,9 miljoen euro
aan totaalschuld eind 2006. Het zijn vooral de
OCMW’s met een ziekenhuis die in het krijt
staan bij de IRIS-koepel. OCMW-Brussel moet
een debet inlopen van 18,5 mio, OCMWSchaarbeek heeft een achterstand van 2,2 mio,
OCMW Sint-Gillis draagt momenteel een schuld
van 3 mio, enz. Ik heb goede redenen om aan
de becijfering van deze schuldenlast te twijfelen. De minister-president heeft ons beloofd
dat IRIS klare wijn zal schenken. De organieke

OCMW-wet van vier jaar geleden legt overigens in hoofdstuk XIIbis duidelijke verplichtingen op qua verslaggeving en controle. Ik herinner me nog de momenten van frustratie, dat
we na de zoveelste interpellatie werden wandelen gestuurd. Het parlement, geldschieter
zijnde, kon en mocht zijn neus niet steken in
de rekeningen van de OCMW’s en dus ook niet
in deze van IRIS.

De zwakke financiële positie van IRIS zou
volgens ingewijden voor een groot stuk te
wijten zijn aan de zware last van gebouwen
en infrastructuur. Maar vooral aan een
gedeelte van het patiëntenpubliek dat
moeite heeft om de facturen voor medische
prestaties te honoreren.
Jean-Luc Vanraes
Het IRIS-netwerk vervult een sociaal belangrijke rol in het Brussels samenleven. Laat daarover geen twijfel heersen. Het is niet omdat ik
interpelleer over de financiële kortademigheid
van de IRIS-koepel dat ik haar het opperste
bestaansrecht niet zou gunnen. Ik ben ervan
overtuigd dat op ieder echelon van IRIS elkeen
zijn best doet, ook al gebeurt dat in aparte
entiteiten.
Maar men moet correct blijven.
Primo: de armen die bij de IRIS-ziekenhuizen

terecht kunnen voor dringende medische hulp
zijn niet degenen die bij hun OCMW ingeschreven zijn. Voor hen betaalt het OCMW.
Inderdaad, er zijn nog de illegalen, politieke
vluchtelingen of onverzekerde werklozen die
mogen aankloppen bij IRIS, maar zo talrijk zijn
ze nu ook niet om te gewagen van een ‘structurele aderlating’.
Secundo: men moet het IRIS-huishouden
ordentelijk organiseren. Het management laat
teveel steken vallen.
• Waarom is er door Brugmann in oktober 2007
nog altijd geen begroting ingediend voor het
bijna voorbije dienstjaar ?
• Door de integratie van César de Paepe kwam
er een geldelijke opwaardering van het verplegend personeel. Onmiddellijk effect: een
meerkost van 1,6 miljoen euro voor het jaar
2006.
• Het onderhoud met intern personeel kost
teveel en dus wordt het uitbesteed. Of dat nu
goedkoper uitvalt of niet, kan niemand uitleggen.
• Het inkomen van geneesheren en verpleegkundigen gaat omhoog. Maar de ontvangsten
uit medische verzorging stijgen niet navenant.
• De artsen zouden ook een exclusiviteitscontract moeten sluiten met de IRIS-ziekenhui-

zen. Een diagnose maken in een openbare
instelling en dan de patiënt voor verdere
behandeling doorverwijzen naar een privé
ziekenhuis, is natuurlijk contraproductief.

Het lijkt wel of de weinig verheffende
historie over de publieke ziekenhuizen in
Brussel het zoveelste bedrijf is op het strijdtoneel van PS en MR.
Jean-Luc Vanraes
Ja, dat vrees ik ook. En ik vind dat een heel
spijtige zaak. Tot op heden heb ik samen met
de Open VLD-collega’s bot gevangen in de
parlementsaula om een kerntakendebat op
gang te trekken. Als zo een debat achterwege
blijft, en – stel u voor – er volgt een faillissement van IRIS, dan zal het Brussels gewest de
structuur moeten overnemen en dus als ene,
centrale OCMW moeten opereren voor alle 19
gemeenten. Dan zal de IRIS-groep gerichter
moeten werken dan nu het geval is. IRIS zal
tegemoet moeten komen aan de lacunes op
‘de markt van de ziekenzorg’. IRIS zal tegelijkertijd moeten excelleren op de terreinen
waar haar openbare ziekenhuizen nu al een
voorsprong hebben. Bordet verdient nu al een
grote reputatie inzake de behandeling van
kanker; het komt erop aan de meerwaarde
nog te versterken.

Korte berichten
Lezingen ter bevordering van
de burgerzin : Europa

Eind oktober vond in het Brussels parlement de
vijfde editie van de lezingen ter bevordering
van de burgerzin plaats. Gedurende een week
konden meer dan duizend leerlingen en leerkrachten uit de laatste twee cycli van een dertigtal Brusselse middelbare scholen een lezing
bijwonen. Het scenario was van de hand van
Jean-Michel d'Hoop (Point Zéro), naar een
novelle van de Belgische auteur Jean Jauniaux
met de titel “Het douanehuisje”. Het verhaal
werd in het Frans en het Nederlands gebracht
door actrice Circé Lethem. De vertaling van de
Franse tekst was van de hand van Jan Mysjkin.
De keuze viel op "Het douanehuisje" naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de
ondertekening van het Verdrag van Rome. Na
elke voorstelling werd een debat gevoerd over
Europa, met name over de totstandkoming en
de instellingen.
Met de organisatie van de lezingen ter bevordering van de burgerzin wil het Brussels parlement een bijdrage leveren aan de bewustmaking van jongeren en het debat in de scholen aanzwengelen.
De vorige edities gingen over de oorlog in
Bosnië, de gemeenschappelijke waarden van
de monotheïstische godsdiensten, de rol van
Marokkaanse soldaten in de Tweede

Wereldoorlog en de opmars van een extremistisch regime.
De vijfde editie van de lezingen ter bevordering van de burgerzin, die aan Europa waren
gewijd, viel samen met het akkoord dat 27 EUlanden in de vroege ochtend van 19 oktober
afsloten in Lissabon. Na goedkeuring door het
Europees parlement zou dat akkoord de basis
vormen voor het Verdrag van Lissabon.
In het douanehuisje tussen Veurne en
Duinkerken werkte vroeger een douanier. In de
grenspost, die sinds de afschaffing van de
binnengrenzen tussen Europese lidstaten niet
meer wordt gebruikt, haalt de oude gepensi-

Andere leerlingen vroegen zich af wat de
"echte" redenen zijn waarom Turkije er maar
niet in slaagt om bij de EU aan te sluiten en wat
landen moeten ondernemen om lid te kunnen
worden. Sommigen stelden vragen over het
mobiliteitsbeleid (tolheffingen op autowegen
en in stadscentra, vrachtwagens, autoloze
zondagen enz.)
Ook de Belgische politieke crisis kwam ter
sprake in de debatten. Als België splitst, zullen
de restanten dan nog lid zijn van de EU? Zou
de splitsing van België geen sneeuwbaleffect
veroorzaken, waardoor ook Catalonië en
Baskenland zich afscheiden en Europa helemaal onbestuurbaar wordt?

Europa viert gouden bruiloft

oneerde man herinneringen op in het bijzijn
van zijn kleinzoon. De jongeman maakt zich
zorgen over de toekomst van het Europese
bestel.
De debatten met de jongeren waren bijzonder
geanimeerd. De leerlingen stelden belangrijke
vragen waarop de politici (enkele Brusselse
parlementsleden
evenals
een
Europarlementslid en voormalig Brussels
staatssecretaris) en het panel van deskundigen
niet altijd een volledig antwoord op konden
geven.
Meerdere jongeren maakten zich zorgen over
hun toekomst in Europa. Ze stelden ook enkele
vragen over Europese uitwisselingsprogramma’s als Erasmus, Copernicus en Comenius.

Toen België, Frankrijk, Italië, Duitsland,
Luxemburg en Nederland in 1957 het
Verdrag van Rome ondertekenden, gaven ze
de aanzet voor het Europese project en het
vrije verkeer van personen en goederen.
Door een aantal uitbreidingen telt de
Europese Unie tegenwoordig 27 lidstaten en
erkent ze een twintigtal officiële talen die
op grond van gelijkheid worden behandeld.
Tegenwoordig is meer dan de helft van de
nationale wetgeving het resultaat van de
omzetting van gemeenschapsrecht. De
voorstellen zijn afkomstig van de Europese
Commissie te Brussel en worden ter stemming voorgelegd aan de Raad van de EU en
het Europees parlement, die in Brussel en
Straatsburg vergaderen.
Op dit ogenblik maken dertien lidstaten
deel uit van de eurozone. Ze hebben de
euro ingevoerd als eenheidsmunt.
Europa heeft rechtstreekse inspraak in ons
dagelijks leven. Zo legt de EU bijvoorbeeld
kwaliteitsnormen op voor een groot aantal
courante consumptieartikelen en huishoud-

toestellen, en heeft ze een invloed op de
ecologische en sociale wetgeving (ouderschapsverlof enz.). Europa vaardigt wetgeving uit over geneesmiddelen en vervoer,
draagt bij tot de bescherming van het culturele erfgoed, schroeft de administratieve
lasten voor de arbeidsmarkt terug, ...

Elfde conferentie van de
europese regionale
wetgevende parlementen
(CALRE)
Berlijn, 22/23 oktober 2007
Vierenzeventig regionale assemblees met
wetgevende bevoegdheid namen deel aan de
conferentie van Berlijn. De voorzitters van die
assemblees namen scherp omlijnde standpunten in over enkele hete hangijzers.
Financieel federalisme
Dankzij hun financiële zelfstandigheid hebben
gewesten met wetgevende macht een grote
vrijheid en kunnen ze meer verantwoordelijkheden opnemen. De afstand tussen de burger
en de politieke decision-makers verkleint,
want het beleid staat dicht bij de mensen. De
kern van de zaak komt hierop neer : welke
overheid staat voor welk beleid? Wie kan het
best een overheidstaak uitvoeren? Wie krijgt
daarvoor de middelen?
De vierenzeventig assemblees hebben in de
CALRE-werkgroep enkele dimensies van dat
financieel federalisme uitgeklaard. Zo’n verdeling van federale middelen moet solidair en
transparant zijn. De financieel zwakkere regio’s
zouden meer middelen moeten krijgen.
Ook in klimaatkwesties hebben
de regio’s een verantwoordelijkheid
Europa neemt het voortouw om de opwarming
van het klimaat tegen te gaan. En ook de
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regio’s hebben hun taak. Het is de hoogste tijd
voor dwingende maatregelen. Dat geldt zowel
voor de industrie, voor de particuliere huishoudens, als voor het vervoer. Tussen nu en
2020 moet de uitstoot van CO2 met minstens
20 % zakken.
Om de uitstoot van broeikasgassen in te dijken
moet hernieuwbare energie gebruikt worden,
het openbaar vervoer nog beter uitgebouwd,
de innovatie van ecologisch verantwoorde
technieken gestimuleerd en moet het bosareaal afdoende beschermd worden.

overheid kan hierin een belangrijke rol spelen.
Zij kan de burger concrete en tastbare resultaten voorleggen.

Het charter van regionale democratie
Een Europese Unie die leunt op de beginselen
van nabijheid en subsidiariteit, heeft niet
alleen op nationaal niveau sterke democratische structuren nodig. Het lokale en regionale
niveau is ook belangrijk. Dit staat in het Charter
van de regionale democratie.

Het financieel EU-kaderwerk in 2008
Eind volgend jaar moet de Europese Commissie
een volledig overzicht bieden van de EU-uitgavenpolitiek. Het budgettaire plaatje is minstens zo belangrijk als het institutionele.
De sociaal-economische cohesie (art. 2 van het
Verdrag) is een topdoel van de Europese Unie.
Het beleid inzake sociale cohesie moet het verschil in ontwikkeling tussen diverse regio’s
terugdringen. Maar voor sociale cohesie is er
natuurlijk geld nodig. Het gemeenschapsbudget van de Europese Unie wordt daarom hervormd.
De uitbreiding van de Europese Unie zorgt voor
heel wat verschuivingen in het budget. De
CALRE-conferentie verwijst in dit verband naar
de resolutie 24 april 2007 van het Europees
Parlement. Zo is er 105 miljard euro nodig om
de aansluiting van twee kandidaat landen in
goede banen te leiden.

Toch staan nationale regeringen sceptisch
tegenover het Charter. De CALRE-conferentie
roept hen op hun voorbehoud opzij te zetten
en het Charter mede te ondertekenen, zoals
het is ingediend door het Congres van lokale
en regionale machten bij de Europese Raad.
Plaats voor gewesten in het
Hervormingsverdrag van Lissabon
Wat voorheen zes lidstaten bond, wordt nu verbreed naar 27 lidstaten. Dat is een pluspunt
voor de democratie, want meer lidstaten
betekent meer inspraak en initiatiefrecht. De
leden van de CALRE vinden dat een positieve
evolutie. Het hervormingsverdrag van Lissabon
erkent ook de autonomie van gewesten en
gemeenschappen. Het Verdrag kent tevens een
ruimere rol toe aan de regionale parlementen
in de toepassing van het zogenaamde “subsidiariteitsprincipe”. Beslissingen moeten genomen worden op het meest efficiënte niveau.
Vaak is dat het niveau dat het dichts bij de
mensen staat, dus de regio’s.
Denk maar aan het informeren en motiveren
van burgers over Europa. Dit moet elke
Europese lidstaat doen. De regionale en lokale

De CALRE onderschrijft al deze elementen uit
het Hervormingsverdrag van Lissabon.
Het hervormingsverdrag versterkt de regionale
dimensie van het communautaire beleid en dit
via het protocol van subsidiariteit en evenredige vertegenwoordiging. Regionale en nationale parlementen moeten systematisch hun
ervaringen uitwisselen.

Europese verkiezingen in 2009
CALRE roept al zijn assemblees op om het
“Hervormingsverdrag” te ratificeren voor de
Europese verkiezingen van juni 2009.

Bezoek van een delegatie uit
Mauritanië
Voorzitter Eric Tomas, eerste ondervoorzitter
Jan Béghin, de heren Yves de Jonghe D'Ardoye
en Mohammed Daïf, leden van het Bureau,
hebben op donderdag 8 november een dele-

gatie ontvangen van Mauritaanse hoogwaardigheidsbekleders die op bezoek waren in
Brussel in het kader van uitwisselingen met de
Europese instellingen.
Geleid door de voorzitters van de Mauritaanse
en de Senaat, hebben de leden van die jonge
democratie, gelegen tussen de westelijke
Sahara, Senegal en Mali, grote belangstelling getoond voor onze parlementaire procedures en in het bijzonder de controle van de
regering.

De voorzitter van de Senaat heeft er in zijn slotwoorden op gewezen dat al die uitdagingen
niet los te koppelen zijn van een andere grote
uitdaging: de nationale eenheid van een land
waar verschillende bevolkingsgroepen samenwonen en dat gedurende veertig jaar geleden
heeft onder een dictatoriaal regime waar het
land nauwelijks van hersteld is.

Een Brusselse delegatie in
Wales en Schotland
Een delegatie van het Brussels Parlement heeft
op 1, 2 en 4 oktober 2007, onder leiding van
zijn Voorzitter Eric Tomas, achtereenvolgens de
Nationale assemblee van Wales en het
Parlement van Schotland bezocht.
Tijdens het bezoek aan het Schotse Parlement
kreeg de delegatie een rondleiding in het
nieuwe parlementsgebouw “Holyrood” (zie
foto), ontworpen door de Catalaanse architect
Enrico Miralles.

De uitwisselingen hadden eveneens betrekking
op de regelingen voor de bescherming van de
minderheden. Tijdens een scherpe tussenkomst, heeft de voorzitter van de Nationale
Assemblee herinnerd aan de uitdagingen voor
dat land van 1.000.000 km2 – 33 maal België
- met zowat 3 miljoen inwoners:
• de strijd tegen de extreme armoede – het
land staat 135ste op 175 volgens de Human
Development Index van het Programma van
de Verenigde Naties voor de Ontwikkeling;
• de afschaffing van de slavernij (de wet is
recentelijk gestemd);
• de toegang tot basisvoorzieningen, zoals
drinkwater (60% van de bevolking beschikt
niet over drinkwater);
• de alfabetisering en, ruimer, de uitbouw van
opvoedingsstructuren
• de economische ontwikkeling van een land
dat reële mogelijkheden heeft: ijzer- en fosfaatmijnen, oliewinning met inbegrip van
offshore oliewinning, visserij.

De delegatie woonde tevens de “Question
time” bij van een plenaire vergadering van de
Schotse assemblee. De vragen die hierbij worden gericht naar de Eerste Minister is een waar
debat waarbij de parlementsleden de uitvoerende macht zwaar op de rooster leggen.
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