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Bureau leidt de assemblee tot eind april 2009
De eerste plenumverga-
dering van het laatste
legislatuurjaar begon met
de samenstelling van het
Bureau van het Brussels
Parlement. Eind april
loopt de zittingsperiode
2008-2009 af. Daarna
loopt de sperperiode tot

de verkiezingsdag op 7 juni 2009.
Op één secretaris na werden alle leden van
het uittredend Bureau herbenoemd. Eric
Tomas (PS) blijft voorzitter van de assemblee

en wordt bijgestaan door eerste ondervoor-
zitter Jan Béghin (sp.a+VlaamsProgessie-
ven) en de ondervoorzitters Didier Gosuin
(MR), Mohamed Azzouzi (PS) en Marion
Lemesre (MR).

Verder telt het Bureau tien secretarissen:
Joël Riguelle (cdH), Mohamed Daïf (PS),
Willem Draps (MR), Alain Daems (Ecolo),
Dominiek Lootens-Stael (VB), Emin
Ozkara (PS), Yves de Jonghe d’Ardoye
d’Erp (MR), René Coppens (Open VLD),
Frédéric Erens (VB) en Jos Chabert (CD&V).

Het Bureau neemt het dagelijks beheer van
het Parlement en zijn diensten waar. Iedere
week houdt het de ingediende moties, reso-
luties, vragen, interpellaties, voorstellen en
ontwerpen van ordonnantie onder de loep
en beslist over de agendering ervan. Het
Bureau regelt ook de werkzaamheden van
de commissies.
Het Bureau, aangevuld met de fractievoorzit-
ters van de erkende politieke fracties, vormt
het Bureau in uitgebreide samenstelling. Dit
Bureau bereidt de plenumzittingen voor en
ook de Verenigde Vergadering van de GGC.■

De laatste rechte lijn van de regering…

Op 1 oktober presenteerde minister-president
Charles Picqué (PS) in het parlement de laat-
ste algemene beleidsverklaring van de zit-
tingsperiode 2004-2009. In juni 2009 zullen
de Brusselaars deelnemen aan de gewest-
verkiezingen om een nieuw parlement te kie-
zen, dat op zijn beurt een nieuwe regering zal
aanstellen.

Een “rechtvaardige en
legitieme” herfinanciering
“De toestand waarin het land verkeert,
plaatst ons gewest opnieuw in het brandpunt
van de belangstelling. In alles wat daarbij op
het spel staat, neemt het gewest een cen-
trale plaats in. Ik zou zelfs zeggen dat bege-
rige blikken op ons gericht zijn”. Zo vat de
minister-president zijn betoog aan. Hij noemt
het laatste initiatief van het parlement in juli
2008 een hoogst belangrijke, symbolische
stemming: “De democratische partijen, zowel
van de meerderheid als van de oppositie,
eisten dat Brussel formeel vertegenwoordigd
zou zijn tijdens de onderhandelingen over
een nieuwe staatshervorming. Ik kan mij
alleen maar verheugen over het feit dat het
gewest intern de eenheid heeft gevonden
die het nodig heeft om zijn bestaansrecht op
te eisen als volwaardig gewest.”
Charles Picqué is tevreden dat de Brusselaars
“goed vertegenwoordigd” zijn bij de onder-
handelaars die door de partijen zijn aange-
duid. Aan Nederlandstalige zijde zijn er Guy
Vanhengel (Open VLD), Steven Van Ackere
(CD&V) en Bert Anciaux (Vl.Pro). Aan
Franstalige zijde zijn dat Philippe Moureaux

(PS), Armand De Decker (MR) en Olivier
Maingain (MR-FDF).
Begin 2008 overhandigde de regering haar
institutionele nota aan de Octopusgroep,
genoemd naar de acht partijen die op dat
moment hun schouders onder de staatsher-
vorming hadden gezet. Deze nota eiste een
rechtvaardige en legitieme herfinanciering
van het Brussels gewest. Charles Picqué
betreurt dat de middelen die op dat moment
zijn vooropgesteld, nog altijd niet aan het
gewest zijn overgemaakt. Dat dit alsnog zal
gebeuren, wordt steeds onwaarschijnlijker
binnen de context van de federale crisis. Dat
het Brussels gewest wordt gegijzeld door
communautaire spanningen vindt de
minister-president teleurstellend en ergernis-
wekkend.

Een institutioneel bestand
Bovendien lijdt het Brussels gewest onder de
vertraging van de economie. Het aandeel van
de eigen ontvangsten in de gewestfinancie-
ring ligt aanzienlijk hoger dan in Vlaanderen
en in Wallonië. “De vermindering van de fis-
cale inkomsten”, merkt de minister-president
op, “vooral die in de vastgoedsector, heeft
een weerslag die voor de gewestelijke finan-
ciën veel harder aankomt”. Daarom heeft het
gewest de verwachte ontvangsten voor 2008
naar beneden herzien. Helaas zijn de voor-
uitzichten voor de begroting 2009 “niet opti-
mistischer”. “De prioriteiten”, verzekert de
minister-president, “blijven deze die in het
regeerakkoord zijn vastgelegd: werkgele-
genheid, huisvesting, de verbetering van de

leefomgeving, de verdediging van de koop-
kracht van de Brusselaars en de dienstverle-
ning aan de bevolking.” De minister-president
wijst erop dat Brussel 20% van het nationale
BBP produceert, dat een derde van de
opbrengst van de bedrijfsbelasting in Brussel
wordt geïnd, dat dagelijks 350.000 pende-
laars gebruik maken van de Brusselse ver-
voersinfrastructuur en dat het Brussels
gewest het eerste werkgelegenheidsbekken
van het land is. De institutionele onderhan-
delingen zullen dus een zeer concrete weer-
slag hebben op het dagelijkse leven van de
Brusselaars.
Met de oprichting van het Brussels gewest in
1989 (volgend jaar is dat 20 jaar geleden)
kwam er een eind aan de lange beleidsjaren
waarin men slechts “gebruik maakte” van
Brussel. “Door het gewest twintig jaar lang te
laten functioneren, hebben wij aangetoond
dat wij, over de partijgrenzen heen, een
samenhangend Brussels project kunnen ont-
wikkelen en dat we op communautair vlak
perfect in staat zijn tot constructieve samen-
werking.”
De financiële crisis vereiste in oktober een
eendrachtig optreden van de federale Staat
en de drie gewesten. De minister-president
vindt het opmerkelijk dat, op het moment dat
men de hulp van de Brusselaars nodig had,
men het gewest zonder problemen als een
volwaardige entiteit erkende… Volgens
Charles Picqué vereist de financiële crisis een
institutioneel bestand.
Vervolgens bespreekt Charles Picqué de
belangrijkste elementen uit het gewestelijke
beleid.

Een “hardnekkig” pleidooi
voor de internationale
roeping van Brussel
De economische ontwikkeling van het
Brussels gewest kan volgens de minister-pre-
sident niet zonder een “hardnekkig pleidooi”
voor zijn internationale roeping. “Dankzij het
internationale statuut van Brussel”, onder-
streept hij, “hebben de institutionele span-
ningen een niet al te grote impact op het
gewest. Dit statuut beschermt ons tegen de
agressieve houding van bepaalde politici”. Hij
wijst er ook op dat Beliris, het samenwer-
kingsakkoord tussen de federale Staat en het
Brussels gewest, van 2008 tot 2010 in een
jaarlijks budget van 125 miljoen euro voor-
ziet, om Brussel in staat te stellen zijn rol als
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dat de jongerenwerkloosheid in 2008 met 11 %
is gedaald. Vergeleken bij 2004 is het aantal
Brusselaars dat buiten het gewest werkt, met
bijna 15% toegenomen.
Tot in juni 2009 zal het gewest een reeks Huizen
voor tewerkstelling oprichten in de gemeenten.
Jongeren die hun eerste stappen zetten op de
arbeidsmarkt, krijgen om de twee weken per-
soonlijke coaching. De vijf referentiecentra voor
gespecialiseerde beroepen worden volledig
operationeel, er worden taal- en ICT-cheques
ingevoerd en er komt een nieuwe projectoproep
met het oog op de herwaardering van de tech-
nische en de beroepsscholen. Op het vlak van
de individuele beroepsopleidingen wil het
gewest het komende jaar samenwerken met de
sociale partners om voor duizend arbeidsplaat-
sen te zorgen, (jaarlijkse toename met 10 %).
Het gewest gaat ook nauwer samenwerken met
de andere gewesten om de mobiliteit van de
werkzoekenden te verbeteren. Opdat de werk-
aanbiedingen uit het luchthavengebied sneller
zouden opgevuld raken, bouwt het gewest voor
de nieuwe werknemers een netwerk van col-
lectieve nachttaxi's uit.

Economie: nieuwe impulsen
voor de filmindustrie
De minister-president merkt op dat het aantal
opgerichte bedrijven is gestegen van 9.500 in
2006 tot 11.000 in 2007 en dat het percentage
nieuwe buitenlandse investeringsprojecten met
meer dan 28% is gestegen. Met 24% van het
totale aantal in België verrichte investeringen is
Brussel economisch gezien de meest aantrek-
kelijke stad van het land!
Charles Picqué merkt op dat de regeling voor
steunverlening bij economische expansie in
2008 is aangepast. Een eerste reeks steun-
maatregelen (voor algemene investeringen,
kennisoverdracht of kinderopvang in bedrijven)
trad in werking op 15 augustus.
Binnenkort start er een proefproject over tele-
werk. Dat de verplichte verzending van een aan-
getekend schrijven weldra wordt afgeschaft,
betekent een verlichting voor zowel particulie-
ren als bedrijven.
Wat de filmsector betreft, gaat het Brussels
gewest na in hoeverre het kan samenwerken
met Wallimage, de instelling die de sector in het
zuidelijke landsgedeelte ondersteunt. Er komt
een nieuwe Brusselse structuur die ondersteu-
ning zal bieden voor projecten uit de twee
gemeenschappen die economisch haalbaar zijn.

Handel: mode en design
De twee grootste polen met een supragewes-
telijk verzorgingsgebied, het stadscentrum en de
bovenstad, krijgen in 2009 verder steun.
Daarnaast wil de regering echter ook het com-
merciële potentieel van de Europese Wijk
benutten.
De regering zal lokale projecten subsidiëren
rond het thema van het stripverhaal, een thema
dat in 2009 in de kijker staat.
Om de buitenlandse handel te stimuleren, over-
weegt de regering de oprichting van een
Brussels Centrum voor Mode en Design.

De Haven: duizend nieuwe
banen
De sanering van de vroegere Carcoke-site en
de bouw van het BILC (Brussels International
Logistic Center) in 2008, moeten bijdragen tot
een optimale en “duurzame” bevoorrading van
het Brussels gewest. Samen moeten deze pro-
jecten ruim duizend nieuwe banen scheppen,

voornamelijk voor laaggeschoolden. Het
beroepsreferentiecentrum Transport en
Logistiek (IRIS-TL) zal in 2009 zijn eerste oplei-
dingen aanbieden. De werkzaamheden aan de
spoorweginfrastructuur van de voorhaven zul-
len in 2009 voltooid zijn.
De wijken rond de sluizen van Anderlecht en
Molenbeek worden heraangelegd. Over de
bouw van een passagiersterminal in de voor-
haven wordt de knoop doorgehakt.

Wetenschappelijk
onderzoek: talent
repatriëren
Tijdens deze zittingsperiode is het budget voor
wetenschappelijk onderzoek geëvolueerd van
minder dan 25 miljoen euro naar bijna 50 mil-
joen euro. Zo kon men nieuwe initiatieven star-
ten: impulsprogramma's, beurzen voor “Spin-
offs in Brussels” en verscheidene incubatoren
voor jonge innoverende bedrijven. Tegen het
einde van de zittingsperiode zullen we een
nieuwe ordonnantie goedkeuren over steun
aan bedrijven. Het gewest heeft ook aanzien-
lijk geïnvesteerd in beurzen, om buitenlandse
onderzoekers te overhalen naar Brussel te
komen of om talent van eigen bodem te repa-
triëren.
Het gewest heeft geïnvesteerd in de compu-
teruitrusting van de scholen, evenals in een
wireless internetverbinding voor hogescholen
en universiteiten. Het netwerk UrbiZone zal
naar de Brusselse campus van de UCL worden
uitgebreid.

Huisvesting: een oproep
aan de privé
Volgens de minister-president voorziet de hui-
dige planning in de geleidelijke start van de
bouw van 4.100 woningen op meer dan 40
terreinen. De regering besliste onlangs om de
privésector rechtstreeks in te schakelen voor
ongeveer 500 extra woningen. Het gewest
behoudt wel de eindcontrole over die projec-
ten.
Daarnaast koopt het gewest 500 woningen aan
voor gezinnen met een middelgroot inkomen
en maakt het 500 miljoen euro vrij voor de
renovatie van sociale woningen. Dankzij het
laatste gewestelijke renovatieprogramma
maakt vandaag één sociale woning op twee
het voorwerp uit van een renovatieproject. We
hebben een huurtoelage ingevoerd voor
publieke woningen en hebben dubbel zoveel
woningen in beheer gegeven bij de Lokale
Vastgoedkantoren
Terwijl het aantal gebouwde woningen tussen
1990 en 2003 daalde van 2.300 tot 1.800, is
het aantal te bouwen woningen dat een ste-
denbouwkundige vergunning kreeg, de voor-
bije vier jaar ruimschoots verdrievoudigd
(5.700 in 2007).
350.000 m2 onbenutte kantoorruimte zou tot
appartementsgebouwen kunnen worden
omgevormd (ongeveer 3.200 wooneenheden)
De regering zal de fiscale en stedenbouwkun-
dige maatregelen nemen om dergelijke her-
bestemmingen mogelijk te maken.

Leefmilieu: leningen
aan nultarief
Volgens de minister-president is de CO2-uitstoot
in 2006 gedaald tot onder de drempel van het
Kyotoprotocol. Het gewest heeft 30 miljoen
euro vrijgemaakt om particulieren, bedrijven
en gemeenten in staat te stellen te investeren
in isolatie en in een betere energieprestatie

van hun gebouwen. “Brussel”, zo onderstreept
Charles Picqué, “vervult een pioniersrol door
kansarmen een lening aan nultarief aan te bie-
den. Sinds het begin van de zittingsperiode
genoten 55.000 Brusselse gezinnen een ener-
giepremie.” Deze maatregelen hebben geleid
tot een verbetering van de energieprestaties
van 2 miljoen m2 woonoppervlakte. Het finan-
ciële stimuleringsbeleid heeft naar schatting
ook 1.500 nieuwe banen opgeleverd.
Vanaf 2009 moeten de energieprestaties van
overheidsgebouwen verplicht uithangen. Er zijn
twee projectoproepen uitgeschreven om de
privésector ertoe aan te zetten gebouwen op
te trekken die de huidige normen overtreffen.
Nu een stedenbouwkundige vergunning niet
langer vereist is, kunnen fotovoltaïsche en
zonne-energie aan een opmars beginnen.
Tegen eind 2008 zullen de strengere normen
inzake CO2-uitstoot Brussel in staat stellen zich
te positioneren naast Londen, Berlijn en
Barcelona, als modelstad op het vlak van duur-
zame ontwikkeling.
Voor wat betreft de geluidshinder buigt de
regering zich momenteel over een ontwerp
van geluidsplan. Betreffende de geluidshinder
die wordt teweeggebracht door de exploitatie
van de luchthaven Brussel-Nationaal, belooft
de regering haar standpunt te handhaven en
de naleving te eisen van de gerechtelijke
beslissingen. Charles Picqué beklemtoont: “Wij
zullen geen toegiften doen en boetes blijven
opleggen aan de luchtvaartbedrijven die zich
niet houden aan de geluidsnormen van het
Brussels gewest. Wij hebben ons overigens
duidelijk gekant tegen een nieuw plan (ter
spreiding van de geluidsoverlast ndr) dat de
veiligheid, de rust en de leefkwaliteit van de
Brusselaars in het gedrang zou brengen.”

Mobiliteit: een eenvormig
parkeerbeleid
Aan het parlement werd een ordonnantie
voorgelegd waarmee de regering een eenvor-
mig parkeerbeleid tot stand wil brengen in
samenspraak met de gemeenten: soorten par-
keerzones, tarieven, enzovoort. Hiervoor zal
een parkeeragentschap worden opgericht. In
2009 zal een nieuw telegeleidingsproject de
autobestuurders die uit de rand komen, naar de
transitparkings geleiden en vervolgens naar de
betalende openbare parkings in het stadscen-
trum.
Tijdens het eerste trimester van 2009 wordt de
metrolijn van de Kleine Ring afgewerkt. Op sta-
pel staan verder ook werkzaamheden voor de
trambedding op de Leopold III-laan (tussen
Wahis en Bordet), de tramverbinding tussen
Simonis en Hoog Jette en de verlenging van de
tramlijn tussen Herrmann Debroux en de
Tervurenlaan.
In 2009 worden er tien nieuwe automatische
radars geplaatst, wat het gewestelijke totaal op
100 brengt. Daarnaast komen er ook “preven-
tieve” radars. Voor de derde keer vindt er een
autoloze zondag plaats, maar dan binnen een
beperkte perimeter. Brussel is volgend jaar
tevens gaststad voor de 15e editie van Velo-
City, een van de belangrijkste internationale
fietscolloquia. Er wordt een fietsverhuur-
systeem uitgewerkt voor het hele gewest.

De gemeenten:
samenwerking bevorderen
De minister-president onderstreept dat deze
regering grote inspanningen heeft geleverd
voor de plaatselijke besturen. Volgens de

nationale en internationale hoofdstad ten volle
te vervullen. Volgens het richtschema van het
Plan voor de Internationale Ontwikkeling (PIO)
zal een aantal gebieden buiten de kleine ring
met het stadscentrum worden verbonden. De
regering heeft een aantal “hefboomgebieden”
geselecteerd: Kruidtuin, Thurn en Taxis,
Weststation, VRT/RTBF, Josphat, Delta, Europese
wijk, Heizel, enzovoort.
Op de Kunstberg zal in 2009 het
Congressenpaleis opnieuw zijn deuren openen
en zal het Koningsplein een museum rijker zijn,
meer bepaald het Magrittemuseum. In mei
2008 is het BIP (Brussels Info Place) ingehuldigd.
De regering heeft beslist om de coördinatie van
de hefboomgebieden toe te vertrouwen aan
een “Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling”
waarin juristen, economisten en stedenbouw-
kundigen zetelen. Een “Cel voor de begeleiding
van het publiek Opdrachtgeverschap“ zal toe-
zien op de architecturale kwaliteit van de ste-
denbouwkundige overheidsprojecten. Het derde
werkinstrument dat het PIO naar voor schuift, is
de “City marketing”. Een adviesbureau gespeci-
aliseerd in de “identiteitsbepaling van gebie-
den” zal samenwerken met een Brussels recla-
mebureau om een “onderzoek naar de identiteit
van het gewest” uit te voeren. In het voorjaar
van 2009 moeten de hoofdlijnen van de “City
marketing” bekend zijn.

In 2009 viert het Brussels gewest zijn 20ste ver-
jaardag. Het gewest wil de gelegenheid te baat
nemen om de meerwaarde van zijn instellingen
te tonen. 2009 wordt tevens het jaar van het
stripverhaal. Twee feestelijke thema’s die zullen
leiden tot een reeks evenementen voor het
grote publiek.
De minister-president vindt dat de volgende
regering de mogelijkheid moet krijgen om het
Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) te her-
schrijven, aangezien het huidige document niet
strookt met de doelstellingen uit het PIO. “Het
is de bedoeling een debat op gang te brengen
over de doorwegende trends van de Brusselse
stadsdynamiek, in het vooruitzicht van 2020”.
De resultaten van de prospectieve studie wor-
den verwacht tegen juni 2009.

Tewerkstelling: werken in
Vlaanderen en in Wallonië
Charles Picqué stelt vast dat er tegen het einde
van de zittingsperiode 2004-2009 ongeveer
40.000 banen (netto) zullen bijgekomen zijn en
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Vereniging van de Stad en de Gemeenten kon-
den de gemeenten dankzij de gewestelijke
steunmaatregelen hun dienstverlening aan de
bevolking vrijwaren en kon het verschil in ver-
loning tussen de Brusselse gemeenteambte-
naren en die van de andere gewesten, gedeel-
telijk worden weggewerkt.
Charles Picqué benadrukt ook de “belangrijke
impact” van de gewestelijke steun op de
gemeentelijke fiscaliteit (daling van de onder-
nemingsbelastingen dank zij het Fiscaal
Compensatiefonds) en op de fiscaliteit van de
particulieren (daling van de gemeentelijke aan-
slagvoet, waardoor die vergelijkbaar is met die
in Vlaanderen en Wallonië).
In het kader van het Plaatselijk Bestuurplan
wordt er momenteel een lijst opgesteld van de
activiteitsdomeinen waarbinnen samenwer-
king tussen de plaatselijke besturen het over-
wegen waard is. Meer samenwerking moet lei-
den tot schaalvergroting.

Veiligheid: confrontaties
tussen de gemeenschappen
vermijden
De regering wil een Observatorium voor de
preventie oprichten en een telefonische nood-
lijn in werking stellen. “Als ik daartoe de for-
mele bevoegdheid had”, zegt de minister-pre-
sident, “zou ik nog meer maatregelen op het
vlak van veiligheid nemen. Als er zich een soci-
ale crisis aandient, zoals sommigen voorspel-
len, dan zullen de gevolgen voor het preven-
tie- en veiligheidsbeleid niet uitblijven. Ik denk
bijvoorbeeld aan de ernstige incidenten die
zich tijdens de zomervakantie in Anderlecht
hebben voorgedaan – misschien de ernstigste
van de sociologische geschiedenis van het
gewest – die wijzen op onderliggende span-
ningen die we tot elke prijs moeten inperken.
We moeten durven praten over het veilig-
heidsthema en over de eventuele spanningen

tussen gemeenschappen. Het waren zeer ern-
stige incidenten die we niet zomaar mogen
vergeten.”

Openbare netheid:  meer
afval selecteren
De verplichting om afval te selecteren wordt
geleidelijk aan ingevoerd. Vanaf 1 januari 2009
is het verboden om glas in de witte en blauwe
zakken te stoppen. Vanaf 2010 geldt dit verbod
ook voor papier, karton en PMD. In datzelfde jaar
worden de eerste ondergrondse glasbollen
geplaatst.
In 2009 gaat het “Kringloopproject” van start
voor de recyclage van herbruikbare kwaliteits-
goederen. Begin 2009 worden twee projectop-
roepen uitgeschreven: een eerste voor de
mechanisatie van de selectie en een tweede
voor de bouw van een biogasinstallatie, waar al
het Brussels groenafval kan worden behandeld
De “belangrijkste” stadszones (zeer frequente
reiniging) alsook de fuchsiazones (dagelijkse
vuilophaling) zullen worden uitgebreid, onder
meer naar de wijk rond de Naamsepoort.

Ruimtelijke ordening: de
procedures vereenvoudigen
Wat het stedenbouwkundige beleid betreft,
meldt Charles Picqué dat de gewestadministra-
tie vanaf nu de wettelijke termijnen voor het
verkrijgen van een stedenbouwkundige ver-
gunning naleeft. De regering wenst een aan-
passing van het BWRO (Brussels Wetboek
Ruimtelijke Ordening) om de administratieve
procedures te kunnen vereenvoudigen.
Via een wijziging van de ordonnantie terzake
wordt het recht op voorkoop uitgebreid tot
ongebruikte economische sites en de renovatie
van woningen voor middeninkomens.
Jaarlijks investeert het gewest 60 miljoen euro
in de renovatie van leegstaande gebouwen. In
dat bedrag zijn de Europese Structuurfondsen

Andere samenwerkingsakkoorden zitten in de
uitvoeringsfase (met Berlijn, Sofia, Boedapest en
Kiev). Het gewest bereidt zich stilaan voor op
het Belgisch Voorzitterschap van de Europese
Unie tijdens het tweede semester van 2010.

Een Huis voor Vrouwen
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen en de
strijd tegen partnergeweld blijven de aandacht
van de regering opeisen. De oprichting van een
Raad voor Gelijke Kansen is momenteel in voor-
bereiding.
De regering bestudeert ook de mogelijkheid om
een Huis voor Vrouwen op te richten. Brussel
fungeert als internationaal ankerpunt voor het
netwerk van vrouwen van de organisatie
Metropolis, in de nasleep van de internationale
conferentie “Dynamic cities need women”.
Het regeerakkoord van 2004 voorzag in de cre-
atie van 2.600 bijkomende plaatsen in de
Brusselse kinderkribben. Sindsdien zijn er 908
plaatsen gecreëerd, zijn er 1.046 geprogram-
meerd (dus gewaarborgd door financiering) en
zijn er nogmaals 1.055 plaatsen geïdentificeerd.
De regering wil de banden met de gemeen-
schappen nauwer aanhalen om een gemeen-
schappelijke evaluatie van de sector te realise-
ren, om samen een programma uit te stippelen
en om gemeenschappelijke erkenningscriteria
op te stellen.

De geloofwaardigheid van
de Brusselse instellingen
Tot sluit wijst Charles Picqué erop dat, “gezien de
institutionele wanorde die in heel België heerst,
de democratische partijen moeten waken over
de geloofwaardigheid van de gewestelijke instel-
lingen. Men houdt ons in het oog. Het Brussels
gewest zal vaak ter sprake komen in de loop van
de institutionele onderhandelingen. Het is van
belang een degelijk en geloofwaardig beeld te
geven van onze instellingen.” ■

niet meegerekend. Het stadsvernieuwingsbeleid
zal in de toekomst vooral gericht zijn op de eco-
nomische ontwikkeling van de wijken.
Bedrijvencentra en lokale economieloketten
moeten daartoe bijdragen.
Op verschillende Brusselse locaties komt er een
lichtplan: aan de kanaalbruggen, de Sint-
Mariakerk, het Kaaitheater en het Koningsplein.
Bovendien worden de kanaaloevers heraange-
legd.
Op het vlak van het erfgoedbeleid is er nu ein-
delijk een duidelijke regelgeving voor de orga-
nisatie van opgravingen op Brussels grondge-
bied. Er zal bijzondere aandacht gaan naar de
bescherming en de restauratie van het erfgoed
uit de periode van Expo '58.

Externe betrekkingen: Afrika
De organisatoren van de Memorial van Damme
hebben hun knowhow doorgegeven aan Rabat,
door er in juni 2008 de eerste internationale
atletiekmeeting van die stad te organiseren.
Nieuwe samenwerkingsakkoorden zijn in voor-
bereiding, meer bepaald met de Congelese pro-
vincie Katanga en de Rwandese stad Kigali.

De parlementsleden hadden voor de laatste keer
tijdens deze legislatuur de kans om kritiek te leve-
ren op de algemene beleidsverklaring van de
regering onder leiding van Charles Picqué (PS).

Françoise Schepmans (MR, opposi-
tie) merkte met enige ironie op dat
‘Brussel gelukkig vertegenwoordigd
zal zijn aan de institutionele onder-
handelingstafel… maar niet door de

minister-president! Eerst eiste u luidkeels om bij
die onderhandelingen te worden betrokken, en
nu werpt u de handdoek in de ring. Vlaamse en
Waalse ministers zullen wel rond de onderhan-
delingstafel zitten, maar u of uw partij vindt het
niet nodig om erbij te zijn.’
De Brusselse regering wordt vertegenwoordig
door minister van Externe Betrekkingen Guy
Vanhengel (Open VLD), maar er werd geen
enkele Franstalige Brusselse minister uitgeno-
digd.
Zou het niet beter zijn als alle democratische par-
tijen samen de belangen van het Brussels
gewest verdedigden? Het parlementslid ant-
woordt dat de MR de afgelopen 4 jaar altijd de
hand heeft uitgestoken naar de meerderheid,
maar dat dat gebaar steeds werd geweigerd.
Françoise Schepmans omschrijft de realisaties en
projecten in het kader van het Brusselse Plan voor

de Internationale Ontwikkeling (PIO) als ‘een
catalogus van goede voornemens'. Volgens haar
is er sinds oktober 2007 helemaal geen concrete
vooruitgang geboekt. Wat het beleid inzake ‘city
marketing’ betreft, richt de volksvertegenwoor-
diger haar pijlen op minister van Mobiliteit
Pascal Smet (sp.a+Vl.Pro). Ze drijft de spot met
de beslissing om de voertuigen van de MIVB een
grijze kleur te geven, wijst op de eindeloze rijen
voor de Bootik-verkooppunten van de MIVB, de
‘versnippering’ van het bovengrondse openbaar
vervoer, het netwerk van nachtbussen dat weg-
smelt als sneeuw voor de zon, een openbaar
fietsverhuursysteem dat niet wordt gebruikt en
het persoonlijke prestigeproject van de minister:
een openluchtzwembad aan het Bécodok waar-
voor gezonde bedrijven moeten verhuizen. De
kostprijs van 20 miljoen euro (volgens Pascal
Smet hooguit 0,1% van de begroting van het
Brussels gewest) vindt ze buitensporig en zou
volgens haar veel beter worden besteed aan
opleidingen, want de jeugdwerkloosheidsgraad
in de Havenwijk bedraagt 40%.
Het parlementslid van de MR vindt het overigens
betreurenswaardig dat de investeringen in de
Haven van Brussel zo traag vorderen. Ze verwijst
naar de bouw van het BILC, een centrum voor
logistiek, en de sanering van het terrein dat vroe-
ger eigendom was van Carcoke. Ze heeft kritiek

leerd over de financiële sterkte van de Brusselse
instellingen. Hij geeft echter toe dat het financi-
ële evenwicht tijdens de laatste twintig jaar altijd
wankel is geweest.
Inzake huisvesting wijst de volksvertegenwoor-
diger erop dat steeds meer Brusselaars een
beroep doen op het Woningfonds om eigenaar
te worden, maar dat de middelen die voor het
Woningfonds zijn begroot niet volstaan om de
kosten te dekken. De Brusselse regering zou vol-
gens hem eerder moeten overwegen om gebruik
te maken van het systeem van de derde
investeerder. De cdH is echter sceptisch over het
idee dat het Brussels gewest 500 woningen voor
middeninkomens zou kopen om ze te verhuren.
De heer Grimberghs geeft er de voorkeur aan dat
het Brussels gewest kantoorruimte koopt om er
woningen van te maken.
Denis Grimberghs is overigens ook verheugd dat
de Brusselse regering een nota heeft opgesteld
over de nationale en internationale ontwikkeling
van Brussel.
Aangezien de Raad van State het taalkader van
het ministerie vernietigde, vindt de cdH dat
bepaalde regels die in de gewestelijke en plaat-
selijke administraties gelden, moeten worden
versoepeld.
Parlementslid Grimberghs wil dat de instanties
van het Brussels gewest en van de gemeen-

op het 'getreuzel' van de regering in het dossier
van het nieuwe voetbalstadion dat op de Heizel
of het terrein van Schaarbeek-Vorming wordt
opgetrokken, en stoort zich aan de tegenstrijdige
berichten van Brussel-Stad (met haar 'megalo-
mane' plannen) en het Brussels gewest over het
toekomstige gebruik van de Heizel. Bovendien
circuleren er volgens de MR allerlei wilde plan-
nen voor winkelcentra.  Zulke winkelcentra kun-
nen de doodsteek betekenen voor huidige win-
kelcentra. Een ander punt van kritiek betreft het
dovemansgesprek tussen de regering en de vak-
bonden die het personeel van de plaatselijke
besturen vertegenwoordigen. De MR vindt ook
dat er weinig aandacht wordt besteed aan eco-
nomie en werkgelegenheid en dat er acht maan-
den voor het einde van de legislatuur verba-
zingwekkende verklaringen worden afgelegd
over de wijziging van het Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP) en over een nieuw
Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP).

Denis Grimberghs (cdH, meerder-
heid) is van oordeel dat het Contract
voor de economie en de tewerkstel-
ling al positieve resultaten begint op
te leveren voor de werkgelegenheid.

Hij verdedigt het zogenaamde Brussels model en
wijst erop dat er al sinds 1989 wordt gespecu-

… Kritiek van de parlementsleden
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schappen die actief zijn op het gebied van onder-
wijs overleg plegen met elkaar om beter tege-
moet te komen aan de specifieke Brusselse
noden. Hij verwijst onder meer naar de uitwis-
seling en de technische opleiding van leerkrach-
ten en naar steun om multimediamateriaal of de
uitrusting van technische en beroepsscholen te
betalen.
De cdH maakt zich ook zorgen over de inplanting
van het nieuwe voetbalstadion. «Wie de keuze
van de regering om het nieuwe voetbalstadion
op het terrein van Schaarbeek-Vorming te bou-
wen steunde, weet tegenwoordig niet meer of
het een goede zaak was om zich te laten over-
tuigen dat het wel degelijk een goede keuze was.
De cdH wil dat er zo snel mogelijk een studie
wordt uitgevoerd over het gebied.» Het parle-
mentslid pleit er trouwens ook voor dat het
Brussels gewest ervoor zou ijveren om hoge-
snelheidsgoederentreinen naar het terrein van
Schaarbeek-Vorming te halen.

Jean-Luc Vanraes (Open VLD,
meerderheid) vindt het een goede
zaak dat de regering Brussel
beschouwt als het verbindingspunt
tussen de gemeenschappen en de

gewesten, omdat dat ‘een nauwe samenwerking
in het federale stelsel verder mogelijk maakt’.
Het parlementslid hecht er belang aan dat de
Brusselse deelnemers aan de institutionele
onderhandelingen ervoor pleiten dat het Brussels
gewest in goede financiële gezondheid moet ver-
keren en argumenteren dat het onvoldoende
geld krijgt. ‘We hebben tijdens de afgelopen
twintig jaar bewezen dat we perfect in staat zijn
om onze middelen te beheren. Het is bijgevolg
noodzakelijk dat we het financiële evenwicht,
waar we al jaren aan werken, handhaven.’
Het parlementslid vindt het ook noodzakelijk om
de bevoegdheidsverdeling tussen het Brussels
gewest en de gemeenten anders te organiseren,
ongeacht de resultaten die de institutionele
onderhandelingen over de toekomstige bevoegd-
heden van de federale overheid, de gemeen-
schappen en de gewesten zullen opleveren.
De volksvertegenwoordiger wijst er ook op dat de
gemeenten, die aandeelhouder zijn van Dexia, dit
jaar minder dividenden op hun conto zullen kun-
nen schrijven. ‘Het parlement zal zich moeten
beraden over het standpunt dat het in de toe-
komst zal innemen met betrekking tot het feit dat
gemeenten aandelen van beursgenoteerde
bedrijven bezitten.’
De Open VLD vindt het een goede zaak dat er
veel aandacht wordt besteed aan de uitbreiding
van de metro. Hij vindt het zinloos om om ideo-
logische redenen te eisen dat alle auto’s uit de
stad moeten worden verbannen. 'Ik vrees dat we
de Brusselaars pas zullen kunnen overtuigen om
het openbaar vervoer te gebruiken als ze er zeker
van zijn dat het voldoende comfortabel is.’
Jean-Luc Vanraes dringt aan op een nauwe
samenwerking tussen het Brussels gewest en de
gemeenschappen inzake onderwijs om ook in
het hoger onderwijs naar een optimale situatie
inzake onderzoek en ontwikkeling te streven.
Hij vindt het ook jammer dat veel KMO's geen
belangstelling hebben voor wat er buiten hun
wijk gebeurt. Het Brussels gewest zou nochtans
zijn concurrentiepositie kunnen verbeteren door
meer niet-Brusselaars te overtuigen om hier te
komen winkelen. De Open VLD staat ook achter
de inspanningen om de Brusselse filmsector,
waarin 220 bedrijven direct of indirect actief zijn,
te steunen. ‘Als er in Brussel filmstudio's kwa-
men, zouden er honderden laaggeschoolden
kunnen worden aangeworven.’
Volksvertegenwoordiger Vanraes is ook een over-
tuigde voorstander van de initiatieven op het
gebied van sociale huisvesting en herhaalt zijn

voorstel om ruimte boven winkels in te richten
als woningen.

Yaron Pesztat (Ecolo, meerderheid)
feliciteert minister-president Charles
Picqué met zijn gematigde discours
over de institutionele dialoog. ‘De
institutionele crisis is bepalend voor

het lot van Brussel. Het communautaire conflict
had gemakkelijk kunnen overslaan naar de rege-
ring en zelfs het parlement, maar gelukkig is dat
niet gebeurd en hebben we voor eenheid geko-
zen.’ De volksvertegenwoordiger van Ecolo heeft
ook lovende woorden veil voor Christos
Doulkeridis (Ecolo) en Jean-Luc Vanraes (Open
VLD), voorzitters van de Vlaamse en de Franse
Gemeenschapscommissie, die sinds het begin van
de legislatuur opmerkelijk werk hebben geleverd
op communautair niveau. In Brussel zijn Frans- en
Nederlandstaligen erin geslaagd om op een rede-
lijke manier met elkaar om te gaan.
Yaron Pesztat is wel erg kritisch voor de histori-
sche vijanden van het Brussels gewest. Daarmee
doelt hij op de NMBS, de federale overheid, de
gemeenschappen en de andere gewesten, maar
ook op enkele Brusselse gemeenten zoals
Brussel-Stad, die 'niet de kaart van het Brussels
Gewest trekken'.
De volksvertegenwoordiger van Ecolo verwijst
naar drie dossiers waarover ‘geen overleg is
gepleegd met het Brussels gewest.’ Ten eerste
refereert hij aan de noord-zuidverbinding.
Volgens de heer Pesztat is de NMBS opnieuw
van plan om grootschalige werken uit te voeren
die de hele stad openrijten. Hij heeft het ook over
de uitbreiding van de Ring en de plannen van de
Europese instellingen en van Brussel-Stad om
een zoveelste Europese wijk aan te leggen op de
Heizel, waar de Europese Commissie 100.000 m2

kantoorruimte wil bouwen.
Ecolo verdedigt de doelstellingen van het Plan
voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel
(PIO) en pleit ervoor om voor elk terrein een
functie te kiezen die het best aansluit bij het
potentieel, de specifieke eigenschappen en de
toegankelijkheid met het openbaar vervoer.
Volgens parlementslid Pesztat moet het PIO wor-
den aangestuurd door het nieuwe Agentschap
voor Territoriale Ontwikkeling, ook op de Heizel.
Daarbij dient een integrale aanpak te worden
gehanteerd. Het parlementslid twijfelt er overi-
gens sterk aan of het Brussels gewest wel over
de middelen en het wettelijke kader beschikt om
grootschalige stadsontwikkelingsprojecten uit te
voeren in samenwerking met de privésector. Die
projecten moeten ook beantwoorden aan de
ambities van het Brussels gewest op het gebied
van energiebesparing. Volgens de heer Pesztat
moet Brussel de Europese hoofdstad van duur-
zame ontwikkeling worden.
Yaron Pesztat vindt dat er nog heel wat groei-
potentieel is voor huisvesting in het Brussels
gewest. Hij dringt erop aan dat er zoveel moge-
lijk woningen worden gebouwd: sociale wonin-
gen, woningen voor middeninkomens of met
een prijs die vrij door de markt wordt bepaald.
Ecolo steunt de bouw van een voetbalstadion en
de Belgische kandidatuur voor de organisatie van
de wereldbeker voetbal. De meest waarschijn-
lijke locatie voor het stadion is de Heizel, want
daar is reeds infrastructuur voorhanden. ‘Laten
we voor de veiligste optie kiezen, namelijk de
Heizel.’ De groenen kondigen echter ook aan dat
ze zich zullen schikken naar het besluit van de
studie over de locatie voor het voetbalstadion.
Tot slot zegt Yaron Pesztat dat de regering ervoor
moet zorgen dat er zo snel mogelijk uitvoerings-
besluiten komen voor de twee ordonnanties
waarvoor Ecolo het initiatief nam, namelijk die
inzake gsm-straling en de subsidiëring van ver-
enigingen.

Marie-Paule Quix (sp.a+Vl.Pro, meerderheid)
vindt dat de verklaring van de minister-president
van weinig enthousiasme getuigt en heeft het

over een catalogus van goede voor-
nemens waarvan het niet zeker is of
ze worden gerealiseerd. Het parle-
mentslid vindt de eis om een betere
financiering van Brussel terecht,

maar verwijt de regering dat die opvallend stil
blijft over de inhoud van een herfinanciering,
waarvoor volgens haar een debat over een
betere verdeling van de taken tussen het
Brussels gewest en de gemeenten onvermijde-
lijk is.  ‘Het is uit den boze dat het Brussels
gewest meer geld vraagt om er initiatieven mee
te financieren waarvoor het niet bevoegd is.’
Wat de strijd tegen de werkloosheid betreft,
merkt parlementslid Quix op dat in Vlaanderen
één ambtenaar 146 werklozen begeleidt, terwijl
dat cijfer in Brussel oploopt tot 476 werklozen per
ambtenaar, waardoor het onmogelijk wordt om
in een efficiënte begeleiding te voorzien.
Op het gebied van huisvesting acht de fractie
sp.a+Vl.Pro een uitbreiding van de huurtoelage
en de invoering van richthuurprijzen noodzake-
lijk.  «Gezinnen met een bescheiden inkomen die
een eigen woning willen verwerven, moeten
daartoe worden aangemoedigd.» 350.000 m2

kantoorruimte staat leeg. Een debat kan uitwij-
zen welke nieuwe bestemming die ruimte zou
kunnen krijgen.
Mevrouw Quix verwijt de regering dat die een
jaar tijd heeft verloren voor het nieuwe voetbal-
stadion. Uit een studie die minister Pascal Smet
liet opstellen, blijkt dat Schaarbeek-Vorming de
meest geschikte locatie is.
Inzake openbare netheid pleit het parlementslid
voor sp.a+Vl.Pro ervoor dat het sorteren van afval
vanaf 1 januari 2009 verplicht wordt voor ieder-
een.
Tot slot pleit de fractie voor een stadskorting om
de stadsvlucht tegen te gaan. Het is de bedoe-
ling dat het financieel interessant wordt om in de
stad te wonen. ‘Het is hoe dan ook essentieel dat
Brussel voldoende financieel sterke inwoners
blijft tellen.’

Rudi  Vervoort (PS, meerderheid) wijst er in de
context van de institutionele dialoog op ‘dat
Brussel meer dan ooit een realiteit is. Het zou
beledigend en contraproductief zijn om dat te
ontkennen. De Brusselaars zijn al twintig jaar
bezig met nabijheids- en solidariteitsmaatrege-
len en met beleidsdaden die het hele land ten
goede komen.’
De democratische partijen in het Brussels parle-
ment vinden dat de federale overheid 600 mil-
joen euro extra moet toekennen aan Brussel.
Voorlopig heeft het Brussels gewest al 65 miljoen
euro extra in de wacht gesleept. Volgens Rudi
Vervoort kan er niet opnieuw worden onderhan-
deld over dat bedrag.
De fractieleider van de PS sluit zich aan bij de
minister-president: het wordt extreem moeilijk
om de begroting van 2009 rond te krijgen. Hij
voegt er echter nog een en ander aan toe: ‘Is het
werkelijk het moment om in de uitgaven te
snoeien teneinde de Europese begrotingsnormen
na te leven, ook al zijn die duidelijk niet op con-
junctuurschommelingen berekend? Enkel een
afstemming van het gewestelijke beleid op de
gemeenten is voordelig voor iedereen. Een van
de belangrijkste politieke realisaties van deze
legislatuur bestaat erin dat de gemeenten mas-
saal werden gesteund.’
Rudi Vervoort herinnert er ook nog aan dat zijn
fractie het initiatief heeft genomen voor een
resolutie om een gewestelijke belastingadmi-
nistratie op te richten. De PS wil dat er een data-
bank wordt opgericht met gegevens over het
patrimonium en over stedenbouw en dringt er bij

de bevoegde staatssecretaris op aan dat ze een
taalkader voor het ministerie opstelt dat beant-
woordt aan het enige wettelijke criterium,
namelijk met betrekking tot het aantal behan-
delde dossiers per taal.
De inkomsten uit registratierechten dalen. Rudi
Vervoort oppert dat de 'meeropbrengst door
belastingverlagingen een mythe blijkt.' De volks-
vertegenwoordiger heeft ook kritiek op de
nieuwe organisatie van de FOD Financiën ‘die
richtlijnen uitvaardigt om aan de gewestbe-
lastingen te ontsnappen. Sommige richtlijnen
moedigen de oprichting aan van constructies met
erfpachten om de gewestbelasting te ontwijken.
Ik vind het bijzonder deloyaal dat de federale
overheid de inkomsten van de gemeenten
drooglegt door uit te leggen hoe je de belastin-
gen ontwijkt.' In de gemeente Evere zou de niet-
geïndexeerde fiscale grondslag met 1,3 miljoen
euro dalen in vergelijking met 2006.
Ook de uitvoering van het Huisvestingsplan stuit
op moeilijkheden. De volksvertegenwoordiger
voor de PS beweert dat die problemen te wijten
zijn aan het strenge keurslijf waarin overheidsi-
nitiatieven gekneld zitten. De heer Vervoort ver-
wijst met name naar het financiële keurslijf van
de begrotingsnormen, het gebrek aan bouw-
gronden en de lang aanslepende procedures voor
openbare aanbestedingen, die zouden moeten
worden ingekort ten gunste van de sociale
woningbouw.
De NMBS speelt met het idee van een nieuwe
noord-zuidverbinding. De PS zal zich daartegen
kanten als het de bedoeling is om de stad
opnieuw helemaal open te gooien en van Brussel
een stad te maken die enkel als vertrek- en eind-
punt voor pendelaars dient.

Walter Vandenbossche (CD&V, meerderheid)
bestempelt de economische toestand van België
en van Brussel als dramatisch: ‘Tijdens de afge-

lopen drie maanden vond 26%  van
alle Belgische faillissementen plaats
in het Brussels gewest. Vooral de
horeca wordt massaal getroffen. In
vergelijking met vorig jaar  is het

aantal faillissementen in die sector met 39%
gestegen.’
De volksvertegenwoordiger acht de herfinancie-
ring van het Brussels gewest door de federale
overheid noodzakelijk, maar die maatregel moet
gepaard gaan met een ernstig fiscaal beleid en
een strenge controle op de financiën van de
gemeenten. Volgens de CD&V vereist een effici-
ënter beleid een rationelere bevoegdheidsver-
deling tussen het Brussels gewest en de
gemeenten. De partij pleit ook om de zes
Brusselse politiezones te laten samensmelten.
De aanwezigheid van Brussel aan de institutio-
nele onderhandelingstafel is van essentieel
belang, maar de beide gemeenschappen moe-
ten op een rechtvaardige manier worden behan-
deld in Brussel. De volksvertegenwoordiger van
de CD&V formuleert daarover een aantal opmer-
kingen. Wat de samenwerking tussen Brussel en
Vlaanderen betreft, vindt Walter Vandenbossche
het niet normaal dat de Missions locales pour
l’emploi honderdduizenden euro krijgen van de
gemeenten, terwijl de Vlaamse tegenhangers
helemaal niets ontvangen. Hij vindt het schan-
dalig dat van de 22 dossiers voor kinderdagver-
blijven, slechts één voor Nederlandstalige kin-
deren is bedoeld. Wat de wijkcontracten betreft,
worden alle Vlaamse initiatieven volgens hem
geweerd. In acht Brusselse gemeenten is er zelfs
geen Nederlandstalig lager onderwijs. De
Brusselse maatschappij evolueert eerder in de
richting van segregatie dan dat er werkelijk
sprake is van een 'samenleving'.
Brussel moet zich bezighouden met de activering
van werklozen en moet de plaatselijke handel
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steunen. De uitvoering van het Brusselse kli-
maatplan moet een positieve bijdrage leveren
aan de internationale geloofwaardigheid van
Brussel. De heer Vandenbossche hoopt dat als
RSC Anderlecht de gelijknamige gemeente ver-
laat, het Brussels gewest op zijn minst een
alternatief zal bieden voor de 157 bedrijven die
overleven dankzij het voetbal.

Adelheid Byttebier (Groen! ,
meerderheid) verwijt de minister-
president dat hij zich ertoe heeft
beperkt om de verlanglijstjes van
de kabinetten op te sommen en

die voor te stellen als een opsomming van tref-
woorden in plaats van als één geheel. Groen!
staat achter de keuzes inzake de internationale
ontwikkeling van Brussel, maar betreurt dat de
regering zich beperkt tot de ontwikkeling van
een tiental zones zonder de wijken erbij te
betrekken. «Internationalisering is synoniem
voor de komst van welgestelde personen en
eurocraten die de kloof tussen arm en rijk nog
dieper maken. Daarom is het van belang om
te investeren in de openbare ruimte.»
Het imago van Brussel laat zich volgens
mevrouw Byttebier niet herleiden tot het vie-
ren van het twintigjarige bestaan van het

Brussels gewest en het jaar van het
Beeldverhaal. Ze verwijst ook naar het lichtplan
en het klimaatplan, dat grondig moet worden
uitgevoerd.
Adelheid Byttebier waardeert het overigens dat
de minister-president zich aan de zijde van
minister Guy Vanhengel (Open VLD) heeft
geschaard tijdens de institutionele onderhande-
lingen. Groen!  verdedigt de stelling dat Brussel
een volwaardig gewest is, is voorstander van de
regionalisering van een aantal bevoegdheden
(met name inzake de bouw van kinderdagver-
blijven), een betere financiering en meer twee-
taligheid. Net zoals de CD&V betreurt Groen! het

gebrek aan Nederlandstalige scholen. De partij
vindt het ook jammer dat de communicatie van
bepaalde gemeenten niet tweetalig is.
Parlementslid Byttebier levert ook kritiek op
de plannen om de Ring uit te breiden en vindt
het jammer dat er geen alternatief wordt over-
wogen. Ze denkt dat er nog veel werk aan de
winkel is om een nieuw ambitieus afvalplan in
te voeren.
Ten slotte hernieuwt Groen!  haar steunbetui-
ging aan de meerderheid, ook al zit de partij
in de oppositie. Ze steunt immers de plannen
van de regering op het gebied van milieu, huis-
vesting en werkgelegenheid. ■

Minister-president Charles Picqué (PS) heeft
de leden van de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
ook ingelicht over de recentste verwezenlijkin-
gen en plannen van het Verenigd College op het
gebied van gezondheid en welzijnszorg voor
Franstalige en Nederlandstalige Brusselaars. Het
beleid omvat de hulpverlening aan personen die
in aanraking zijn gekomen met het gerecht,
gezinnen, daklozen, bejaarden of gehandicapten.
Hieronder volgt een opsomming van de belang-
rijkste plannen.
1)  Binnenkort gaat de bouw van het Huis voor
Respijtzorg van start. Het is bedoeld voor de
opvang van kinderen die in het ziekenhuis zijn
opgenomen en voor hun naasten.
2) Er wordt meer werk gemaakt van de bewust-
making van vrouwen die tot de belangrijkste
doelgroep op het gebied van de opsporing van
borstkanker behoren.
3) De vzw Conectar, die het aanbod van thuis-
zorg vervolledigt, wordt erkend.
4) Er komt een proefproject inzake de persoon-
lijke begeleiding van gehandicapten.
5) Er wordt een tweejaarlijks armoedeverslag
gepubliceerd.
Dankzij de steun van de Vereniging van de Stad
en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest bestaat er nu een web-
site met informatie over de steun die de OCMW's
verstrekken (www.ocmw-info-cpas.be). Het
Centrum voor Maatschappelijke Documentatie
en Coördinatie heeft ook een website met aller-
lei nuttige informatie over welzijnszorg
(www.bruxellessocial.irisnet.be). Er wordt ook
werk gemaakt van de website Senior-web.
De regering kondigt overigens aan dat er een
informatiefolder komt voor gedetineerden en
personen die in aanraking zijn gekomen met
justitie.
Er is een meerjarenplan voor de rusthuizen
goedgekeurd voor de periode 2008-2015 waar
een bedrag van 104.180.200 euro mee
gemoeid gaat.

Het plan voor de bouw van ziekenhuizen en psy-
chiatrische verzorgingscentra, dat een looptijd
van twaalf jaar heeft, is van start gegaan. Het
voorziet onder meer in de bouw van het New
Bordet in Anderlecht, dat 115 miljoen euro zal
kosten. Mogelijk verhuizen de Brusselse zieken-
huizen van Chirec  (waaronder het ziekenhuis
Edith Cavell) naar het terrein Delta in Oudergem.
De kostprijs van die operatie bedraagt 124 mil-
joen euro.
Charles Picqué bevestigt dat de Vlaamse en de
Franse Gemeenschapscommissie nu beter
samenwerken om armoede en mishandeling
van bejaarden te bestrijden. Ook op het gebied

van hulpverlening aan personen die in aanraking
zijn gekomen met het gerecht en van thuiszorg
slaan ze tegenwoordig de handen in elkaar.

Michel Colson (MR, oppositie) wijst
erop dat meer dan drie op tien
Brusselaars en 35% van de minderja-
rigen in armoede leven. In België

doen steeds meer mensen een beroep op wel-
zijnszorg. In januari 2008 werden 24.759 per-
sonen geholpen door de 19 Brusselse OCMW’s.
Dat waren er 1.050 meer dan in 2007. In
Vlaanderen kregen tijdens dezelfde maand
28.664 personen steun van het OCMW. Het cij-
fer gaat in dalende lijn en bedraagt 30% van
het totale Belgische aantal.  «Veel eenouder-
gezinnen met een inkomen uit arbeid dat
amper hoger is dan een leefloon en die een
sociale woning huren, kunnen hun rekeningen
niet meer betalen en kloppen aan bij het
OCMW. Meer dan 60% van de aanvragen voor
steun komen van mensen die voor de eerste
keer een beroep doen op het OCMW. Mijnheer
de voorzitter, u had in uw beleidsverklaring
wat meer aandacht mogen besteden aan de
OCMW's.»
Er werd in de regeringsverklaring ook met geen
woord gerept over Iris, de overkoepelende orga-
nisatie van de openbare ziekenhuizen, waarvan
het tekort volgens de MR oploopt tot 16 miljoen
euro. Andere ‘afwezigen’ in het debat waren de
mogelijkheid voor de rust- en verzorgingstehui-
zen om gebruik te maken van leasingcontracten,
en dagcentra en dienstenflats als alternatief voor
rusthuizen.
De MR staat wel achter de ontwikkeling van de
website Hospichild en van het Huis voor
Respijtzorg. De partij vindt het ook een goede
zaak dat er extra aandacht gaat naar de opspo-
ring van borstkanker en steunt de regeringsbe-
slissing om op 12 jaar tijd een bedrag van 468,4
miljoen euro te lenen voor nieuwe zorginfra-
structuur.

Volgens Anne-Sylvie Mouzon (PS,
meerderheid) voorspellen de instabi-
liteit van de federale regering en de
structurele financieringsproblemen van

het Brussels gewest niet veel goeds voor het
welzijnsbeleid. Ze denkt echter dat het gebrek
aan gehandicaptenopvang gedeeltelijk is opge-
lost door de invoering van respijtzorg, noodhulp
en nachtopvang. Het proefproject inzake het
budget voor de persoonlijke begeleiding van
gehandicapten kan volgens haar enkel worden
uitgebreid met de financiële steun van de fede-
rale overheid.  Volksvertegenwoordiger Mouzon
vreest dat de systematische en gecentraliseerde
registratie van daklozen een inbreuk is op hun
privacy.

De cdH denkt dat het aangewezen kan zijn om
in het huisvestingsbeleid rekening te houden
met de verzuchtingen van bejaarden en
gehandicapten die zo lang mogelijk thuis wil-
len blijven wonen. De partij wil een huis-
vestingsplan om op drie jaar tijd 250 geschikte
woningen voor gehandicapten te bouwen. Het
proefproject inzake het budget voor de per-
soonlijke begeleiding van gehandicapten moet
worden voortgezet en ondergebracht bij de
dienstverlening van de sociale zekerheid, zodat
het door de federale overheid wordt gefinan-
cierd.
Wat de psychiatrische zorg voor jongeren
betreft, verwijst de heer Riguelle naar het
voorbeeld van de afdeling Caribou van het
zorgcentrum Jean Titeca. In samenwerking met
het Waals Gewest is het uitgegroeid tot een
expertisecentrum dat de grenzen van het
Brussels gewest overstijgt.
Wat de opsporing van borstkanker betreft,
steunt de heer Riguelle de beslissing om extra
aandacht te besteden aan de bewustmaking van
vrouwen die noch een mammografie, noch een
volledig borstonderzoek laten uitvoeren en vaak
uit kansarme milieus komen.

Paul Galand (Ecolo, meerderheid)
vindt het een goede zaak dat de beide
gemeenschappen in Brussel steeds
meer samenwerken inzake gezond-

heid en welzijnszorg. Hij verwijst onder meer
naar het werk van het Brusselse Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn, waar het Waals
gewest een voorbeeld aan wil nemen, en naar
het Huis voor Respijtzorg voor ernstig zieke kin-
deren, waarvan de eerste steen binnenkort
wordt gelegd. De huisartsen moeten beter wor-
den betrokken bij de programma’s voor de
opsporing van borstkanker. De heer Galand vindt
namelijk dat het actief opsporen van de doel-
groepen en de bewustmaking te traag gebeurt.
Het parlementslid wijst erop dat de ziekenhuis-
verenigingen meer geld krijgen dan de vereni-
gingen voor eerstelijnszorg. Hij vindt wel dat de
hulpverlening voor daklozen erop vooruit is
gegaan.
De bejaardenzorg is volgens Paul Galand een tik-
kende tijdbom voor de gewesten en de plaat-
selijke overheden. Naarmate de bevolking ver-
oudert, zullen de problemen steeds erger wor-
den.

Volgens Brigitte De Pauw (CD&V,
meerderheid) volstaan de financiën
van het Brussels gewest niet om pro-
blemen als de toenemende armoede

en de toestroom van vluchtelingen op te vangen,
ook al heeft de verbeterde samenwerking tus-
sen de beide gemeenschappen in Brussel al
mooie resultaten opgeleverd.

Wat de opsporing van borstkanker betreft, wijst
de PS op twee belangrijke problemen: het
gebrek aan erkende diensten en de moeilijk-
heid om het doelpubliek van vrouwen uit de
lagere sociale klassen te bereiken.
Het parlementslid van de PS vindt het jammer
dat het niet langer mogelijk is om de subsidies
voor openbare ziekenhuizen te vergelijken met
die voor privéziekenhuizen en dringt aan op
een betere parlementaire controle.
Ze vindt het overigens jammer dat de regering
nog steeds geen maatregelen neemt tegen
overmatige schuldenlast. ‘De subsidies die de
OCMW's ontvingen om aan schuldbemiddeling
te doen, zijn afgeschaft. Ze hebben nooit vol-
staan om de gas- en elektriciteitsrekeningen te
betalen.'
Tot slot dringt Anne-Sylvie Mouzon aan op de
absolute noodzaak om het beroepsgeheim te
respecteren inzake de dienstverlening aan per-
sonen van de OCMW's «die voortdurend onder
druk worden gezet door de politie, rechters,
gerechtsdeurwaarders, advocaten, incassobu-
reaus en verhuurders om dat geheim te
schenden.  Ik zeg neen tegen de registratie van
de armen!»

Jan Béghin (sp.a+VlaamsProgres-
sieven, meerderheid) vindt het een
goede zaak dat er tijdens de periode
2008-2015 100 miljoen euro wordt

uitgetrokken voor de rusthuizen en dat er nu
voor een periode van 12 jaar ook 460 miljoen
beschikbaar zal zijn om ziekenhuizen en psy-
chiatrische zorginstellingen te bouwen. Hij
staat achter de samenwerking van de twee
gemeenschapscommissies op sociaal gebied
en inzake het gezondheidsbeleid, en vooral
ook voor de bestrijding van armoede en van de
mishandeling van bejaarden.
Volgens statistieken van SILC (Statistics on
Income and Living Conditions) wordt 23% tot
37% van de Brusselse bevolking getroffen door
armoede. Volgens de heer Béghin is er nood
aan meer betrouwbare statistieken. Hij vindt
het ook betreurenswaardig dat de vzw Hobo,
die daklozen helpt met hun reïntegratie in de
samenleving, nog steeds geen zekerheid heeft
over haar voortbestaan en werking.

Joël Riguelle (cdH, meerderheid)
staat achter de financieringsplannen
voor de bouw van ziekenhuizen en
voor de rusthuizen en vindt het een

vooral een goede zaak dat de rusthuizen ook
nieuwe financieringsmethoden mogen aanbo-
ren. In ruil voor die investeringen moeten de
ziekenhuizen in kwestie hun schulden onder
controle houden, een samenhangend intern
beleid voeren en ervoor zorgen dat ze elkaar
aanvullen.

Close-up van het sociaal beleid
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Sinds enkele jaren is Actiris (de vroegere BGDA),
de gewestelijke openbare dienst die werklozen
een baan helpt te zoeken, niet langer in staat om
de begeleiding van alle werklozen voor zijn reke-
ning te nemen. Geleidelijk aan ontstond een uit-
gebreid netwerk van 150 partners, waaronder de
Missions locales pour l’emploi en de ateliers voor
het actief zoeken naar werk. Actiris is volgens
minister van Economie en Tewerkstelling Benoît
Cerexhe (cdH) “een bestuurder van het geheel”
geworden. De instelling delegeert tegenwoordig
een aantal taken aan partnerorganisaties, maar
is nog steeds de eindverantwoordelijke en staat
garant voor de kwaliteit van het geleverde werk.
Actiris streeft naar een globale benadering van
de werkzoekenden. De Missions locales pour
l’emploi zijn bijvoorbeeld in staat om in een
begeleiding op maat te voorzien.

18.622 aanvragen in 2007
De Missions locales pour l’emploi gaan al onge-
veer vijftien jaar mee in het Brusselse vereni-
gingsleven. Hun oorspronkelijke doelstelling bes-
tond erin om op plaatselijk niveau niveau te wer-
ken, in de wijken, met kansarme werkzoeken-
den. Na verloop van tijd zijn de Missions locales
geëvolueerd. Tegenwoordig bieden ze uitge-
breide diensten aan op het gebied van integra-
tie in het arbeidsproces. Werklozen worden stap
voor stap begeleid in hun zoektocht naar werk.
In 2007 ontvingen de Missions locales 18.622
werkzoekenden.
Tegenwoordig zijn er op het grondgebied van het
Brussels gewest 9 Missions locales pour l'emploi
actief. Bovendien zijn er 3 vestigingen van de
Lokale werkwinkels, de Nederlandstalige tegen-
hanger. De financiering van de organisaties valt
voor twee derden voor rekening van Actiris (met
andere woorden, van het Brussels gewest). De
rest van het geld wordt betaald door de respec-

tieve gemeenten en gemeenschappen en door
de Europese Unie. Het aandeel van elk van die
instellingen in de financiering varieert van de
ene organisatie tot de andere. Bij de Missions
locales en de Lokale werkwinkels werken in
totaal 538 voltijdse equivalenten (VTE). De orga-
nisaties beschikken in totaal over een budget van
ongeveer 15 miljoen euro.

Ontvangen, de weg wijzen
Het Brussels gewest wou de Missions locales en
de Lokale werkwinkels officieel erkennen voor
hun rol op het gebied van opvang en begelei-
ding bij de zoektocht naar werk. Minister van
Economie en Tewerkstelling Benoît Cerexhe
(cdH) stelde een ontwerp van ordonnantie voor
waardoor de voornoemde organisaties officieel
verantwoordelijk worden voor de gestructu-
reerde en persoonlijke begeleiding van werk-
zoekenden. Het werd tijdens de plenaire verga-
dering van 7 november aangenomen met 51 ja-
stemmen en 27 onthoudingen.
De Missions locales en de Lokale werkwinkels,
die vzw’s zijn en door de regering worden
erkend voor een periode van drie jaar, moeten
werkzoekenden helpen met hun inschrijving bij
Actiris en met het samenstellen van een
beroepsproject, wat uiteindelijk moet uitmonden
in een Contract voor Beroepsproject met Actiris.
De organisaties moedigen werklozen ook aan in
hun actieve zoektocht naar werk en kijken er ver-
volgens op toe dat ze stabiliteit vinden in hun
nieuwe baan. Werkzoekenden kunnen zich
rechtstreeks tot de Missions locales en de Lokale
werkwinkels richten of worden doorverwezen
door Actiris. Zowel Franstaligen als
Nederlandstaligen moeten in hun moedertaal
worden ontvangen. Werkzoekenden die reeds
door een OCMW of Actiris worden begeleid en
een inschakelingsprogramma volgen, kunnen

haar zullen de Missions locales en de overheid-
sdienst Actiris op een efficiëntere manier bedri-
jven kunnen benaderen als ze overleg plegen.
Olivia P’tito  (PS, meerderheid) vraagt dat er
een organigram zou worden opgesteld van alle
Brusselse partners die actief zijn op het gebied
van werkgelegenheid. Volgens haar kunnen de
Missions locales zich het best uitsluitend bezig-
houden met micro-ondernemingen.
Brigitte De Pauw (CD&V, meerderheid)
denkt dat de werkzoekenden de stroomlijning
een goede zaak zullen vinden. Het succes van
de operatie zal echter afhankelijk zijn van de
efficiëntie van het overleg tussen Actiris en de
Missions locales. De volksvertegenwoordiger
zei ook dat de Lokale werkwinkels teleurges-
teld waren over hun contacten met Ikea,
omdat dat bedrijf hen beneden zijn waardi-
gheid achtte.
Marie-Paule Quix (sp.a+VlaamsProgressie-
ven, meerderheid) vindt het een goede zaak
dat de nieuwe ordonnantie de zaken stroomlijnt,
maar volgens haar is het jammer dat de duide-
lijkheid van de structuur wordt ondermijnd door
het gebrek aan evenwicht tussen de Missions
locales en de Lokale werkwinkels. Ze vindt dat
de verenigingen beter verdeeld zouden moeten
zijn over het Brussels gewest. De Lokale werk-
winkels zijn actief in Brussel-Stad, Molenbeek en
Anderlecht.  Het parlementslid vreest dat de
Missions locales en de Lokale werkwinkels elkaar
voor de voeten zullen lopen, vooral als ze in
elkaars omgeving werken. Ze gelooft dat dat kan
leiden tot een segregatie op basis van de moe-
dertaal.
Mevrouw Quix maakt zich ook zorgen over de
uitlatingen van Actiris, die erop wijzen dat er
weinig bereidheid tot samenwerking is.
Jean-Luc Vanraes (Open VLD, meerderheid)
denkt dat de overlappende bevoegdheden van
de Missions locales, de Lokale werkwinkels en
de negentien bijkantoren van Actiris de duide-
lijkheid van het netwerk in de weg staan. ‘De
regering moet besluiten nemen om de opdrach-
ten van elke organisatie te verduidelijken.’
Tot slot wijst Christos Doulkeridis (Ecolo, meer-
derheid) erop dat de belangrijkste eigenschap
van de ordonnantie erin bestaat dat Actiris en de
Missions locales voortaan perfect op elkaar aan-
sluiten.■

niet deelnemen aan een ander inschakeling-
sprogramma.

De arbeidsmarkt verkennen
Actiris, de Missions locales en de Lokale werk-
winkels wisselen informatie uit met behulp van
het Netwerk van de Plaatselijke Werkgelegen-
heidsplatformen.
De Missions locales en de Lokale werkwinkels
kunnen werkzoekenden de weg wijzen naar
opleidingen en verkennen de arbeidsmarkt.
Aangezien Actiris vooral aandacht besteedt aan
grote bedrijven, leggen ze zich vooral toe op
kleine en micro-ondernemingen. Elke Mission
locale en Lokale werkwinkel krijgt een werkge-
bied toegewezen. Er mag hoogstens één Mission
locale en Lokale werkwinkel actief zijn in elke
gemeente.
Tijdens de commissievergaderingen nodigden de
parlementsleden de heer Steef Corijn uit voor
een hoorzitting. Hij is coördinator van Tracé
Brussel, een partnerorganisatie die al sinds 1991
samenwerkt met de BGDA om Nederlandstalige
Brusselaars aan werk te helpen en die verant-
woordelijk is voor het dagelijkse bestuur van de
Lokale werkwinkels. De commissieleden luister-
den ook naar de heer Gabriel Maissin, gedele-
geerd bestuurder van de Fédération bruxelloise
des organismes d’insertion socioprofessionnelle,
een federatie van organisaties die zich met
werkgelegenheid bezighouden  en waarin onder
meer de directies van de negentien Missions
locales zijn vertegenwoordigd.
Serge de Patoul (MR, oppositie) vindt het
betreurenswaardig dat bepaalde instanties die
zich bezighouden met werkgelegenheid, zoals
Bruxelles Formation , de ateliers voor het actief
zoeken naar werk en de OCMW’s, niet zijn
betrokken bij de nieuwe ordonnantie. Hij vindt
de omschrijving van het doelpubliek ook vaag.
Volgens hem bestaat er een groot risico dat het
samenwerkingscomité van Actiris en de Missions
locales ontaardt in een strijdperk waarin elkeen
zijn deel van de koek zal proberen opeisen.
Danielle Caron (cdH, meerderheid) wijst erop
dat het noodzakelijk was om een duidelijke wet-
telijke regeling in te voeren voor de Missions
locales. Julie de Groote is er naar eigen zeggen
van overtuigd dat het initiatief aan de verwach-
tingen van de Missions locales voldoet. Volgens

Werkzoekenden persoonlijker begeleiden

Jaren geleden had de Europese Unie de lidsta-
ten opdracht gegeven hun elektriciteit- en gas-
markt voor 2007 te liberaliseren. Het Brussels
gewest wachtte met de vrijmaking tot de
ultieme datum.

Het ontwerp van ordonnantie, zoals voorgelegd
door milieuminister Evelyne Huytebroeck
(Ecolo), onderging een stortvloed van amende-
menten, na vinnige debatten in de commissie
leefmilieu & energie, tot zelfs in de plenaire ver-
gadering van 8 december 2006. De minister rea-

Afgesproken was en ook toegezegd, dat er een
evaluatie zou volgen. Anderhalf jaar na de
inwerkingtreding van de ordonnantie wilde
iedereen wel eens vernemen welke effecten de
liberalisering heeft teweeggebracht. Of de con-
sument nu beter af is. Of de sociaal zwakkere

geerde toen op de vele kritische commentaren
met: “Ik heb ervoor gekozen verder te gaan dan
enkel de EU-richtlijn om te zetten in een BRU-
wetgeving. Ik heb rekening gehouden met de
eigenheden van ons gewest en zijn inwoners”.

Sinds 1 januari 2007 is de elektriciteits- en gasmarkt
in het Brussels gewest vrijgemaakt. Voldoet de ordonnantie ?

Teneinde de financiën van het Brussels
gewest niet te hypothekeren en ervoor te zor-
gen dat ze gezond blijven, pleit de CD&V voor
een rationalisering van de overkoepelende
vereniging Iris, naar het voorbeeld van andere
ziekenhuizen.
Wat de strijd tegen kanker betreft, geeft
mevrouw De Pauw er de voorkeur aan om de
Brusselse ziekenhuizen op te nemen in netwer-
ken. Ze is tegen de centralisering die de fede-
rale overheid in haar antikankerplan voorstaat,

omdat het plan te veel gericht is op medische
aspecten en te weinig op zorgverstrekking. De
CD&V vindt het ook jammer dat er geen maat-
regelen worden genomen voor de bestrijding
van baarmoederhalskanker, de op een na
belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen.
Parlementslid De Pauw vindt dat er niet veel
efficiënte maatregelen zijn genomen inzake
de opvang van daklozen. Volgens haar ligt de
nadruk nog steeds te veel op noodhulp en te
weinig op structurele hulpverlening. Ze denkt

dat een overdreven aandacht voor noodhulp
tot een soort van 'daklozentoerisme' kan lei-
den. Mevrouw De Pauw betreurt ook het
gebrek aan aandacht voor alleenstaande moe-
ders, de maatschappelijke groep die het hoog-
ste risico loopt om in de armoede te verzeilen.

Adelheid Byttebier (Groen, oppositie) vindt
het goed dat er voor de opsporing van borst-
kanker gerichte aandacht gaat naar specifieke
doelgroepen en dat de verschillende beleidsni-

veaus zich inzetten om de mishandeling van
bejaarden bestrijden.

Zij wil dat de Gemeenschappelijke Gemeens-
chapscommissie een ‘proeftuin’ wordt voor
tweetalig onderwijs en gemeenschappelijke
culturele initiatieven. ‘Ik hoop dat Brussel evo-
lueert tot een volwaardig tweetalig gewest
waar alle overheden die zich met het sociaal
beleid bezighouden in staat zijn om met elkaar
samen te werken. ■
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voldoende bescherming krijgt. Of de reorgani-
satie van de energiemarkt vlot is verlopen.

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt zijn de
activiteiten en verantwoordelijkheden onderver-
deeld:
• de productie of invoer van gas en elektriciteit

(hoofdactor Electrabel – aardgas in Brussel komt
uit Nederland)

• de beheerder van het transportnet (zorgt
ervoor dat product tot bij de distributeur
geraakt), nl. Fluxys voor gas en Elia voor elek-
triciteit

• de beheerder van het distributienet verdeelt de
energie lokaal (Sibelga in Brussels gewest)

• de leveranciers (Electrabel 98 % - Lampiris 2
% - Nuon)

De commissie leefmilieu & energie organiseerde
in het najaar 2008 een breed opgezette hoor-
zitting, waar de verantwoordelijken van alle
betrokken actoren de kans kregen een stand van
zaken op te maken en eventuele koerscorrecties
aan te bevelen.

BRUGEL
BRUGEL treedt op als regulator in het Brussels
gewest. Het onderzoekt de klachten en ook de
vaststellingen op het terrein. Het houdt de ener-
gie-actoren in de gaten en checkt of de wet wel
correct wordt nageleefd. Als supervisor is BRU-
GEL ook verplicht de socio-economische evolu-
tie van het gewest te volgen.
Wat hierbij opvalt:
• meer lage inkomens dan in de andere

gewesten;
• energiekost per inwoner hier hoger, want in

Brussel wonen mini gezinnen (50 % van de
gezinnen is een alleenstaande);

• groot verloop en vele verhuizingen.

BRUGEL meldt de nood aan meer informatie voor
de Brusselse burgers. Zij hebben zich nog niet
aangepast aan de nieuwe werkwijzen van de
energiemarkt.
BRUGEL maakt van deze hoorzitting gebruik om
een reeks aanbevelingen te doen: 1/ i.v.m. de
plaatsing en afsluiting van een begrenzer – 2/
i.v.m. de procedure om te kunnen genieten van
het statuut van beschermde afnemer(*)

(*) Op 1 januari 2007 begon de liberalisering. Een Brussels
gezin was dan geen abonnee meer, het werd een ‘afne-
mer’. Vanaf dan kon de verbruiker, indien gewenst, zijn
leverancier zelf kiezen.

Federatie van de Belgische
Elektriciteits- en
Gasbedrijven (FEBEG)
Een leverancier is verplicht een driejarencontract
aan te bieden, terwijl de klant mits een voorop-
zeg van twee maanden het contract zomaar kan
stopzetten. FEBEG houdt een pleidooi om de pro-
cedures ten gunste van de beschermde klant aan
te passen én te vereenvoudigen. FEBEG herinnert
aan de vele problemen, zoals de schuldenlast,
die het gevolg zijn van het veto tegen vermo-
gensbegrenzers.

ABVV
Het ABVV – in associatie met het ACV – heeft
nooit geloofd dat de marktmechanismen de prij-
zen voor gas en elektriciteit zouden doen dalen.
Hun vrees is uitgekomen !
Gelukkig treedt de wetgever meer regulerend
op. Deze ordonnantie moet nog meer impact
krijgen en uitsluitingen buitenspel zetten.

Coördinatie Gas, Water
& Elektriciteit (CGWE)
Coördinatie Gas, Water & Elektriciteit wijst op de
niet te versmaden voordelen, mocht men opte-
ren voor de oprichting van een publieke lever-
ancier. Houdt een pleidooi om klaarheid te bren-
gen in de prijssetting en om de aanpak door de
OCMW’s te harmoniseren.

Test-Aankoop
Volgens Test-Aankoop, volstaat het niet om te kij-
ken naar het aantal afnemers dat voor een
andere leverancier heeft gekozen, omdat ook
rekening moet gehouden worden met de situa-
tie voorafgaand aan de vrijmaking van de markt.
Het is vooral het gebrek aan concurrentie dat
opvalt in de drie gewesten.
Klare taal en systematiek in de communicatie zijn
hoogst gewenst, want de markt is inert, omdat
de mensen niet graag iets veranderen aan hun
gedragspatroon.

Het Onderzoeks- en
Informatiecentrum van de
Verbruikersorganisaties
(OIVO/CRIOC)
Het OIVO vindt dat de Brusselse ‘afnemer’ beter
beschermd is dan zijn evenknie in Wallonië of
Vlaanderen. De ordonnantie 14/12/06 bevat
verschillende clausules die de zwakkeren
beschermen tegen misbruiken van leveranciers.
Ook het OIVO pleit voor meer informatie aan het
adres van de consument en een meer pertinente
communicatie vanuit de callcenters van de lever-
anciers. De verbruiker vindt zijn weg niet in het
bos van de kleine lettertjes op facturen en for-
mulieren, heeft het moeilijk om prijzen te ver-
gelijken en aarzelt bijgevolg om een andere
leverancier te kiezen.
De vrijmaking van de markt heeft niet geleid tot
een daling van de energieprijs. Dat energie als
derde budgetpost van de gezinnen naar voren
komt (na wonen en voeding), is een teken aan
de wand.
Het OIVO heeft concrete suggesties in petto om
te sleutelen aan de prijssetting, aan sommige
voorschriften van de ordonnantie en aan de soci-
ale regulering. Zo lijkt een prijsdaling voor ieder-
een en op korte termijn haalbaar, mits de BTW
op energie verlaagd wordt naar 6 % zoals voor
het water. Zo zouden er best beleidsmaatrege-
len komen om de huishoudens aan te zetten
minder energie te verbruiken, wat goedkoper
uitvalt en vervuiling afremt.

Steunpunt tot
Armoedebestrijding
In het federaal rapport 2007 ‘Strijd tegen
armoede’ vindt men de neerslag terug van acht
overlegrondes over energie met organisaties die
op het terrein werken.

Het is nog te vroeg om nu al iets te veranderen
aan het statuut van beschermde afnemer.
De auteurs van de ordonnantie en de federale
wetgever zouden best de violen stemmen als
het gaat om het specifieke sociale tarief.
Buiten het bestek van deze tussentijdse rappor-
tering over de ordonnantie: de kwaliteit van tal-
loze huurwoningen laat te wensen over, meer
bepaald de isolatie om minder energie op te
doen. Het is de taak van de eigenaars om meer
te investeren in hun immo-goed.

Een vruchtbare
gedachtenwisseling
Af en toe ontspint er zich tijdens de hoorzittin-
gen een boeiende discussie. Zo bijvoorbeeld na
de toelichting van de algemeen directeur van
FEBEG.

Willem Draps (MR) wijst op de quasi mono-
polie-situatie van de leveranciers in Brussel. Hij
vreest dat de Brusselse verbruiker zijn energie
duurder zal moeten betalen dan de Waal of de
Vlaming.
Tot op vandaag bleef 98 % van de Brusselse klan-
ten trouw aan zijn vroegere leverancier, merkt
Yaron Pesztat (Ecolo) op. Ofwel zijn er vele klan-
ten die het belang niet inzien om van leveran-
cier te veranderen en dan blijven zowel de over-
heid als de leverancier(s) in gebreke qua infor-
matie-inspanning. Ofwel is de Brusselse markt te
klein met een teveel aan sociale klanten.
Anne Sylvie Mouzon (PS) doet opmerken dat
het niet de taak is van de openbare diensten
waarborgen te geven voor de rendabiliteit van
de leveranciers. De overheid moet er wel over
waken dat de verbruikers zich tegen correcte
voorwaarden kunnen bevoorraden. Zou het kun-
nen dat de commerciële actoren problemen
hebben met de opgelegde sociale bescherming,
omdat hun winstmarge onder druk dreigt te
komen?

Positief over de hele lijn,
volgens de milieuminister
In een eerste reactie toont minister Evelyne
Huytebroeck aan dat er niet getornd wordt aan
de sociale verworvenheden:
• gas en elektriciteit afsluiten tijdens de winter

is verboden;
• extra middelen voor de OCMW’s om te doen

wat van hen verwacht wordt;
• het aanbod moet transparant, redelijk en niet-

discriminerend zijn;
• een strikte follow-up bij de niet-betaalde fac-

turen en de schulden;
• verplichtingen tot openbare dienstverleningen

(zgn. ODV’s) omdat energie niet zomaar een
product is als een ander, in tegenstelling tot
wat Europa luidop verkondigt.

Meer en betere informatie is hoogstnodig. De
consument weet nog altijd niet hoe de juiste
leverancier te kiezen en waar de federale voor-
schriften eindigen en de gewestelijke bevoegd-
heden beginnen. Trouwens, oppert de minister,
het federale parlement mag eindelijk wel ’s uit
zijn krammen schieten over verschillende han-
gende kwesties, zoals een federale bemiddelaar
of een betere bediening van de klanten door de
leveranciers.
Zij onderstreept dat de budgetmeter niet over-
wogen wordt in Brussel. Zij is in dit verband niet
afgeweken van haar initiële visie.
Tot slot mag minister Huytebroeck de regionale
pluspunten in een goed-nieuws telegram pran-
gen: “We hebben hier een sterke regelgeving,
een waakzame regulator, een werkkader voor
de sleutelactoren, een raad van gebruikers en ….
niet te versmaden….. de moed om onze eigen
wetgeving in vraag te stellen”. ■

Bede om ruime informatie te verspreiden en
klachtenkanalen uit te bouwen. Een sociaal tarief
voor groepen met een sociale uitkering. Deze
ordonnantie gaat een stap verder: er kan een
statuut van beschermde klant toegekend worden
door het OCMW of de reguleringscommissie.
Verzoek ook om de OCMW’s onder mekaar te
laten uitmaken hoe ze hun praktijken kunnen
gelijkschakelen.

De voorzitter van de
algemene vergadering van
vrederechters
Voorlopig is er geen vertraging in de behande-
ling van de betwistingen. Maar of dat zo blijft, is
nog maar de vraag. In Brussel stijgt het aantal
onbetaalde rekeningen aanzienlijk en de lever-
anciers gaan het daarbij niet laten.

Sibelga
In de factuur van de leverancier schuilt een deel
voor SIBELGA, dat vergoed moet worden voor
zijn diensten van netwerking, distributie en tel-
lingen.
Voor de particuliere klant beloopt dit deel
gemiddeld 21% voor gas en 31% voor elektri-
citeit. Een prijsverlaging zit er voorlopig niet in:
de investeringen in infrastructuur wegen te
zwaar en de loonkost, evengoed als de kosten
voor informatica, hebben een grote impact.
SIBELGA staat ook in voor de openbare verlich-
ting, voor de levering aan de beschermde ver-
bruikers en voor het premiestelsel van rationeel
energieverbruik.
SIBELGA kreeg in ’t begin weinig aanvragen om
een begrenzer te installeren. Maar sinds de
zomer van 2008 is er een inhaalbeweging inge-
zet: er zijn momenteel meer begrenzers dan
indertijd, bij de start van de vrijmaking.
De procedure bij verhuizing van een klant is te
omslachtig en complex. Zo is het ver van duide-
lijk wie het verbruik van een niet-geïdentifi-
ceerde klant betaalt. En er zijn nog wel enkele
heel concrete problemen, die door een betere
technische samenwerking tussen de actoren
kunnen opgelost worden.

Conferentie van de Stad
& Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, afdeling OCMW’s
De secretaris van deze afdeling merkt fijntjes
op dat de OCMW’s niet op deze ordonnantie
hebben moeten wachten om hun vele en
uiteenlopende opdrachten van begeleiding en
bemiddeling inzake energievoorziening van
behoeftige mensen ter harte te nemen. Zij
verwijst naar de wet van 4 september 2002
dienaangaande en de ordonnantie tot
samenwerking tussen het gewest en de GGC
in verband met de sociale bijstand aan
gezinnen in het kader van de liberalisering van
de energiemarkt.
De commissieleden krijgen een gedetailleerd
overzicht van praktische problemen, die voorko-
men bij:  de lijsten van de leveranciers / de fac-
turatie / het specifieke sociale tarief / het sta-
tuut van de beschermde afnemer / de contac-
ten met leveranciers over afbetalingen.

Conferentie van de
voorzitters en secretarissen
van de 19 Brusselse OCMW’s
Steeds minder Brusselaars slagen erin de eind-
jes aan mekaar te knopen. Er zijn ook leefloon-
trekkers en laagbetaalde werknemers die met
heel veel moeite de energiekost kunnen veref-
fenen.
De OCMW’s prijzen het Brussels gewest om zijn
moed de sociale bescherming prioritair te stel-
len in een vrijgemaakte energiemarkt.
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In juli 2008 krijgt het ontwerp van vervoersplan
een akkoord van de regering. Mobiliteits-
minister Pascal Smet (sp.a+VlaamsProgres-
sieven) mag in het najaar een consultatie van
de bevolking houden (= het ‘openbaar onder-
zoek’). Naast de negentien gemeenten en de
andere gewesten zijn diverse regionale in-
stanties uitgenodigd hun commentaar en
adviezen in te dienen. Na bundeling van de
weerhouden inbreng, komt er een eindversie
van het IRIS 2-plan. Of de regering dat nog voor
de regionale verkiezingen zal goedkeuren, is
lang niet zeker.

Een strategisch
mobiliteitsplan 1998-2005
Al tien jaar geleden kwam de toenmalige rege-
ring-Picqué met het IRIS 1-plan op de proppen.
Dit plan was gebaseerd op gegevens van de
beginjaren ’90 en schoof 2005 als streefdatum
vooruit. Bij de updating van IRIS 1 bleek al
gauw dat er zich een actualisering opdrong,
omdat de socio-economische omgevingsfacto-
ren almaar sneller veranderden en omdat er
vertragingen optraden in de uitvoering van het
plan in het algemeen en van het parkeerbeleid
en het GEN in het bijzonder.
IRIS 2 behoudt de filosofie en de strategische
planning van IRIS 1, verwerkt de meest recente
ontwikkelingen, kiest uit enkele hoogges-
temde scenario’s en legt de prioriteiten vast
tegen 2015.

Geen positieve balans
• Interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke

ordening te zwak. Onvoldoende input vanuit
het gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) van
2001;

• Promotie van het zachte vervoermiddel.
Ernstige achterstand in de aanleg van fiets-
paden. Bedrijfsvervoerplannen opgestart voor
ondernemingen met + 200 werknemers;

• Openbaar vervoer: commerciële snelheid nog
niet op punt. Aanleg nieuwe lijnen begonnen.
Derde betalersysteem ingevoerd door de
federale overheid. Programma 2001 voor
hogere capaciteit van de voertuigen;

• Parkeerbeleid: weinig of geen realisaties.
Studiefase voor viertal transit-Pterreinen;

• Wegennet: eind 2006 was 23 % van de
gemeentelijke wegen omgevormd tot zone
30. Coördinatie van verkeersreglementering
nog te zwak;

• Het GEN: voor sommige stukken ontbreken de
stedenbouwkundige vergunningen. Ondanks
afspraken tussen de Staat en de drie
gewesten over financiering, werkplanning
(NMBS 2001-2012) en bestelorders, al meer
dan 10 jaar vertraging.

Onrustwekkende
vooruitzichten voor 2015
• Het aantal dagelijkse verplaatsingen blijft stij-

gen;
• Intussen is de ochtendspits al uitgedeind van

6 uur tot 10 uur;
• Het verkeer tijdens de piekuren blijft toene-

men (in 2015 plus 6 % t.o.v. 2001);
• De wagen dient voor drie op de vijf ver-

plaatsingen.
Alle verkeersassen rond de stad en naar
Brussel zullen verzadigd geraken. Ook buiten

de piekuren stijgt het verkeersvolume explosief
met 30 à 60 %. En natuurlijk, hoe meer ver-
keer, hoe groter de CO2-uitstoot. Risico groot
dat andere inspanningen ter reductie van de
CO2 zo tot mislukken zijn gedoemd. Snelheid
van het bovengronds openbaar vervoer blijft
maar dalen. Aanbod inzake openbaar vervoer
beter aanpassen aan mobiliteitsbehoeften en
–gedrag.

Drie scenario’s
De regering kreeg drie voluntaristische scena-
rio’s voor het jaar 2015 voorgelegd en koos
voor het meest pragmatische, het derde sce-
nario.
Scenario IRIS 1: volledige uitvoering van het
IRIS 1-plan. Zelfs met de inwerkingtreding van
het GEN, de overstap-Pterreinen, het parkeer-
beleid en de wegenspecialisatie, kan de doel-
stelling van het GewOP (gewestelijk
Ontwikkelingsplan) te komen tot een vermin-
dering van het wagenpark met 20 % niet
gehaald worden.
Het ideale scenario: onrealistisch, want het
complete GEN is er niet tegen 2015 en grote
vraagtekens bij de overstapparkings.
Scenario van de tussenweg: Iris 2. Geen wegen-
taks en geen belasting op de parkeerplaatsen
van de kantoren. Streefdoel om het verkeer in
2015 met 10 % te verlagen t.o.v. 2001.

Zachte druk nodig om het
verplaatsingsgedrag aan te
passen - Rationeel gebruik
van de wagen
Een kwart van de autoverplaatsingen van de
Brusselaars dient om minder dan 1 km af te
leggen en 60 % ervan om minder dan 5 km te
rijden. Aan de bestuurders (én hun passagiers)
om de alternatieven te leren appreciëren, nl.
de zachte verplaatsingswijzen te voet en per
fiets voor de korte afstanden en per fiets of
met het openbaar vervoer voor de middel-
lange afstanden.
Het aandeel van de pendelaars dat met de
auto naar Brussel rijdt, zou van 69 % in 2001
naar 57 % kunnen dalen in 2015.
CO2-uitstoot moet naar beneden om Kyoto te
halen.
Uitstoot van andere vervuilende stoffen en NOx
(stikstofoxide) zal zakken dankzij technologisch
beter afgestelde motoren.

De negen prioriteiten
1. Bevorderen van de actieve en zachtere

verplaatsingswijze
Mits de uitvoering van een jarenlang volge-
houden fietsplan (aanleg fietspaden – weg-
markeringen – gewestelijk fietsnet) kan de
overheid de inwoners aanmoedigen de fiets
te gebruiken als alternatief vervoervehikel.

2 % over het spoor. Vrachtverkeer groeit jaar-
lijks met 5 %. Al de geplande acties van IRIS
1 worden verder uitgewerkt.

9. Een beter bestuur
Tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening,
milieu, openbare werken en economie is er
één grote interactie. Een ingreep in het stad-
sverkeer heeft gevolgen voor de levenskwali-
teit van de Brusselaars.
Evenwel, de manier waarop verkeer & vervoer
georganiseerd zijn in dit gewest, dat een in-
stitutioneel geheel vormt maar sociaal-econo-
misch verder reikt dan de 19 gemeenten, leidt
niet automatisch tot de grootste efficiëntie.
Integendeel, er treden vier operatoren op
(NMBS – MIVB – TEC – DE LIJN) en evenveel
gezagsniveaus die niet altijd het gewestelijk
belang doen primeren.

Een zwaar kostenplaatje
Mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a+
VlaamsProgressieven) heeft berekend dat
voor deze ambitieuze plannen van mobiliteit
en infrastructuur een totaalbedrag van 1.558
miljoen euro vereist is tijdens de eerstvol-
gende dertien jaar (2008-2020).
Dit betekent 120 miljoen euro per begroting-
sjaar!
Of in tactische termen vertaald: het Brussels
gewest doet er goed aan nu al en dit in
samenspraak met Beliris, van waaruit federaal
geld voor Brussel-Hoofdstad vrij komt, op zoek
te gaan naar 50 miljoen euro bijkomende mid-
delen per jaar. Dat een publiek-private samen-
werking misschien een financiële opportuniteit
zou kunnen inhouden, zal minister Smet wel
bedoeld hebben als een goede raad voor de
volgende regeringsploeg.

Een eerste reflectie vanuit
de commissie Infrastructuur
De commissie Infrastructuur, Openbare Werken
en Verkeer mocht de spits afbijten en op 1
oktober ll. enkele kritische bedenkingen losla-
ten. Géén schoten voor de boeg, daarvoor is
de hele kwestie van de bedreigde mobiliteit in
en rond Brussel te veelomvattend en te
zwaarwichtig.
Willem Draps (MR) vreest dat bepaalde
opties uit IRIS 2 niet in overeenstemming zijn
met het gewOP en het GBP.
Toen deze regering van wal stak, was er geen
sprake van enige uitbreiding van het metronet.
Maar nu opeens wel, daarom is het voor
Willem Draps des te opmerkelijker dat er de
voorbije periode niets werd gepresteerd qua
studiewerk. Iedereen weet dat er tussen een
principiële beslissing om een grote vervoer-
sinfrastructuur aan te leggen en de ingebruik-
name ervan, minstens 8 jaar liggen.
Hoe de minister de gemeentelijke mobiliteits-
plannen zal doen aansluiten bij het IRIS 2-plan,
is voor Michèle Carthé (PS) verre van evident.
Yaron Pesztat (Ecolo) uit zijn twijfels over de
aanleg van overstapplaatsen in het gewest.
Waarom moet Brussel parkings voor pendelaars
financieren en de zo al beperkte ruimte daarvoor
inpalmen? Het Iris 2-plan bevat geen resultaats-
verbintenissen. Bovendien is het wettelijk niet
bindend, in tegenstelling tot het GBP. ■

(Wordt vervolgd)

2. Een aantrekkelijker openbaar vervoer
met metro, tram & bus

Het beheerscontract 2007-2011 van de MIVB
voorziet in een forse verhoging van de capaci-
teit, van het aantal beschikbare plaatsen. Dit
contract bevat ook een pakket van 1 miljard
euro investeringen in de uitbreiding van het
net en de aanschaf van nieuw rollend mate-
rieel. Er komen ook nieuwe metrolijnen, want
het punt van verzadiging is niet meer veraf.
Interessante tariefvoordelen bij de MIVB.
Met het Gewestelijk Express Net (GEN) komt er
binnen een straal van 30 km rond Brussel een
waardig alternatief voor de auto.

3. Rationeler gebruik van de wagen
Van de burger verwachten dat hij de auto wat
meer thuis laat, is ijdele hoop als voor hem
niet voldoende alternatieve verplaatsingsop-
lossingen voorhanden zijn. Daarom nog méér
promotie van fiets, te voet, taxi, carpooling,
carsharing én openbaar vervoer.
In de toekomst zullen ondernemingen, scholen
en evenementen vervoerplannen moeten op-
stellen.

4. Specialisering van het wegennet
Er komt een nieuwe categorie: de wijkverza-
melwegen. Op alle plaatselijke wegen wordt
snelheid beperkt tot 30 km p/u.

5. Gecoördineerd parkeerbeleid
Coherentie op gewestelijk niveau is absoluut
gewenst. De huidige versnippering in 19 deel-
gebieden en de niet te stuiten inbeslagname
van de openbare ruimte door de stilstaande
auto, moet tot de voltooid verleden tijd beho-
ren. Strakkere reglementering voor P-facilitei-
ten in kantoren, bedrijfsgebouwen en privé in-
stallaties buiten de woonzones. Aanleg
van transit-Pplaatsen. Onderscheid tussen
Pterreinen buiten de gewestgrenzen waar ver-
binding is met GEN en Pplaatsen in het gewest
als laatste verzamelpunt om over te stappen.

6. Mobiliteit & ruimtelijke ordening op
mekaar afstemmen

De toegankelijkheid van dichtbevolkte zones
moet verbeteren, o.m. via de uitbouw van het
metronet.

7. Informatie in realtime
Wie zich in of naar Brussel verplaatst, moet
nodige verkeersinfo krijgen. Uitbreiding van het
takenpakket MOBIRIS-centrum.

8. Goederentransport en logistieke
aanpassingen

Als economische pool trekt Brussel veel goe-
derenvervoer aan. Meer dan 78 % van de ton-
nage gaat over de weg, 20 % op het water en

Het gewestelijk vervoersplan IRIS 2 In negen prioriteiten tegen 2015
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Eén enkele betaalkaart om met de TVG te rei-
zen, een trein te nemen, op de tram of bus te
stappen, in een taxi te duiken, een fiets te
huren, een Cambio-wagen te lenen, … moet
toch kunnen, meent Christos Doulkeridis
(Ecolo).
Zijn redenering is rechtlijnig. Men heeft al wie
een bedrijfswagen aanbiedt of ervan geniet,
fiscaal vertroeteld. Wat weerhoudt de open-
bare vervoersmaatschappijen en hun overhe-
den om een soort bedrijfs-ecopass op de markt
te gooien? Een dergelijke vervoerskaart, de
HYPERMOBIL, wordt een begeerd goed als er
fiscaal interessante  voordelen aan verbonden
zijn, net als met een bedrijfswagen.
Doulkeridis’ resolutie, die tijdens de plenaire zit-
ting van 15 oktober ll. is goedgekeurd, roept de

regering op de Hypermobil-kaart aan te kaarten
tijdens de interministeriële conferentie voor
mobiliteit.

Tijdens de bespreking vooraf in de commissie
Infrastructuur had minister Pascal Smet (sp.a-
VlaamsProgressieven) niet afwijzend gerea-
geerd op het initiatief. Maar hij voegde er wel
aan toe dat dit voorstel al achterhaald was. De
vier vervoeractoren zouden broeden op een
gemeenschappelijke kaart en sinds de zomer
kunnen de reizigers bij de MIVB terecht voor een
MOBIB-kaart. Komt daarbij dat men eerst de
vraag over ‘wie betaalt wat’ moet durven stel-
len, vooraleer een systeem van tariefintegratie
op te zetten. ■

Een hypermobil-kaart
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Korte berichten
Een delegatie van het
Bureau naar Dublin en naar
Belfast

Een delegatie van het Bureau van het parlement,
onder leiding van voorzitter Eric Tomas, is ont-
vangen in het parlement van de Ierse Republiek
en in dat van de Republiek van Noord Ierland,
alsook in de gemeenteraad van de stad Dublin.
Het was een gelegenheid voor de volksverte-
genwoordigers om ervaringen en goede praktij-
ken inzake gemeentelijke bevoegdheden uit te
wisselen.
In de Dublin City Council, hebben de Brusselse
gekozenen de burgemeester, mevrouw Eibhlin
Byrne vragen kunnen stellen over de problema-
tiek van de huisvesting in de Ierse hoofdstad,
waar men, net zoals in Brussel, te maken heeft
met een schrijnend gebrek aan betaalbare
woningen. Het openbaar vervoer, de integratie
van een pas geïmmigreerde gemeenschap, de
milieuproblemen zijn andere onderwerpen
waarover heel interessante uitwisselingen heb-
ben plaatsgehad.

In de assemblee van de Ierse Republiek, hebben
er, na een lunch aangeboden door de voorzitter,
Sir John O'Donoghue, discussies plaatsgehad op
grond van een gedetailleerde uiteenzetting over
het negatieve resultaat van een referendum dat
in Ierland is georganiseerd over de goedkeuring

van het Verdrag van Lissabon. De grote meer-
derheid van de Ierse gekozenen betreurde die
mislukking en schreef ze toe aan een laattijdige
reactie van de overheid tegen de campagnes
van de pressiegroepen en tegenover een zekere
pers die opriep tot verwerping van het verdrag.
Voorts hebben de gekozenen van de twee
assemblees een gedachtewisseling gehouden
over de mechanismen voor de omzetting van de
Europese richtlijnen.
In Belfast hebben de Brusselse volksvertegen-
woordigers een ontmoeting gehad met hun col-
lega's van de assemblee van Noord Ierland. Ze
hebben gesproken over werkgelegenheid, bij-
scholing, handel, economie, investeringen en
milieukwesties; aangelegenheden waarvoor de
twee assemblees bevoegd zijn. Ze hebben ook
gesproken over de nog altijd gevoelige relaties
die het Parlement van Munster onderhoudt met
Westminster, het Britse parlement.

Twaalfde plenumzitting van
de conferentie van de
voorzitters van de
wetgevende assemblees van
Europa ( CALRE) in Bilbao,
Baskenland, op 3 en 4
november 2008
De twaalfde plenumzitting van de CALRE heeft
plaatsgehad op 3 en 4 november in Bilbao onder
het voorzitterschap van het Baskische parlement.
Meer dan zeventig voorzitters van assemblees
waaronder een Brusselse, geleid door voorzitter
Eric Tomas, hebben deelgenomen aan de werk-
zaamheden.
De CALRE heeft na afloop een verklaring aange-
nomen, de “Verklaring van Euskadi”.
In het eerste hoofdstuk benadrukt deze verkla-
ring de dringende noodzaak om de bekrachting
van het Verdrag van Lissabon voort te zetten.  De
voorzitters van de assemblees onderstrepen het
belang van de bepalingen van het Verdrag die
de rol willen versterken van de parlementen op
Europees, nationaal en regionaal vlak.
De afwijzing van het Grondwettelijk Verdrag door
Nederland en Frankrijk en de weigering van
Ierland om het Verdrag van Lissabon te bekrach-
tigen moeten aanzetten tot een diepgaande

ten tussen het Brussels gewest en de Duitstalige
Gemeenschap: de tweetaligheid van de bevol-
king en het vrij beperkte grondgebied.
Voorzitter Louis Siquet heeft herinnerd aan de
historiek van de Duitstalige Gemeenschap, waar-
van het statuut waarschijnlijk nog zal evolueren.
De heer Karel-Heinz Lambertz heeft er in dat ver-
band inzonderheid op gewezen dat de
Duitstalige Gemeenschap in de toekomst nog
meer gewestelijke bevoegdheden zou willen
beheren.

Sinterklaas op de site van
Tour&Taxis
In naam van het Bureau van het Brussels parle-
ment heeft Voorzitter Eric Tomas zondag 30
november 2008 deelgenomen aan het
Sinterklaasfeest dat de vzw « Pinocchio »  heeft
georganiseerd voor kinderen met ernstige
brandwonden. Ook Hare Koninklijke Hoogheid

Prinses Astrid, die erevoorzitter is van deze vzw,
heeft in de namiddag haar opwachting gemaakt
op het feest. Sinterklaas heeft de kinderen op
zijn magisch eiland op de site van Tour&Taxis
verwelkomd.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en
Voorzitter Eric Tomas hebben een hartelijk
woordje met de kinderen gesproken en
Sinterklaas geholpen bij het uitdelen van ge-
schenken en snoepjes. Nadien hebben ze
samen met de kinderen een vieruurtje gege-
ten. ■

bezinning over het model van de Europese
constructie.  Die moet van laag naar hoog wer-
ken door transparantie en doeltreffendheid te
waarborgen om te voldoen aan de behoeften en
aan de verwachtingen van de Europese burgers.
Daarom zijn de regionale parlementen een van
de meest geschikte niveaus om een beleid te
voeren dat toegesneden is op die behoeften en
verwachtingen.
De nieuwe bepaling van het Verdrag dat het sub-
sidiariteitsbeginsel erkent - een beleid voeren op
het meest efficiënte niveau - is een erkenning
door de EU dat  het regionaal wetgevend niveau
deel uitmaakt van het Europees beleid.  Dat is
een eis die aan de oorsprong ligt van de oprich-
ting van de CALRE.
Bovendien omarmen de leden van de CALRE het
voornemen van de Europese Commissie om het
cohesiebeleid voort te zetten tot 2020 en vragen
zij de Commissie om te preciseren op welke vel-
den van economische en sociale ontwikkeling
het van toepassing zal zijn.  Ze zijn ook blij met
het samenwerkingsakkoord tussen de CALRE en
de parlementaire assemblee van de Raad van
Europa om de rol van de parlementen in Europa
te versterken.  De voorzitters wensen een gro-
tere samenwerking tussen de Europese instel-
lingen (parlement, Commissie, Comité van de
Regio's, ...) om de democratie in Europa te ver-
sterken.
In 2008-2009, zal Tirol (Oostenrijk) het voorzit-
terschap van de CALRE waarnemen.

De Duitstalige Gemeenschap
- Tentoonstelling in het
Onthaalcentrum van het
Brussels Parlement
Op initiatief van voorzitter Eric Tomas, had de
tentoonstelling “De Duitstalige Gemeenschap -
onbekend België ? - plaats in het Brussels par-
lement in de week van 10 tot 14 november.
De heer Louis Siquet, Voorzitter van het parle-
ment van de Duitstalige Gemeenschap, en de
heer Karel-Heinz Lambertz, Minister-President
van diezelfde Gemeenschap, waren opgemerkte
aanwezigen tijdens de vernissage van de ten-
toonstelling, tijdens welke voorzitter Eric Tomas
gewezen heeft op de gemeenschappelijke pun-
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