
Begroting 2001
• Een gesprek met 
de rapporteurs van 
de commissie Financiën

BGDA : 
• Een broodnodige 

hervorming.
De arbeidsmarkt 
is voortdurend 
in beweging 
en stelt nieuwe 
eisen.
De BGDA 
moet daarop 
inspelen.

• Een mooie vooruitgang : 
een nieuwe ordonnantie 
organiseert adviesraden 
van de huurders.

• Duurzame ontwikkeling
• Kamer, Senaat en 
de drie gewestelijke 
parlementen :
een luisterend oor 
voor de kritieken en 
adviezen van de 
federale Raad voor 
duurzame ontwikkeling.

• Een kijkje achter 
de schermen
van de algemene 
diensten van 
het Brussels Parlement

met de bevordering van de democratische
waarden onderzocht: de erkenning zou
afhankelijk kunnen worden gesteld van de
inachtneming van een handvest.

Tijdens zijn vergadering van 22 december
2000 heeft het Brussels Parlement dus een
belangrijke stap gezet in zijn strijd tegen
extreem-rechts. Andere parlementaire
assemblees zullen misschien dit voorbeeld
volgen…

Een politieke fractie die niet erkend is,
heeft geen recht op een vertegenwoordi-
ging in de organen van de Raad (Bureau
en commissies) noch op de financiële
voordelen en materiële middelen die de
erkende politieke fracties genieten.

Tijdens de bespreking van dit voorstel van
wijziging van het reglement in de plenaire
vergadering waren een aantal politieke
fracties van mening dat de erkenning van
een politieke fractie eveneens zou moe-
ten kunnen worden ingetrokken wan-
neer haar gedrag in strijd is met de
democratische waarden. Dit probleem
wordt thans door de werkgroep belast

Belangrijke verbintenissen
De werking en de verbintenissen van het
Brussels Parlement zouden in de nabije
toekomst wel eens ingrijpend kunnen
veranderen. 

Als kruispunt van de democatrie moet
onze assemblee een pioniersrol vervul-
len om de participatie van vrouwen in
het politieke leven aan te moedigen. We
moeten ook concreter samenwerken
met de Europese en niet-Europese
migranten, die bereid zijn hun deel van
de verantwoordelijkheid in het leven van
ons stadsgewest op te nemen. We moe-
ten samen met twee taalgemeenschap-
pen de werking van onze democratische
instellingen nog verfijnen. De multicul-
turele dimensie van Brussel is niet alleen
een uitdaging, maar ook een troef.

Als we onze democratie willen verster-
ken, moeten we iedereen die, individu-

Een primeur: het Brussels Parlement
wijzigt zijn reglement om extreem-rechts

aan banden te leggen
Tijdens zijn vergadering van 22 december
2000 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad zijn reglement diepgaand gewijzigd.
Tot nu toe werd een politieke fractie,
d.w.z. de verkozenen van eenzelfde kies-
lijst, door de Raad erkend als ze binnen de
overeenkomstige taalgroep 10% van de
zetels had behaald. Ingeval een breuk van
een eenheid werd verkregen, werd dat ge-
tal naar de lagere eenheid afgerond. Naast
die eerste voorwaarde kan een politieke
fractie voortaan niet meer worden erkend
of voor erkenning in aanmerking komen
als één van haar leden veroordeeld is op
grond van de wet van 30 juli 1981 tot be-
straffing van bepaalde door racisme of
xenofobie ingegeven daden of van de wet
van 23 maart 1995 tot bestraffing van het
ontkennen, minimaliseren, rechtvaardi-
gen of goedkeuren van de genocide die tij-
dens de tweede wereldoorlog door het
Duitse nationaal-socialistische regime is
gepleegd.

Die erkenning wordt eveneens door het
Bureau in uitgebreide samenstelling inge-
trokken wanneer de politieke partij ver-
oordeeld is op grond van de wet van 4 juli
1989 betreffende de beperking en de con-
trole van de verkiezingsuitgaven. Overeen-
komstig die wet kan de dotatie van een
partij bij beslissing van de Raad van State
worden ingetrokken indien de partij door
eigen toedoen of door toedoen van haar
componenten, lijsten, kandidaten of geko-
zenen, duidelijk en door middel van ver-
scheidene, met elkaar overeenstemmende
tekenen, aantoont dat ze vijandig staat
tegenover de rechten en vrijheden die ge-
waarborgd worden door het Europees Ver-
drag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.

Door de wijziging van het reglement van
het Brussels Parlement wordt de weige-
ring of de intrekking van de erkenning van
een politieke fractie voortaan dus aan een
gerechtelijke beslissing onderworpen. De
wijziging is door de volgende fracties aan-
genomen: PRL-FDF, Ecolo, PS, PSC, CVP,
VLD-VU en SP-AGA.

Naar aanleiding van de verkiezingen
van juni ’99 lanceerde het Brussels
Parlement reeds een campagne om de
democratische waarden te verdedi-
gen; de affiche (rechts) werd toen in
alle Brusselse scholen verspreid; en in een
TVspotje kon u zien hoe onze beroemdste Brusselaar de
lont dooft die extreem rechts probeert te ontsteken (onder). 

eel of in groep, sociale regels zoals niet-
discriminatie en niet-racisme met de voe-
ten treedt, het leven nog zuurder maken.

Tijdens het tweede semester van het jaar
zal België het voorzitterschap van de
Europese Unie waarnemen. Brussel zal
opnieuw in de internationale schijnwer-
pers staan.

We moeten alle positieve krachten van
onze hoofdstad bundelen om van Brus-
sel een onmisbaar besluitvormingscen-
trum te maken op Europees niveau.
Brussel moet de kans grijpen die haar
wordt geboden om vanaf 2002 extra
banen te scheppen en nieuwe economi-
sche activiteiten te ontwikkelen.

Magda De Galan Jan Béghin
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Begroting 2001:
gesprek met de rapporteurs van de commissie Financiën
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Uitgaven 2001 in miljard BEF

UITGAVEN 2000 UITGAVEN 2001 % % 2000-2001

Administratie 10,8130 12,9848 18 20,09 %
Economie 2,7004 2,8481 4 5,47 %
Uitrusting en vervoer 17,8276 17,0425 24 –4,40 %
Tewerkstelling 5,3863 6,1157 3 13,54 %
Locale besturen 10,0498 10,0786 14 0,29 %
Huisvesting 3,0787 3,6732 5 19,31 %
Stedenbouw 1,7294 1,9424 3 12,32 %
Leefmilieu 5,9266 5,9292 8 0,04 %
Schuld 9,5535 7,8057 11 –18,29 %
Varia

Dotatie parlement 1,0536 0,9991 1,4 –4,46 %
Ministeriële cabinetten 0,6272 0,6703 0,9 6,87 %
Monumenten en landschappen 0,5860 0,6574 0,9 12,18 %
Energie 0,0606 0,0758 0,1 25,08 %
Buitenlandse betrekkingen 0,5630 0,3396 0,4 –39,68 %
Niet-economisch onderzoek 0,0685 0,1885 0,2 175,18 %

Algemeen totaal 70,0242 71,3509 100 1,91 %
(1.735.854.500 €) (1.743.953.200 €)
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Ontvangsten 2001 in miljard BEF
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ONTVANGSTEN 2000 ONTVANGSTEN 2001 % 2000-2001

Toegewezen gedeelte van de P.B 36,7000 38,6000 5,18 %
Gewestelijke belastingen 11,8442 13,4710 13,73 %
Ontvangsten agglomeratie 4,7850 4,9930 4,35 %
Autonome gewestbelasting 3,0743 3,1980 4,02 %
Andere 3,8819 3,6243 7,17 %
Organieke fondsen 7,8603 7,7550 1,34 %

Algemeen totaal 67,6457 71,6413 5,91 %
(1.676.893.100 €) (1.775.941.400 €)

Anne-Sylvie Mouzon (PS) en Walter Vandenbos-
sche (CVP) zijn  parlementslid sinds 1989 en
jurist van opleiding; beiden zijn rapporteur over
de diverse ontwerpen van ordonnanties en veror-
deningen die betrekking hebben op de begroting
2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

de “Nieuwsbrief van het Brussels Parlement” heeft
hen ontmoet en gevraagd in welk klimaat de
werkzaamheden van de commissie financiën heb-
ben plaatsgevonden.

Anne-Sylvie Mouzen wenst in de eerste plaats te
benadrukken dat die vergaderingen met de
nodige strengheid, maar in een goede sfeer verlo-
pen zijn.

“Natuurlijk droeg de begroting nog sterk de stem-
pel van de vorige Regering en werd ze niet op tijd
opgesteld ten gevolge van de gemeenteraadsver-
kiezingen en de daaropvolgende ministeriële stoe-
lendans. We hebben daarentegen vastgesteld dat
de huidige minister, Guy Vanhengel, de problemen
van zijn departement goed heeft opgevangen. Hij
heeft ons op meerdere punten voldoening gegeven:
hij heeft ons documenten bezorgd en antwoorden
gegeven voor de soms licht gekleurde onnauwkeu-
righeden en tekortkomingen die ons in de basis-
documenten waren opgevallen. Desondanks heb-
ben we hem duidelijk te kennen gegeven dat we
het, net zoals hem trouwens, onaanvaardbaar
vinden dat na elf jaar de begroting van het Gewest
nog steeds op het kabinet van de minister en niet
door de ambtenaren van het ministerie wordt
opgesteld, wat abnormaal is. Door het kabinet een
te belangrijke rol te geven, negeert en demotiveert
men het bestuur en blijft er voor het kabinet min-
der tijd over voor de louter politieke kwesties.”

Enkele kritieken

Na de namen van de rapporteurs van de vaste
commissies te hebben genoemd, merkt Anne-Sylvie
Mouzon op dat de Brusselse commissieleden niet
helemaal tevreden waren over de informatie die
de Brusselse Regering had meegedeeld, in het bij-
zonder de antwoorden op de vragen in de com-
missie Infrastructuur en de commissie Huisves-
ting. Dezelfde opmerking geldt voor de forse ver-
hoging, van 86 miljoen tot 193 miljoen, van de
kredieten voor de bevordering van het nationaal
en internationaal imago van het Gewest. De Brus-
selse Regering verantwoordde dit door het Belgisch
voorzitterschap van de Europese Unie vanaf 1 juli
2001.

De rapporteur wijst verder nog op het probleem
van de groepering van de personeelskosten die
door de Regering is doorgevoerd met het oog op
een beter boekhoudkundig beheer. Volgens haar
zorgt deze verandering voor rechtsonzekerheid, en
nog erger, voor politieke onzekerheid. Het Reken-
hof heeft evenwel geen bezwaren gemaakt, dus
moeten we onthouden dat de Regering er zich toe

verbonden heeft het Parlement alle gegevens mee
te delen.

Moet men financieel expert zijn om een ont-
werp van begroting te begrijpen ?

Walter Vandenbossche: men hoeft helemaal geen
expert te zijn om het ontwerp van begroting te
snappen. Het volstaat de begrotingsdocumenten
grondig door te nemen. Alle kredieten zijn ver-
meld in de begroting; de bijkomende informatie
bekomt men via de antwoorden van de ministers
en door verder opzoekwerk te verrichten met de
hulp van de politieke fracties. De verantwoor-
dingsfiches die bij de begroting gevoegd worden
geven ook nog eens extra uitleg en als men daar-
bij nog vorige begrotingen consulteert worden de
zaken begrijpelijk en toegankelijk voor leken. 

Het ganse onderzoek van ontwerp van begroting
verloopt in verschillende stappen: de leden van de
commissie krijgen alle begrotingsdocumenten
bezorgd om ze door te nemen, daarop vergaderen

ze in commissie en horen de algemene uiteenzet-
ting door de minister van financiën; het advies
van het Rekenhof wordt gevraagd en gewapend
met dat advies kunnen de commissieleden
opnieuw vragen stellen aan de minister; het rap-
port van de begrotingsdiscussies telt dan ook ruim
tweehonderd bladzijden.

Wat is de meest positieve kant van deze begro-
ting?

Anne–Sylvie Mouzon: “Het feit dat er extra midde-
len worden uitgetrokken voor de werkgelegenheid
en de herwaardering van de kwetsbare wijken.
Hoofddoel blijft evenwel de gezondmaking van de
gewestfinanciën. Net zoals voor de andere Gewes-
ten is die gezondmaking afhankelijk van een aan-
tal variabele elementen zoals een algemene struc-
tuur, meer inkomsten, de terugbetaling van de
schulden,… Zo hebben we dit jaar een sterke ver-
mindering van de ontvangsten uit de successie-
rechten vastgesteld. 

In de grafiek van de uitgaven toont de post uit-
rusting en vervoer een lichte mindering; hoe
verklaart u dat ?

Walter Vandenbossche: Opgepast ! De cijfers dalen
niet echt. Met het systeem van de anticipatieve bet-
alingen*  zou men de indruk kunnen hebben dat
de cijfers dalen voor de begroting 2001. Eigenlijk
werd een gedeelte van de uitgaven overgeheveld
naar de begroting 2000. Bvb: men vroeg aan de
MIVB een besparingsinspanning te doen in 2001:
2/12den van de dotatie werden geanticipeerd. Dit
bedrag is niet terug te vinden in de begroting 2001,
wel in die van 2000. (dit ziet men dan op het aan-
passingsblad).

*boekhoudkundige techniek waarbij een toekom-
stige uitgave verrekend wordt op de begroting van
het voorafgaande jaar.

Het bedrag dat in 2001 aan de schuld besteed
wordt vermindert met 18,29%, een markant
bedrag

De Brusselse regering heeft er voor gezorgd dat de
uitstaande directe schuld gedaald is door het gere-
aliseerde overschot. Dat betekent o.m. dat per mil-
jard dat er aan schuldafbouw wordt gedaan jaar-
lijks 55 miljoen kan gebruikt worden voor andere
doeleinden. Een verdere versnelde schuldafbouw
en lage schuldgraad kunnen ertoe leiden dat het
Gewest aan nog betere voorwaarden kan gaan
lenen. Hierdoor zal de gemiddelde rentevoet nog
lager worden waardoor weerom meer gelden kun-
nen vrijgemaakt worden voor andere investerin-
gen in het Gewest. Het streefdoel van 2010, name-
lijk een schuldgraad die minder bedraagt dan
100% van de ontvangsten werd nogmaals bereikt
(99,7% in 1999, 93,6% in 2000).

Oefent het Brussels Parlement een daadwerke-
lijke controle op de uitgaven en het beleid van
zijn Regering uit?

Anne-Sylvie Mouzon: Zeker weten ! En daarbij is de
rol van de commissies, die de debatten in de ple-
naire vergaderingen voorbereiden, van wezenlijk
belang. We moeten weten welke middelen we heb-
ben en waarvoor ze zullen worden aangewend. De
werkzaamheden in commissie zijn een plicht, met
name voor de volksvertegenwoordigers die in de
meerderheid zitten. Het is de taak van het Parle-
ment om te luisteren en zo nodig op te treden en
dat doet het Parlement dan ook.”

Is er nog ruimte voor het Parlement om  eigen
accenten te leggen in de begroting ?

Walter Vandenbossche: Natuurlijk; de tussenkom-
sten in de commissies en in de plenaire vergade-
ringen geven de visie van de politieke fracties weer
en laten de volksvertegenwoordiger toe eigen
accenten te leggen. Door suggesties te doen aan
andere leden, amendementen in te dienen en daar-
voor de nodige steun los te weken bij de collega’s
kan een verandering van de oorspronkelijke
begroting bekomen worden.

De beschikbare financiële middelen zijn niet onbeperkt: de volksvertegenwoordigers staan
soms voor moeilijke keuzes.  



nemers en werkgevers (die door hun
respectieve representatieve organisaties
worden voorgedragen), een voorzitter en
een ondervoorzitter (die door de Regering
worden aangewezen). Er kunnen gespe-
cialiseerde technische commités worden
opgericht om het beheerscomité in te
lichten bij het vervullen van zijn opdracht.
De ordonnantie regelt de oprichting, de
samenstelling, de werking, de rol en de
opdrachten van het beheerscomité en de
technische comités, alsook het dagelijks
beheer van de BGDA door de leidend
ambtenaar en zijn adjunct. 

Ten slotte worden de financiële middelen
van de BGDA herschikt en bepaalt de
ordonnantie dat er een administratief en
geldelijk statuut van het personeel, alsook
een personeelsformatie moet worden
vastgesteld. 

Deze nieuwe wetsbepalingen voeren
geen fundamentele wijzigingen in. Ze
hebben echter de verdienste dat ze de
BGDA eindelijk een coherente, volledige
en geactualiseerde regelgeving bezorgen,
zodat de dienst zich voortaan volledig op
zijn essentiële opdrachten zal kunnen toe-

Brussel-Hoofdstad, een volwaardig gewest
Wie belangstelling voor ons Brussels
Gewest heeft, herinnert zich vast de dei-
ning die de Minister-President van het
Vlaams Gewest, Patrick Dewael, heeft ver-
oorzaakt toen hij voorstelde het geweste-
lijk statuut van Brussel-Hoofdstad om te
vormen tot dat van Europees district, naar
het voorbeeld van Washinton DC. Dat zou
immers betekenen dat de rol van het Brus-
sels Gewest binnen de federale Belgische
Staat sterk zou worden teruggeschroefd.

Een aantal parlementsleden van de beide
taalgroepen hebben in het Brussels Parle-
ment een resolutie voorgelegd en de Voor-
zitter gevraagd deze aan de verschillende
Regeringen, aan de Kamer en de Senaat en
aan de Parlementen van de andere Gewes-
ten en Gemeenschappen te bezorgen. 

Die resolutie benadrukt met name:

• dat de Europese Unie niet met de Ver-
enigde Staten kan worden vergeleken;

• dat Brussel-Hoofdstad een belangrijke
rol speelt als Belgische federale hoofd-
stad, als hoofdstad van de Franse en de
Vlaamse Gemeenschapp en als hoofd-
stad van de Europese Unie.

De ondertekenaars merken verder op dat
de Brusselse instellingen tot nu toe goed
hebben gewerkt, dat het voorstel van de
heer Dewael eenzijdig is en in elk geval
onverenigbaar is met de situatie in het
Brussels Gewest, waar de Gemeenschap-

pen genoodzaakt zijn samen te werken.
Een Brussels Gewest dat, hoeft het nog ge-
zegd, een statuut heeft dat gelijkwaardig is
aan dat van de andere twee Gewesten. 

Kortom, de resolutie herbevestigt het zelf-
beschikkingsrecht van de burgers van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vraagt
de Brusselse Regering om de nodige
samenwerkingsverbanden te ontwikkelen
met alle overheden die een rol in Brussel
spelen.

beschikken om zich op deze voortaan
concurrentiële markt te kunnen handha-
ven en zijn regulerende opdracht te kun-
nen blijven vervullen. Dit aspect is zeer
belangrijk, aangezien moet worden ver-
meden dat het openstellen van de
arbeidsmiddeling voor privé-operatoren
tot een arbeidsbemiddeling met twee
snelheden zou leiden waarbij een hele
waaier aan diensten tot stand wordt
gebracht voor de “interessante” werkzoe-
kenden met specifieke bekwaamheden en
waarbij de mindergeschoolde werkzoe-
kenden ten laste van de overheidsdienst
zouden blijven.

De nieuwe bepalingen 

In de ordonnantie worden de regels vast-
gelegd voor de uitoefening van betaalde
activiteiten die verenigbaar zijn met de
overheidsopdrachten van de BGDA. Het
gaat bijvoorbeeld om de uitbreiding van
de outplacementdiensten of de selectie-
opdrachten voor bedrijven. De BGDA
wordt er verder toe gemachtigd om over-
eenkomsten met derden, en met name
partnerschapsovereenkomsten, te sluiten.
De BGDA kan ook meewerken aan de
oprichting of het beheer van publiekrech-
telijke of privaatrechtelijke bedrijven,
instellingen of verenigingen. Dit alles mits
de voorafgaande instemming van de Rege-
ring en onder de voorwaarden die nader
door de Regering worden bepaald

De interne organisatie

Het centrale orgaan van de BGDA blijft het
beheerscomité, dat paritair is samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de werk-

spitsen en zijn activiteiten nog verder zal
kunnen uitbreiden.
In de praktijk

Om deze ordonnantie concreet te kunnen
toepassen, moet er nog heel wat werk
worden verzet. Via de plaatselijke werkge-
legenheidplatforms is reeds een compu-
ternetwerk tussen de BGDA en zijn part-
ners opgestart voor het uitwisselen van
gegevens over de vraag en het aanbod op
de Brusselse arbeidsmarkt. 

Verder moet dit gemengd beheer tech-
nisch worden geregeld door een ordon-
nantie waarin de voorwaarden worden
vastgesteld voor de erkenning van de
privé-agentschappen, de partnerschaps-
overeenkomsten met de BGDA alsook de
naleving van de deontologische beginse-
len ten aanzien van de gebruikers.

Het Brussels Parlement kan immers pas
zijn instemming hechten aan de Overeen-
komst 181 van de IAO wanneer alle tech-
nische aspecten, de opdrachten van de
overheidsdienst en de voorwaarden voor
de erkenning van de privé-agentschappen
en de partnerschapsovereenkomsten vast-
gesteld zijn.

Ten gevolge van de diverse fasen van de
regionalisering diende het statuut van de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling, beter bekend als de
BGDA, te worden herzien.

Het ontwerp van ordonnantie (zie kader)
dat door het Brussels Parlement is aange-
nomen, heeft tot doel de BGDA een vol-
ledig geactualiseerde regelgeving te
bezorgen met betrekking tot zijn
bevoegdheden, zijn werking en zijn
financiële middelen.

De huidige opdrachten van de BGDA
worden bevestigd: de dienst blijft ermee
belast het werkgelegenheidsbeleid uit te
voeren en voor de goede werking van de
arbeidsmarkt in ons Gewest te zorgen.
De BGDA zal zijn activiteiten dus voort-
zetten, met name in het kader van de aan-
werving en arbeidsbemiddeling van
werknemers en in het kader van be-
paalde tewerkstellingsprogramma’s. Als
er zich nieuwe behoeften voordoen, kan
de Regering evenwel nieuwe opdrachten
aan de BGDA toevertrouwen opdat deze
dienst zich aan de evolutie van de
arbeidsmarkt zou kunnen aanpassen. 

In de commissie voor het Werkgelegen-
heidsbeleid van het Brussels Parlement
heeft de minister van Tewerkstelling, Eric
Tomas, die nieuwe ontwikkelingen toe-
gelicht: het het stijgend aantal privé-ope-
ratoren inzake arbeidsbemiddeling, de
evolutie in de uitzendsector en de ont-
wikkeling van nieuwe diensten via Inter-
net. Ze verplichten de overheidsdienst
ertoe om zich aan die nieuwe werkings-
wijze van de arbeidsmarkt aan te passen.

Een arbeidsbemiddeling met twee
snelheden vermijden

De hoogste internationale instantie op
het vlak van de werkgelegenheid, met
name de Internationale Arbeidsorganisa-
tie (IAO), heeft overigens in haar Over-
eenkomst 181 akte genomen van die ver-
anderingen. In die overeenkomst wordt
de afschaffing  van het openbaar mono-
polie inzake arbeidsbemiddeling aange-
moedigd, alsook de complementariteit
tussen openbare tewerkstellingsdiensten
en privé-agentschappen. De ordonnantie
heeft tot doel het beheer van die com-
plementariteit te regelen. Tijdens de
commisievergaderingen werd de nadruk
gelegd op het feit dat de overheidsdienst
over voldoende rechtsmiddelen moet

• Ordonnantie: een gewestelijke wet die door het Brussels Parlement
wordt aangenomen, bekrachtigd, afgekondigd en gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.

• Ontwerp van ordonnantie: wetgevende tekst die door de regering in
het parlement ter bespreking wordt ingediend en waarover de Raad
van State advies heeft uitgebracht.  

• Voorstel van ordonnantie: wetgevende tekst die door één of meerdere
volksvertegenwoordigers in het parlement ter bespreking wordt
ingediend.

Ontwerp en voorstel kennen hetzelfde verloop in de commissie- en ple-
naire vergaderingen.

De BGDA: een broodnodige hervormingDe BGDA: een broodnodige hervorming



Op 22 december 2000 heeft de Raad een
nieuwe ordonnantie aangenomen waarin de
Huisvestingscode wordt gewijzigd om de
oprichting van adviesraden van de huurders
in de sociale huisvestingsmaatschappijen ver-
plicht te maken.

Waarover gaat het?

Om de drie jaar zal de Regering binnen alle
sociale huisvestingsmaatschappijen van het
Brussels Gewest verkiezingen organiseren
om binnen elke maatschappij een adviesraad
van huurders op te richten die als taak heeft
adviezen over de beslissingen van de raad
van bestuur van de sociale huisvestingsmaat-
schappij uit te brengen. In die adviesraden
wordt stemrecht verleend aan alle bewoners
van de sociale woningen, en niet alleen aan
de ondertekenaars van de huurovereen-
komst, en dit vanaf 16 jaar. Het is immers be-
langrijk dat er jongeren in die adviesraden zit-
ten.

Welke taken zullen de adviesraden heb-
ben?

Ze moeten hun advies geven over zeer con-
crete bewonersproblemen: de onderhouds-
en renovatieprogramma’s, de berekening van
de huurprijzen en huurlasten, het huishou-
delijk reglement, de sociale en culturele acti-
viteiten,… Voortaan zal in al die gevallen de

Een mooie vooruitgang voor de sociale huisvesting:
de adviesraden van de huurders

Neem nu duurzame ontwikkeling : is
er genoeg coordinatie tussen het
beleid van de federale overheid en
dat van de gewesten ?

Om deze vaak gestelde vraag te beant-
woorden zijn op initiatief van François
Roelants du Vivier, voorzitter van de
commissie leefmilieu van het Brussels
Parlement, vertegenwoordigers van de
drie regionale parlementen en hun colle-
ga’s van Kamer en Senaat bijeengeko-

men. Zij hebben een uiteenzetting gekre-
gen van de woordvoerders van de fede-
rale Raad voor duurzame ontwikkeling
(FRDO). Zij legden de nadruk op het
gebrek aan financiële middelen, vooral
dan als het erop aankwam universitaire
deskundigen te vergoeden voor het uit-
brengen van alsmaar meer adviezen in
alle domeinen die te maken hebben met
duurzame ontwikkeling : klimaat, broei-
kas-effect, vooruitzichten op wereldvlak,

rationeel energieverbruik, voorzichtig-
heidsprincipe, enz.

Er is uitgebreid aandacht besteed aan de
lacunes in het federaal plan voor duur-
zame ontwikkeling en aan de noodzake-
lijke verbetering van het institutioneel
kader (wet van 5 mei 1997).
De FRDO heeft evenwel tien prioriteiten
gesteld (zie kader).
De voorzitter van de commissie leefmi-
lieu van het Brussels Parlement be-

treurde het gebrek aan samenwerking
tussen de gewesten op het vlak van de
duurzame ontwikkeling … en wees erop
dat dit geen reden was om bij de pakken
te blijven zitten : het Brussels Parlement
is de enige wetgevende assemblee van
België die aanbevelingen geformuleerd
heeft voor het federale plan voor duur-
zame ontwikkeling (cf “Nieuwsbrief van
het Brussels Parlement” nr 4 – 2000).

De federale Raad voor duurzame ontwikkeling heeft tien prioriteiten gesteld in ver-
band met het federale plan voor duurzame ontwikkeling :

1. In een aantal gevallen had men meer concrete en ambitieuze voorstellen moeten
formuleren om te realiseren in het kader van het plan.

2. Een belangrijke vergetelheid is dat men voorbijgegaan is aan de gevolgen voor de
begroting en het personeel.

3. Men had kunnen denken aan inhaalbewegingen voor de sociale en ecologische
aspecten  van de duurzame ontwikkeling.

4. Topprioriteit is een rationeel energieverbruik.  Het protocol van Kyoto en de
keuze om af te stappen van kernenergie nopen tot een structurele vermindering
van het energieverbruik.

5. Het zou beter zijn om meer te verwijzen naar  andere politieke niveaus , zowel
naar  Europa, als naar de  gewesten en de gemeenschappen.

6. Er wordt te weinig gesproken over wie verantwoordelijk is voor de uitvoering
van het plan, noch over de rol van het parlement en van de belangrijke maat-
schappelijke groepen.

7. Er moet een tijdschema opgesteld worden voor de uitvoering met tussentijdse
evaluaties.

8. Er moet ruimte zijn voor informatie- en sensibiliseringscampagnes zodat de
bevolking op een actieve manier betrokken wordt bij het beleid voor een duur-
zame ontwikkeling.

9. Men had er moeten op letten dat de armen geen nadelige gevolgen zouden
ondervinden  van het plan.

10. De thema’s van het plan hadden meer moeten rekening houden met een per-
spectief op wereldvlak.

DUURZAME ONTWIKKELING : de informatie vlotter uitwisselen

beslissing van de raad van bestuur pas geldig
zijn als het advies van de adviesraad wordt
ingewonnen. 

In de commissie Huisvesting

De parlementsleden hebben de vertegen-
woordigers van de betrokken sector
gehoord: enerzijds de verenigingen die op
het terrein werkzaam zijn, en anderzijds de
verantwoordelijken van de sociale huisves-
tingsmaatschappijen. Ze hebben erop toege-
zien dat de adviesraden de nodige wettelijk-

heid en representativiteit zouden hebben. Er
is een representativiteitsdrempel vastgesteld.
Bij een te kleine opkomst zal er een “herkan-
sings”-verkiezing worden georganiseerd. Als
die drempel nadien nog steeds niet wordt
gehaald, zal er geen adviesraad worden opge-
richt. De huurders kunnen evenwel altijd vra-
gen dat de procedure wordt overgedaan als
een voldoende aantal onder hen dit wenst.
Een rechtstreekse inspraak van de huur-
ders in het beheer van hun gebouw
Het was de wens van de commissieleden dat
de vergaderingen van de adviesraden voor

alle huurders zouden openstaan en dat ook
niet-verkozen huurders het woord zouden
kunnen nemen tijdens de besprekingen, mits
er een aantal regels in acht worden geno-
men. Dit om te vermijden dat de adviesraad
een gesloten kring van ingewijden wordt die
geen voeling meer heeft met de mensen die
ze vertegenwoordigt. De parlementsleden
hebben ook veel aandacht gehad voor de
informatiedoorstroming, niet alleen van de
huurders naar de adviesraad en omgekeerd,
maar ook van de adviesraad naar de raad van
bestuur, waarin eveneens vertegenwoordi-
gers van de huurders zullen zitten. De parle-
mentsleden hebben er ten slotte over
gewaakt dat de huurders bewust zullen wor-
den gemaakt van deze vorm van democrati-
sche inspraak en dat er opleidingen voor de
toekomstige afgevaardigden zullen worden
georganiseerd. Deze twee taken zullen door
de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappij ten laste worden genomen.

Deze ordonnantie betekent dus een enorme
stap voorwaarts voor de democratische insp-
raaprocedures, aangezien er een dialoog tus-
sen de huurders en de sociale huisvestings-
maatschappijen op gang wordt gebracht en
de bewoners bij het beheer van de sociale
woningen worden betrokken.

Binnenkort kunnen de bewoners van sociale woningen echt meepraten over het beheer van
hun woningen.



Een kijkje achter de schermen
van de algemene diensten van het Brussels Parlement

Michel Beerlandt is de geknipte persoon
om ons te spreken over die onontbeer-
lijke “algemene diensten” zonder welke
de werkzaamheden van de parlementsle-
den en de taken van de medewerkers
van de administratieve diensten heel wat
moeizamer zouden verlopen. De admini-
statieve diensten van het Brussels
Gewest omvatten drie directies die
onder het toezicht van de Griffier staan:
de wetgevende diensten, de diensten
van het secretariaat-generaal en de alge-
mene diensten, die door Michel Beer-
landt worden bestuurd.

Van algemene tot heel specifieke
zaken…

“Ik maak vanaf het prille begin in 1989
deel uit van de staff van het Brussels Par-
lement. Ik kwam van het bestuur Finan-
ciën, een uitstekende leerschool !” Hij is
jurist van opleiding, met, zoals hij zelf
zegt “een gemiste roeping van ingeni-
eur”. Hij vindt dat een juridische inge-
steldheid de beste manier is om de dos-
siers waarvoor hij bevoegd is, af te han-
delen . “Het is soms erg nuttig om een
beetje onwetend over te komen! In de
bouwsector bijvoorbeeld is het een
manier om tot in de kleinste details te
weten te komen wat men wil.”

Belast zijn met het beheer van de gebou-
wen betekent dat de dienst zich heeft
moeten bezighouden met de ingrijpende
renovatie van het oude provinciepaleis
aan de Lombard- en de Eikstraat. De
bestaande lokalen mochten dan wel bij-
zonder prestigieus zijn, ze waren totaal
ongeschikt om er de 75 Brusselse parle-
mentsleden en de talrijke diensten die
onontbeerlijk zijn voor de goede wer-
king van het gewestparlement, in onder
te brengen. Er was zelfs geen voldoende
groot halfrond! “De bouw van dit half-
rond was uiteraard een hele klus, maar
dat waren niet de enige werken die
moesten worden uitgevoerd. De verga-
derzalen voor de commissies, de kanto-
ren van de ambtenaren, de inrichting van
de gemeenschappelijke ruimtes: al die
werken hebben ons de jongste vijf jaar
heel wat kopzorgen bezorgd.”

Wie was de bouwheer ?

“Het Bureau van het Parlement, of met
andere woorden, zijn raad van bestuur.
Een soepele structuur die meer dan één
ondernemer versteld heeft doen staan !
Ik ben heel tevreden dat het Bureau ver-
trouwen in mij heeft gesteld, zodat ik de
rol van “go between” tussen het Brussels

Parlement en de bouwsector heb kun-
nen spelen”.

2001, beheersfase met nadruk op de
veiligheid

“In 2001 zullen we eindelijk in de
beheersfase belanden, hoewel er nog
enkele werken aan de gang zijn. Voor-
taan zullen we ons voornamelijk kunnen
toespitsen op het beheer van de onge-
veer 20.000 vierkante meter die onder
de verantwoordelijkheid van het Brussels
Parlement vallen, met topprioriteit voor
de veiligheid van de gebouwen. Het gaat
uiteraard om de veiligheid van de perso-
nen, die een onafgebroken waakzaam-
heid vereist, maar ook om de bescher-
ming van ons erfgoed. Het overheidsgeld
mag niet worden verspild door een
onvoorzichtigheid of een onverschillig-
heid die een deel van dit patrimonium in
het gevaar zou kunnen brengen. Ik vrees
altijd voor demotivatie binnen een werk-
omgeving. We moeten routine vermijden
en oog blijven hebben voor onze dage-
lijkse omgeving, vooral wanneer het om
zo’n waardevol gebouw als het onze
gaat. Een waterdruppel kan immers een
gebouw beschadigen…”

Een veertigtal medewerkers

De conciërge, de administratieve mede-
werkers, de o zo nuttige huisbewaarders
om de bezoekers wegwijs te maken, de
onmisbare technici, het personeel van
de huishoudelijke dienst en de verzen-
dingsdienst, de chauffeurs (waaronder
een vrouw), het militair detachement
van negen MP’s die zeer specifieke taken
hebben,…: de dienst telt een veertigtal
medewerkers, waaronder, sinds kort,
een ingenieur. “Ik wil de onaflatende
inzet en de solidariteit benadrukken van
iedereen die de wedervaardigheden van
dit departement heeft meegemaakt. Een
opmerkelijke toewijding.”

Zijn projecten en verwachtingen ?

“Een betrouwbare camerabewaking,
waarover het Bureau zich nog moet uit-
spreken, en het verdwijnen van de stads-
kanker naast het Parlement. We zijn
bezig die site volledig opnieuw in te rich-
ten. Er zal een gemeenschappelijke tuin
worden aangelegd voor alle eigendom-
men van het Parlement tussen de Lom-
bard- en de Eikstraat. Verdient Michel
Beerlandt niet de titel van “jurist-bouw-
meester”? 

Kamerbewaarders, technici, arbeiders, klerk op de verzendingsdienst: voor een optimale werking
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