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5000 BRUSSELAARS IN HET PARLEMENT !
Eindelijk was het zo ver: ter gelegenheid
van het Irisfeest vond de langverwachte
opening van het Brussels Parlement
plaats.
Nu de werken voltooid zijn, kan het
Parlement voortaan optimaal werken:
het nieuwe complex tussen de Eikstraat en de Lombardstraat huisvest alle
diensten die op de een of andere
manier bijdragen tot de werking van
het Parlement. Het halfrond, de kabinetten van de Voorzitter en de Eerste
Ondervoorzitter, de kantoren van de
politieke fracties en van de diverse

Eindelijk
een zonovergoten
Irisfeest
Jarenlang ontbrak de lentezon op
het Irisfeest, het groot feest van Brussel en de Brusselaars.
Ditmaal was de zon echter van de
partij op zaterdag 13 mei zodat de
esplanade van het Jubelpark vanaf
het begin van de feestelijkheden tot
het slotvuurwerk een overrompelende toeloop kende. Het feest verliep in een gezellige en familiale
sfeer.
De kinderen zullen vol plezier terugdenken aan de spelactiviteiten die
speciaal voor hen werden ontworpen. De volwassenen zullen dan
weer niet gauw de verbluffende
demonstraties van de brandweer
(met praktische tips) en het Rode
Kruis vergeten, noch het prachtige
avondconcert. Dit concert stond in
het teken van de culturele verscheidenheid: een groep percussionisten
en authentieke Braziliaanse dansers
zorgden voor een wervelende
samba, nadien kwamen de Iroquois
en hun trommels aan de beurt,
gevolgd door nog meer ritme met de
trommelspelers van Burundi. Vóór
het vuurwerk ten slotte betoverde
Khadja Nin het publiek met haar
melodieuze composities.
Een schitterend volksfeest in de
ware zin van het woord: tienduizend
personen hebben ’s namiddags aan
de gezinsactiviteiten deelgenomen
en meer dan vijftienduizend personen volgden vol enthousiasme het
slotconcert.

diensten zijn zo in één gebouw samengebracht.
Het oude herenhuis Limminghe dat de
kern van de gebouwen heeft zijn oude
luister teruggekregen en zijn majestueus
karakter behouden.
André Vanrie, secretaris-generaal van de
Société Royale d’Archéologie de Bruxelles en Anne Buyle, licentiate kunstgeschiedenis en archeologie, vertellen in
een uiterst nauwkeurige studie de ongeveer driehonderd jaar oude geschiedenis van het gebouw, vanaf de bouw van

de patriciërswoning na het bombardement van Brussel door de troepen van
maarschalk Villeroy in 1695 tot de opening van ons Gewestparlement.
Dit academisch werk is beschikbaar in de
vorm van een aantrekkelijke brochure
met talrijke illustraties. De brochure kan,
net zoals andere documenten, folders,
enz … worden aangevraagd bij:
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HET BRUSSELS PARLEMENT
DICHTER BIJ DE BURGER
Het Irisfeest en het einde van de werken in de gebouwen die voortaan het
Brussels Parlement zullen huisvesten
waren voor Voorzitter Magda De Galan
de gelegenheid om de evolutie van de
elf eerste jaren van het Gewest te schetsen.
“Het Gewest bestaat en heeft zich zowel
op nationaal als op internationaal
niveau als een volwaardig gewest doen
gelden. Niemand zal dit nog betwisten.
Door een geïntegreerd beleid te voeren
inzake stedenbouw, huisvesting, economische ontwikkeling, bescherming van
het erfgoed, openbare werken, mobiliteit,… heeft de overheid getracht van
Brussel opnieuw een geordend gewest
te maken dat zich tot hoofddoel heeft
gesteld het welzijn van zijn inwoners te

verbeteren en zijn internationale rol te
versterken.”
Na te hebben onderstreept dat het
Gewest nog talrijke uitdagingen te
wachten staan, wees de Voorzitter op de
onontbeerlijke rol van het Parlement in
het democratisch proces. Ze vervolgde:
“Het verheugt ons dat de federale overheid vandaag onze acties en initiatieven
inzake stadsvernieuwing, bestrijding van
de sociale uitsluiting en opwaardering
van de kwetsbare wijken volledig
steunt.”
Volgens Magda De Galan is het duidelijk
dat de versterking van de economische
activiteit en de ontwikkeling van de
werkgelegenheid ten voordele van de
inwoners twee sleutelelementen zijn van
de solidariteit tussen personen, genera-

ties, culturen en gewesten. “Te vaak
worden Brusselaars van vreemde oorsprong en vrouwen uit de arbeidsmarkt
geweerd zonder geldig verantwoorde
redenen.” Tot besluit wees de Voorzitter
er nogmaals op dat de bevordering van
het democratisch ideaal centraal moet
staan in de werkzaamheden van het
Brussels Parlement. Het verheugde haar
dan ook dat de Brusselse Hoofdstedelijke Raad een werkgroep heeft opgericht om die waarden concreet te verdedigen.
“De democratie is een gemeenschappelijk goed dat het Parlement namens de
bevolking moet beschermen. Alle thema’s die de bevolking aanbelangen kunnen en moeten binnen dit halfrond worden besproken.”

Heel wat personnaliteiten brachten
een bezoek aan de gerenoveerde
gebouwen. v.l.n.r. Guy Verhofstadt,
Magda De Galan, Jan Béghin,
Eric Tomas, Guy Vanhengel,
André Flahaut, Charles Picqué,
Jean-Claude Van Cauwenberghe…

“De initiatieven, verwezenlijkingen
en vorderingen zijn er !”
Dat stelde Jacques Simonet, MinisterVoorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, vast toen hij tijdens het
Irisfeest het woord nam voor de genodigden van het Parlement.
“Ons Gewest heeft zich de nodige middelen gegeven voor zijn beleid. Het verheugt me dat we voor de eerste maal
sinds de oprichting van het Gewest een
federale gesprekspartner hebben die
aandacht heeft voor de specificiteit van
ons dubbel statuut van grootstedelijk
gewest en nationale en Europese hoofdstad. Die tevredenheid mag echter de
realiteitszin niet verdringen. Brussel ontvangt dagelijks 350.000 werknemers die
niet in het Gewest wonen, een toestand
die meerkosten voor het Gewest met
zich brengt zonder herverdeling van de

belastingen. De lasten voor de rol van
nationale en Europese hoofdstad bedragen jaarlijks niet minder dan 18,7 miljard
per jaar…”
Volgens Jacques Simonet kan dit buitensporig bedrag worden verkleind, aangezien de Europese Raad heeft beslist de
administratieve inhouding op het aandeel van elke lidstaat in de werkingsbegroting van de Unie van 10 op 25% te
brengen.
Voor de Eerste Minister, die aanwezig
was onder de genodigden, verzocht hij
de federale Regering om elke verhoging
van de beschikbare middelen voor België (op een pijnloze manier) aan te
wenden voor het centrale gewest van
het land, wat meer dan verantwoord is.

Hoorzittingen in het Parlement
In het verlengde van de recente verklaringen van de Voorzitter van het Parlement betreffende de democratische
waarden en de openheid van het Parlement ten opzichte van het maatschappelijk middenveld hebben twee parlementaire commissies beslist zich
over de veiligheids- en samenlevingscontracten te buigen.

selse afdelingen van de drie traditionele
vakbonden en een vertegenwoordiger
van Fabrimetal Brussel, alsook diverse
persoonlijkheden uit academische kringen.

De Commissie Financiën en
Algemene Zaken en de Commissie Binnenlandse Zaken hebben
tijdens de maand mei een reeks
hoorzittingen georganiseerd.
Op die gezamenlijke vergaderingen waren specialisten van de
magistratuur en de balie, preven-

Leden van de commissie
Infrastructuur bezoeken
de installaties van de MIVB.

We herinneren u eraan dat
alle commissievergaderingen voor het publiek openstaan.

tieambtenaren, vertegenwoordigers van
de ordediensten, het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen, alsook persoonlijkheden uit academische en universitaire kringen en een groep jongeren
uitgenodigd. Elke hoorzitting werd door
een debat gevolgd.
Over al die hoorzittingen zal een
verslag met aanbevelingen worden opgesteld, dat tijdens de
maand juni in plenaire vergadering zal worden besproken.

Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brusselse regering neemt het woord in de spiegelzaal

In datzelfde verband heeft de
Commissie Economische Zaken
en Werkgelegenheid tijdens de
maand mei hoorzittingen georganiseerd, telkens gevolgd door
een debat over discriminatie bij
de aanwerving. Sprekers waren:
de directeur-generaal van de
BGDA, een vertegenwoordiger van de
MIVB, vertegenwoordigers van de Brus-

Meerdere commissies hebben overigens een bezoek
gebracht aan de inrichtingen of exploitatie-sites van de gewestelijke overheidsdiensten, zoals de Haven van
Brussel, de MIVB-sites, het soorteercentrum en het Bestuur Uitrusting en Vervoer.

De commissies Economie en Infrastructuur
op werkbezoek in de haven van Brussel.

Oprichting van een werkgroep belast met de bevordering
van de democratische waarden
Op 31 maart 2000 heeft het Brussels Parlement een resolutie aangenomen tot oprichting van een werkgroep belast met de
bevordering van de democratische waarden binnen de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad en de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Waarom een dergelijke werkgroep oprichten?
In haar openingstoespraak had Voorzitter
Magda De Galan de wens geuit om het
Parlement open te stellen voor de inwoners, de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de sociale en
economische actoren van het Gewest. De

democratie kan pas worden versterkt als
de beleidmakers rekening houden met de
bevolking en de gewestelijke actoren. Er
moet een permanente dialoog plaatsvinden tussen de verkozenen en alle Brusselaars, ongeacht hun herkomst.
Hiertoe zal de werkgroep Democratie actie
voeren in drie domeinen: pedagogische
initiatieven via de organisatie van colloquia, studiedagen, tentoonstellingen,…;
openheid van de Vergadering door ontmoetingen en vergaderingen met veldwerkers en directe inspraak van de bevolking
bij diverse manifestaties; organisatie van
wedstrijden rond de uitoefening van het
burgerschap en het bijbrengen van democratische waarden.

De werkgroep zal een handvest voor de
naleving van de democratische waarden
opstellen, dat door alle leden moet worden onderschreven. Vóór de ondertekening van dat handvest moeten de leden
zich er schriftelijk toe verbinden de volgende teksten na te leven: het Europees
verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, de wet van 30 juli 1981 tot
bestraffing van bepaalde door racisme
of xenofobie ingegeven daden en de
wet van 23 maart 1995 tot bestraffing
van het ontkennen, minimaliseren,
rechtvaardigen of goedkeuren van de
genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd.

Wat de samenstelling van de werkgroep
Democratie betreft, heeft het Parlement
een belangrijke vernieuwing ingevoerd:
de werkgroep is samengesteld uit 15
Brusselse gewestraadsleden, waarvan
minstens een derde vrouwen en drie
leden moeten geboren zijn met een
vreemde nationaliteit of geboren zijn uit
ouders van buitenlandse oorsprong. Op
die manier wil de Vergadering inspelen
op de alsmaar toenemende politieke rol
van de vrouwen en de maatschappelijke
veranderingen in Brussel.
De werkgroep heeft dus ambitieuze
doelstellingen en zal snel zijn werkzaamheden starten. Wordt vervolgd.

Braziliaanse delegatie
in het Brussels Parlement
De voorzitter van het Brussels Parlement,
Magda De Galan, en de leden van de commissie Financiën hebben een delegatie uit
Porto Alegre (Brazilië) ontvangen. Dit initiatief werd genomen in samenwerking met het
Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, Inter-Environnement en Habitat et Participation om de gewestverkozenen
kennis te laten maken met een origineel
beheerssysteem van een stad van dezelfde
grootte als Brussel.
Porto Alegre heeft inderdaad een originele
begrotingsmethode ontwikkeld die gebaseerd is op de inspraak van de bevolking.
Het experiment van Porto Alegre, inspraakbegroting genaamd, is een subtiele combinatie tussen directe (inspraak van de bevolking) en representatieve democratie.
De begroting van de stad Porto Alegre wordt
volgens een driehoeksdialectiek opgesteld
(burgemeester, gemeenteraad en afgevaardigden van de volksraden) en volgt een lange
weg van besprekingen en raadplegingen.

De volksraden komen samen in aanwezigheid van de bewoners om de prioriteiten vast te stellen en de aanvragen voor
diensten en werken volgens de graad van
belangrijkheid te rangschikken.
Het plankabinet van de burgemeester
onderzoekt de aanvragen. De raad voor
de inspraakbegroting spreekt zich vervolgens uit over een eerste tekst die vervolgens door het plankabinet tot een ontwerp van begroting wordt omgetimmerd.
De begroting wordt opnieuw besproken
binnen de begrotingsraad, die op dat
ogenblik het investeringsplan vaststelt.
Ten slotte amendeert de gemeenteraad
indien nodig het ontwerp van begroting
en keurt dit goed.
Na drie opeenvolgende mandaten (12
jaar) heeft de inspraakbegroting het
mogelijk gemaakt de overheidsmiddelen
en -investeringen die traditioneel naar de
rijke wijken van Porto Alegre gingen, een
totaal nieuwe bestemming te geven.
Dat bevestigt voor
de Brusselse parlementsleden
de
stelling dat er een
grotere solidariteit
tussen de gegoede
en de minder
gegoede gemeenten moet ontstaan.

Uitleg over
de inspraak-begroting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ondertekent zijn eerste verdrag
Op 17 maart 2000 heeft het Brussels Parlement ingestemd met het eerste verdrag
dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
met een buitenlandse staat heeft gesloten,
met name de samenwerkingsovereenkomst inzake industrieel onderzoek en
ontwikkeling met de staat Israël.
Dat is een grote primeur, aangezien het
Gewest voor de eerste maal gebruik heeft
gemaakt van het verdragsrecht dat door
de grondwetswijziging van 1993 aan de
gewesten is overgedragen.
Ons federaal stelsel is in dat opzicht
uiterst vernieuwend. In andere federale
staten zoals de Verenigde Staten, de Federale Republiek Duitsland en Zwitserland
is enkel de federale Staat bevoegd om
internationale verdragen te sluiten, zelfs
indien het aangelegenheden betreft die in
intern recht aan de deeleenheden zijn toegewezen. Er zijn niettemin een aantal
waarborgen ingebouwd om de samenhang van het Belgisch buitenlands beleid
te vrijwaren. Indien een Gewest een verdrag met een buitenlandse Staat wenst te
sluiten, moet het de federale Staat hiervan
op de hoogte brengen. Indien de federale
Staat bezwaren heeft, wordt de interministeriële conferentie voor buitenlandse

zaken bijeengeroepen om een consensus
tussen de betrokken partijen te bereiken.
Indien er geen overeenkomst uit de bus
komt, kan de federale Staat zijn veto stellen voor het sluiten van een verdrag wanneer België de verdragsluitende Staat niet
heeft erkend, wanneer België geen diplomatieke relaties met die Staat heeft of
wanneer de relaties werden verbroken,
opgeschort of ernstig in het gedrang
gebracht of nog wanneer het verdrag in
strijd is met internationale of supranationale verplichtingen van België. Indien de
federale Staat zijn veto stelt, kan het verdrag niet worden ondertekend.
Wanneer de federale Staat evenwel het
licht op groen heeft gezet, mag de
Gewestregering over het verdrag onderhandelen en het ondertekenen. De procedure is evenwel nog niet afgehandeld. Elk
verdrag moet, vóór het in het betrokken
gewest van toepassing wordt, de “instemming” van het Parlement krijgen. Dat wil
zeggen dat het Parlement beslist of het al
dan niet akkoord gaat met de inhoud van
het verdrag en de gevolgen ervan voor
het Gewest.
Op internationaal vlak beperkt het Parlement er zich niet toe om de verdragen

Duurzame ontwikkeling:
hoe economische ontwikkeling
en leefmilieu met elkaar verzoenen ?
Zoals in een federaal document wordt gepreciseerd, is
het begrip “duurzame ontwikkeling” in juni 1992 tijdens de
Conferentie van de Verenigde
Naties inzake Leefmilieu en
Ontwikkeling (CNUED) op de
voorgrond getreden. In de
Agenda 21 van de “Top van
Rio” staat het begrip duurzame ontwikkeling, dat vijf
jaar eerder werd omschreven
in het verslag van de Noorse
Eerste Minister en voorzitter
van de wereldcommissie Leefmilieu, Gro Brundtland, centraal.
Reeds in 1987 stelde Brundtland in haar verslag “Onze
aller toekomst” dat leefmilieu
en ontwikkeling niet twee verschillende uitdagingen zijn,
maar dat ze daarentegen
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het verslag had voornamelijk
aandacht voor het leefmilieu.
De zevenentwintig principes
van Rio daarentegen hebben
tot doel armoede uit de wereld
te bannen rekening houdend
met de milieubescherming, de
technologische vooruitgang en de institutionele veranderingen om de noden van de
huidige bevolking en de komende generaties te lenigen.
De solidariteit tussen de generaties is van
wezenlijk belang om armoede uit te
roeien en ongelijkheden op welk niveau
ook te bestrijden.
Sinds de Top van Rio is het voorzorgsbeginsel algemeen erkend en wordt het op
diverse niveaus toegepast.
Of het nu gaat om broeikasgassen en klimaatveranderingen of om GSM-masten,
het ontbreken van absolute, wetenschappelijke zekerheden mag geen voorwendsel zijn om het nemen van doeltreffende
maatregelen die milieubederf willen voorkomen, uit te stellen.
Een federale wet van mei 1997 bepaalt dat
een voorontwerp van plan moet worden
opgesteld en duidt de instrumenten en
verantwoordelijken voor de uitvoering
ervan aan, waaronder de gewestregeringen.

Het enige
van de drie gewestparlementen…
Hoewel de gewestparlementen niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het
plan, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke

van de Gewestregering goed te keuren.
Het Parlement geeft ook zijn instemming
aan zogenaamde "gemengde” verdragen
die betrekking hebben op gewestmateries,
maar ook op federale of communautaire
materies, die ondertekend worden door
de regeringen van de diverse deeleenheden. Ten slotte hecht het Parlement zijn
goedkeuring aan verdragen betreffende
gewestmateries die gesloten worden door

Raad, gelet op het enorme belang ervan
voor de bevolking, het initiatief genomen
een gedachtewisseling over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame
ontwikkeling 2000-2003 op te zetten. De
voorstellen van aanbevelingen van de Vergadering zullen aan de Brusselse Regering
worden voorgelegd, welke er rekening
mee kan houden wanneer ze haar advies
aan de federale regering meedeelt.
Tijdens vier hoorzittingen konden de
Brusselse parlementsleden luisteren naar
prominente persoonlijkheden die uitstekend op de hoogte zijn van de problemen
die in het federaal plan aan bod komen.
Een van de sprekers was met name de
steller van het plan, mevrouw Nadine
Gouzée, lid van de Task Force Duurzame
Ontwikkeling van het Federaal Planbureau
en auteur van het federaal verslag “Op
weg naar een duurzame ontwikkeling?”.
De parlementsleden hebben onderstreept
dat het begrip duurzame ontwikkeling
reeds in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, het IRIS-vervoerplan, en andere
geplande maatregelen opgenomen is en
hebben aanbevelingen opgesteld opdat er
in een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling met name rekening zou worden
gehouden met de specifieke stedelijke
kenmerken. Die aanbevelingen zijn op
30 maart in plenaire vergadering aangenomen.

internationale organisaties waarvan België
lid is.
Zo heeft het Parlement tijdens zijn vergadering van 12 mei elf verdragen
goedgekeurd tussen de BelgischLuxemburgse Economische Unie en
verschillende buitenlandse Staten
inzake de wederzijdse bevordering en
bescherming van investeringen.

Een uitzonderlijke artistieke bijdrage

Brussel en de trein
De Commissie Infrastructuur van het
Brussels Parlement hield een reeks hoorzittingen met experten en politieke vertegenwoordigers over de voorstellen van
de NMBS voor Brussel. Kernstuk in het
debat is de uitbouw van het ‘Gewestelijk
Expresnet’. Nadien zal de commissie zijn
aanbevelingen opstellen: wat dient de
NMBS te doen volgens de volksvertegenwoordigers om Brussel beter bereikbaar
te maken met de trein en welke begeleidende maatregelen moet de Brusselse
regering treffen om te vermijden dat het
GEN de ontvolking van de stad en de
delocalisatie van de bedrijven in de hand
werkt.
Brussel kent heel wat verkeersproblemen. De files naar de stad lijken elke dag
langer te worden. Van de 350.000 pendelaars komt het overgrote deel nog steeds
met de wagen naar Brussel. Vooral in een
straal van 30 kilometer rond het Brussels
gewest is het aandeel van het openbaar
vervoer, en vooral van de trein, bedroevend laag.
Sinds lang bestaan er dan ook voorstellen
om een voorstadsnet uit te bouwen: een
netwerk van trein, tram, bus en metro om
Brussel beter bereikbaar te maken met
het openbaar vervoer. De rol van de
NMBS in dit voorstadsnet (of Gewestelijk
Expresnet) is niet te onderschatten.
In december 1999 publiceerde de NMBS
haar voorstellen in een document “Mobiliteit in en rond Brussel”. Dit document
spreekt niet alleen over het uitbouw van
een Gewestelijk Expresnet, maar onthult
o.a. ook de plannen van de NMBS voor
de verbindingen met de luchthaven van

Zaventem en de bouw van een nieuwe
spoorwegterminal “Brussel-Europa”. Al
deze voorstellen liggen nu ter discussie
en moeten later resulteren in een investeringsplan.
Omdat dit debat zo belangrijk is voor het
Brussels gewest, besliste de Commissie
Infrastructuur onder leiding van haar
voorzitter Willem Draps een hele reeks
hoorzittingen te houden. Vertegenwoordigers van de NMBS en van de andere
vervoersmaatschappijen De Lijn, TEC en
MIVB werden gevraagd hun visie uiteen
te zetten. Ook de bevoegde minister Jos
Chabert en staatssecretaris Robert Delathouwer van de Brusselse regering werden gehoord en burgemeesters en schepenen van de gemeenten Brussel,
Schaarbeek en Evere. Want op of vlakbij
het grondgebied van die gemeenten zou
dus mogelijk een nieuwe spoorwegterminal komen. De hoorzittingen worden
afgerond met een gesprek met de federale verkeersminister.
Tijdens de debatten werd duidelijk dat de
meningen over het nut van sommige
NMBS-plannen al eens uiteenliepen.
Maar waar iedereen het alleszins eens
over is, is dat er zo snel mogelijk een
Gewestelijk Expresnet moet komen om
aan de mobiliteitsproblemen te verhelpen en dat dit Gewestelijk Expresnet er
niet alleen mag zijn voor de pendelaars.
Het moet ook de Brusselaars zelf ten
goede komen.
Deze opmerkingen zullen alleszins terug
te vinden zijn in de aanbevelingen die de
volksvertegenwoordigers nu aan het
opmaken zijn. Wordt vervolgd.

Raad voor het Wetenschapsbeleid
Enkele maanden geleden heeft het Parlement de ordonnantie houdende oprichting
van een Raad voor het Wetenschapsbeleid
aangenomen.

Een greep uit de kunstwerken die het gebouw sieren
(van boven naar onder: Julien Willem, Michel Mouffe, Guy Leclerc, Paul Day.

De zetel van het Brussels Parlement is niet
alleen prachtig vernieuwd, maar ook rijkelijk voorzien van hedendaagse kunstwerken
in een gedurfde combinatie met de oudere
werken. In het trappenhuis, de commissiezalen,.. overal zijn originele kunstwerken
terug te vinden die speciaal voor die plaatsen werden ontworpen.
Elf (Belgische, Amerikaanse, Franse, Australische en Engelse) kunstenaars kregen de
opdracht een project uit te werken voor een
bepaalde plaats in het Brussels Parlement.

De zowat vierduizend bezoekers die tijdens
de opendeurdagen van 13 en 14 mei het
Parlement in al zijn luister zijn komen ontdekken, hebben hun verrukking over de
originele keuze en het smaakvolle decor
niet onder stoelen en banken gestoken.
Ze hebben ook talrijke vragen gesteld over
de werking en de rol van het Brussels Parlement. Goed om weten: de dienst public relations organiseert ook groepsrondleidingen
(minimum 15 personen). Voor nadere inlichtingen: tel. 02/549.62.00 of 02/549.62.04.

Rechtzetting nr februari-maart –
artikel « drie vragen over het jaar 2000 »
Op de vraag « wat zijn uw wensen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ? » wenst
mevrouw Isabelle Molenberg het volgende toe te voegen : de noodzaak om de exodus van
de Brusselaars een halt toe te roepen, het respecteren van het algemeen stemrecht (één man,
één stem), de bescherming van het patrimonium en een ruimtelijke ordening met respect
voor de levenskwaliteit van de inwoners.

In tegenstelling tot de andere Gewesten
beschikte het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest nog niet over een dergelijke raad.
Dat is nu verholpen.
Dit nieuw adviesorgaan heeft een tweeledige opdracht: enerzijds de Regering van
raad dienen bij het voorbereiden van het
wetenschapsbeleid en anderzijds op verzoek of op eigen initiatief adviezen of aanbevelingen formuleren over om het even
welk probleem met betrekking tot het
wetenschapsbeleid.
De Regering kan deze Raad om advies vragen over elk studie- of onderzoeksproject.
Dat is een mogelijkheid. Elke minister
daarentegen is verplicht de Raad in te lichten over de activiteiten van zijn departement op het vlak van het wetenschapsbeleid.
De Raad voor Wetenschapsbeleid is als
volgt samengesteld: 10 vertegenwoordigers
van het universitair en hoger onderwijs, 5
vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, 5 vertegenwoordigers van de
werkgeversorganisaties (waarvan 2 van de
middenstandsorganisaties), 1 vertegenwoordiger van de minister belast met het
Wetenschapsbeleid, 1 vertegenwoordiger

van de minister van Economie, 1 waarnemer voor elke andere minister of Staatssecretaris en ten slotte 2 vertegenwoordigers
van de collectieve researchcentra. Een
derde van de leden moeten vrouwen zijn.
Alle leden vormen samen de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid. Het bureau, dat is samengesteld uit 5 leden van de Raad, is belast met
het dagelijks beheer.
De Raad kan een beroep doen op de diensten van het gewestbestuur alsook op
externe deskundigen.
Voorts moet nog worden vermeld dat de
adviezen en aanbevelingen van de Raad
voor het Wetenschapsbeleid ter informatie
aan het Brussels Parlement en de Economische en Sociale Raad moeten worden
meegedeeld.
De Raad legt jaarlijks een activiteitenverslag voor aan het Parlement. Dit verslag
omvat een stand van zaken over het
wetenschappelijk onderzoek in ons
Gewest.
De Regering kan dus voortaan een beroep
doen op een adviesorgaan dat ze tot nu toe
miste en het Brussels Parlement zal dankzij
de regelmatige informatieverstrekking op
de hoogte zijn van en zo nodig kunnen
reageren op de ontwikkelingen en de toestand van het wetenschappelijk onderzoek in ons Gewest.

Europeanen kunnen
naar de stembus op 8 oktober 2000
De gemeenteraadsverkiezingen zijn een
onveranderlijk gegeven: om de zes jaar
trekken de Belgische burgers naar de
stembus voor de vernieuwing van de
gemeenteraden.
Ditmaal zullen de verkiezingen plaatsvinden op 8 oktober 2000. Grote nieuwigheid is dat voor de eerste maal ook nietBelgische Europeanen die in ons land
verblijven kunnen stemmen voor de personen die ze aan het hoofd van hun
gemeente willen. En dat zou sommige
uitslagen wel eens kunnen beïnvloeden.
Nu de niet-Belgische Europeanen kiezers zijn geworden, kunnen ze bovendien worden verkozen.
Stemrecht van de Europese burgers
Het Verbindingsbureau Brussel-Europa
(VBBE) heeft een klein vademecum
opgesteld voor de niet-Belgische Europese burger die aan de komende
gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen. In afwachting van een brochure
kunnen geïnteresseerde personen reeds
de website van het VBBE bezoeken:
http://www.vbbe.irisnet.be.

Hiernaast volgt een uittreksel uit de
rubriek “Europese burgers” van deze
site
Brusselse Europese burgers
in de OCMW-raden
Dankzij de ordonnantie die op 31 maart
2000 door het Brussels Parlement is aangenomen, kunnen Brusselse Europeanen voortaan ook lid van een raad
voor maatschappelijk welzijn worden.
Het gaat om een getrapte verkiezing,
aangezien de leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn door de
gemeenteraden worden aangewezen.
In tegenstelling tot hun collega’s in het
Vlaams Gewest, kunnen ze bovendien
OCMW-voorzitter of lid van het vast
bureau worden.
Ten slotte hebben ze ook toegang tot de
functies van OCMW-ontvanger en
OCMW-secretaris. Het Brussels Parlement heeft dus baanbrekend werk verricht en het begrip “burgerschap” in een
Europese geest verruimd.

EUROPESE BURGERS
Het Verdrag over de Europese Unie, in 1992 in Maastricht ondertekend, heeft
het "Europees burgerschap" ingevoerd. Één van de basiselementen hiervan is
het stemrecht voor alle burgers van de Europese Unie die in één van de lidstaten verblijven en het recht verkozen te worden bij gemeenteraadsverkiezingen.
Hieruit vloeit voort dat de onderdanen van andere lidstaten, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, voor de eerste maal de mogelijkheid hebben deel
te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.
Om op 8 oktober 2000 te mogen stemmen moet de Europese burger aan vier
voorwaarden voldoen :
1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
Men moet onderdaan zijn van één van de volgende 14 landen: Denemarken,
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden.
2. In een Belgische gemeente verblijven
Men moet, uiterlijk op 1 augustus 2000, in het bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister van de Belgische gemeente waar men verblijft ingeschreven zijn.
3. Minstens 18 jaar oud zijn
Om te mogen stemmen, moet men op 8 oktober 2000, de dag van de verkiezingen, minstens achttien jaar oud zijn.
4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.
Om op de kiezerslijst van de gemeente te worden ingeschreven dient men
een aanvraagformulier in te vullen.
Dit formulier is gratis en kan schriftelijk of per telefoon bij het gemeentebestuur
worden verkregen.
Zelfs indien men reeds was ingeschreven voor de verkiezing van het Europees
Parlement moet toch een formulier worden aangevraagd en ingevuld !
Het ingevulde formulier moet uiterlijk op 31 juli 2000 bij het gemeentebestuur
ingediend zijn, persoonlijk of per post.

Ontmoeting met een delegatie van 5 parlementsleden van de nationale assemblee van Burundi (in het kader van een
bezoek om informatie in te winnen over de werking en de organisatie van de federale en gewestelijke parlementen van
België).

Tien jaar wetgevend werk in enkele cijfers…
ZITTINGPERIODE
BHR
Ontwerpen van ordonnantie
Voorstellen van ordonnantie
Ontwerpen van verorderning
Voorstellen van resolutie
Diversen
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Dringende vragen
Interpellaties
VVGGC
Ontwerpen van ordonnantie
Voorstellen van ordonnantie
Voorstellen van resolutie
Diversen
Schriftelijke vragen
Mondelinge vragen
Dringende vragen
Interpellaties

89/95

95/99

99/04*

TOTAL

110
23
65
12
18
2.664
452
566
342

129
4
22
18
6
2.455
242
278
366

21
0
2
4
4
96
79
73
68

260
27
89
34
28
5.215
773
917
776

41
4
5
7
59
14
20
23

39
1
1
7
157
40
29
41

7
0
0
0
0
5
5
6

87
5
6
14
216
59
54
70

De heer Colon i Naval, ondervoorzitter
en leden van het Bureau
van het Europees parlement hadden
een ontmoeting met de Brusselse
volksvertegenwoordigers.

Indien u een gratis abonnement wenst op deze publicatie, stuur dan het onder-staande
strookje volledig ingevuld terug naar het volgende adres:

Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Public relations
1005 Brussel
NAAM, voornaam : .............................................................................................
wenst een abonnement op « Nieuwsbrief van het Brussels Parlement »
straat :.........................................................................................
postnummer :.........................

* Cijfers tot eind april ’99.

Datum :...................................

De brochure “De voornaamste ordonnanties” omvat, met een korte toelichting, een hondertal ontwerpen
en voorstellen van ordonnanties die tussen 1989 en 1999 zijn aangenomen. De brochure wordt u op eenvoudige aanvraag gratis toegestuurd: 02/549.62.00 (public relations) of 02/549.62.53 (documentatie).

Handtekening :

nr. ................

gemeente : ......................................................
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