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Open dag in het Brussels Parlement

Editoriaal
Als voorzitter en eerste ondervoorzitter van het Brussels Parlement verheugen we ons over elk initiatief
waarmee onze assemblee, onze parlementsleden en onze diensten de
democratie en de democratische
waarden een duwtje in de rug geven.
Deze politieke prioriteit geniet immers
onze nimmer aflatende aandacht.
We willen dan ook deze tribune aangrijpen om het werk van de Brusselse
parlementsleden van de democratische partijen te prijzen.
Een jaar geleden richtte ons Parlement een officiële werkgroep op om
de democratie te bevorderen en vrijheidsdodende partijen doeltreffender
te bestrijden. De werkgroep heeft het
advies van deskundigen ingewonnen
en op basis hiervan hebben we heel
wat vooruitgang geboekt.
Na gespecialiseerde juristen om
advies te hebben gevraagd, hebben
we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat
er geen anti-democratische waarden
meer op de website van het Brussels
Parlement kunnen worden verdedigd.
Dat lijkt bijkomstig, maar dat is het
zeker niet.
Er is immers maar weinig controle op
de kwaliteit en de echtheid van de
informatie die op het internet beschikbaar is. We moeten dus de internauten, en met name de jongeren, waarborgen dat de officiële informatie van
het Parlement en de parlementsleden
de universele ethische en morele
waarden zoals de democratische
waarden en de waarden van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens in acht neemt.
Onze werkgroep « democratie » heeft
onderzocht hoe het juridisch mogelijk
was om geen financiële en materiële
steun meer te hoeven verlenen aan
politieke partijen die ideeën zouden
verdedigen die in strijd met de fundamentele rechten en vrijheden zijn.
Ook de commissie « reglement » heeft
een soortgelijk initiatief genomen.
Dankzij de steun van de parlementsleden van alle democratische partijen
heeft de Brusselse assemblee een
zware sanctie goedgekeurd ten aanzien van alle erkende politieke partijen waarvan één van de leden door
het gerecht veroordeeld is op grond
van de wet tot bestraffing van
bepaalde door racisme of xenofobie
ingegeven daden of door de Raad van
State op grond van de wet van 4 juli
1989 betreffende de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven
ingevolge een duidelijke vijandigheid
tegenover de rechten en vrijheden die
door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
worden gewaarborgd.
Die sanctie bestaat erin dat de partij
haar erkenning van politieke partij
verliest, met verlies van alle materiële
en financiële voordelen die in onze

democratieën aan die partijen en hun
mandatarissen worden toegekend.
Die wijziging van ons reglement is
een primeur in België en sinds de
aanneming van die bepaling in
december 2000 hebben we de voorzitters en leden van alle andere parlementaire assemblees van ons land
gevraagd het voorbeeld van het Brussels Parlement te volgen.
Er worden nog andere projecten uitgewerkt, zoals een parlementaire
ethiek die iedere Brusselse volksvertegenwoordiger van een democratische
partij zou moeten onderschrijven.
We zijn er verder vast van overtuigd
dat de deuren van ons Brussels Parlement zo wijd mogelijk voor de burgers, de verenigingen, de instellingen
en de organisaties die onze democratie verdedigen moeten worden opengezet om samenwerking en inspraak
te bevorderen. Ook daar zal onze werkgroep « democratie » onderzoeken hoe
de democratische waarden op een
pedagogische wijze kunnen worden
bevorderd. Openbare debatten en burgermanifestaties zijn immers de beste
bescherming van onze democratie.

Voor de tweede opeenvolgende keer
heeft het Brussels Parlement ter gelegenheid van het Irisfeest, op zaterdag
5 mei zijn deuren geopend voor het
publiek. Ook dit jaar hebben velen de
weg naar het prachtig gerenoveerde
historische pand gevonden. Naar
schatting 2.500 bezoekers uit alle hoeken van het land, en zelfs uit het buitenland, zijn een kijkje komen nemen
achter de schermen van « Het Huis van
alle Brusselaars ».
Een bewegwijzerd parcours bracht de
belangstellenden naar het moderne
halfrond, de commissiezalen, de spiegelzaal en de historische salons van
het herenhuis uit de 18de eeuw. In een
folder vonden ze de nodige informatie. Indien nodig, gaven de volksvertegenwoordigers en de personeelsleden
extra uitleg.
Het Irisfeest lijkt voor de burger het
uitgelezen moment om het Parlement

te bezoeken. De open dag wordt stilaan een jaarlijkse traditie.
In de namiddag zagen de bezoekers de
gekleurde Gay-Pride-Parade voorbijtrekken. Samen met verschillende leden
van het Bureau ontving mevrouw
Magda De Galan, Voorzitter, een delegatie in haar kantoor.
Kon u nog geen kijkje nemen in onze
gebouwen ? Op volgende data zwaait het
Parlement opnieuw zijn deuren open:
– zondag 16 september (10.00 uur –
17.00 uur): de zetel van het Brussels
Parlement, Lombardstraat 69, is opgenomen in het circuit van de « Open Monumentendag 2001 ». Thema is « patrimonium en vakmanschap ».
– zaterdag 22 september (10.00 uur –
17.00 uur): de toeristische dienst van
Brussel organiseert met « Brussel mijn
geheime tip » wandelingen door Brussel
waarbij een reeks gebouwen bezocht
kunnen worden.

Tot binnenkort dus.

Jan BEGHIN

Magda DE GALAN

Eerste ondervoorzitter

Voorzitter

Het Parlement bindt de strijd aan tegen discriminatie bij aanwerving
Uit een internationale wetenschappelijke studie blijkt dat er in België, en
vooral in Brussel, bij aanwervingen
meer wordt gediscrimineerd op basis
van rasverschil of etnische oorsprong
van de kandidaat dan gemiddeld in
andere landen het geval is. Het kan
hierbij gaan om directe of indirecte,
openlijke of verdoken discriminatie.
Maar feit is dat ze bestaat en dit op alle
niveaus van de tewerkstelling.
Er bestaan uiteraard ook discriminaties in
andere domeinen zoals onderwijs en huisvesting, maar het Parlement kan niet al die
vormen van discriminatie tegelijk aanpakken. Daarom heeft het Parlement beslist
zich in de eerste plaats op discriminatie
bij aanwervingen toe te spitsen. De toegang tot een fatsoenlijke baan is immers
voor ieder van ons een belangrijke sleutel
tot een menswaardig bestaan en maatschappelijke integratie en erkenning.
Confrontatie met
de dagdagelijkse realiteit
Om de toestand beter in te kunnen schatten, zijn er een reeks hoorzittingen georganiseerd met de BGDA, de drie grote
vakbondsorganisaties, een werkgeversfederatie, een universiteitsprofessor, een
vertegenwoordiger van De Administratie
Werkgelegenheid van het Vlaams Gewest,

het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en de MIVB. Elke hoorzitting werd
gevolgd door een debat met de gehoorde
sprekers.
Tijdens die debatten is nog maar eens
concreet gebleken hoe schrijnend de discriminatie bij aanwerving is. We konden
niet aan de zijlijn blijven staan.
Een werkgroep heeft een eerste voorstel
van denkpistes en actiemaatregelen uitgewerkt.
Nadien heeft de commissie Economische
Zaken en Werkgelegenheidsbeleid een
subcommissie, d.w.z. een commissie die
slechts uit een beperkt aantal vertegenwoordigers van alle democratische partijen is samengesteld, ermee belast om
snel een aantal concrete aanbevelingen
voor te bereiden en aan de commissie
voor te leggen.
Ondanks de soms erg uiteenlopende tendenzen is er binnen de commissie een
algemene consensus bereikt over een
aantal vaststellingen en een lijst van tien
aanbevelingen, die eenstemmig door de
democratische partijen zijn aangenomen
en hierna kort worden samengevat.
Het Parlement wenst in de eerste plaats
dat de bewustmakingsacties en –campag-

nes worden uitgebreid en versterkt in
overleg met de sociale gesprekspartners.
Die acties moeten er concreet voor zorgen dat het aantal personen van buitenlandse oorsprong dat in Brussel aan het
werk is in verhouding tot hun aandeel in
de Brusselse actieve bevolking staat.
Een belangrijke taak
voor de openbare sector
Het Parlement vraagt verder dat er regelmatig kwantitatieve en kwalitatieve studies worden uitgevoerd waardoor kan
worden nagegaan hoe de discriminatie
bij aanwerving evolueert en of de maatregelen ter bestrijding van die discriminatie doeltreffend zijn. Alle parlementsleden die de aanbevelingen hebben voorbereid zijn van oordeel dat er nog heel
wat werk aan de winkel is en dat het probleem regelmatig op de agenda moet
worden geplaatst.
Het Parlement vindt echter ook dat de
overheid de hand in eigen boezem moet
steken. Het vraagt dus aan de Brusselse
gemeenten, het Ministerie van het
Gewest, de gewestelijke overheidsinstellingen, maar ook aan alle organen die van
het Gewest of de gemeenten afhangen,
om alle discriminerende maatregelen in
hun eigen reglementen ongedaan te
maken en om bij de aanwervingen alleen
beroepsvereisten te stellen die objectief

·

verband houden met de concrete inhoud
van de te verlenen betrekkingen.
In dit verband vraagt het Parlement ook dat
de federale overheid gevraagd wordt een
inventaris op te maken van de wettelijke,
administratieve en financiële hinderpalen
die de toegang tot vele beroepen bemoeilijken en na te gaan of ze vandaag nog verantwoord zijn; een aantal hinderpalen
vloeien immers voort uit verouderde tradities of achterhaalde standpunten.
Met betrekking tot de controles en de
sancties formuleert het Parlement precieze vragen om de rol en de actie van de
gewestelijke diensten van de Sociale
Inspectie en van de Economische Inspectie op dit vlak te versterken.
Aangezien de discriminatie bij aanwerving gedeeltelijk voortkomt uit discriminatie in andere domeinen, vraagt het Parlement ook dat er meer werk wordt
gemaakt van de acties in de « zones d’éducation prioritaires », de sociale begeleiding, de pedagogische opleiding, de
bevordering van de sociale integratie en
de integratie in het arbeidsproces. Ook
hier is samenwerking met de andere
deelgebieden wenselijk.
Kortom: het Parlement vraagt dat de
Regering alle overheden en verenigingen
die een band hebben met het Gewest,
maar ook alle privé-bedrijven en beroepsverenigingen in het Gewest oproept om
de beginselen van de aanbevelingen te
huldigen en actief bij te dragen tot de
mentaliteitsverandering die het met deze
aanbevelingen wil bewerkstelligen.
In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, dat
op 1 juli aanstaande ingaat, en op initiatief van de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, heeft het
Brussels Parlement dertien afvaardigingen van universiteitsstudenten
ontvangen uit landen van Centraal- en
Oost-Europa die tot de Europese Unie
willen toetreden. Doel was de Brusselse instellingen toe te lichten.

Het Lombard-akkoord van 29 april 2001 :
nieuwe perspectieven voor de Brusselse instellingen
Bij de vorming van de federale regering
was overeengekomen dat de Conferentie
voor de institutionele problemen (de zgn.
Costa) uitvoering zou geven aan de oplossingen die de Brusselaars van de twee
gemeenschappen in consensus zouden
bereiken om het « harmonieus samenleven »
te bevorderen.
Het Brussels regeerakkoord van 9 juli 1999
voorzag dan ook in de oprichting van een
paritaire werkgroep. Daar zouden de
democratische fracties van het Gewest
delibereren over de communautaire werking van de Brusselse instellingen en over
de Vlaamse vertegenwoordiging in het
Brusselse Parlement.
Zondag 29 april ll. kon Daniel Ducarme,
voorzitter van de Brusselse Costa, het
onderhandelingsresultaat openbaar maken.
Het institutioneel akkoord werd ondertekend in de zetel van ons Parlement en
kreeg dus meteen het etiket mee van het
Lombard-akkoord.
Het vormt het ontbrekende luik van de
Lambermont-akkoorden van 17 oktober
en 23 januari. Het ontwerp van bijzondere
wet tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale
bevoegdheden van de Gewesten kreeg
intussen de 2/3de meerderheid in de
Kamer. Of de daaraan gekoppelde bijzondere wet tot overdracht van diverse
bevoegdheden naar de Gewesten en
Gemeenschappen ook de vereiste meerderheid haalt, is bij het te perse gaan van
deze editie nog geen uitgemaakte zaak. De
kritiek van de Raad van State op het Brussel-luik was erg scherp en lokte dan ook
uiteenlopende reacties uit.
En voor alle duidelijkheid: de meeste van
deze maatregelen treden pas in 2004 in
werking, onmiddellijk na de gewestverkiezingen.
Welke zijn de krachtlijnen
van het Lombard-akkoord?
Om de blokkering van de instellingen
te voorkomen ( onder te verstaan door het

Minder cumulatie van mandaten:
sinds kort een realiteit
De bijzondere wet van 4 mei 1999 tot
beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de
Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse
Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten is op 31
januari 2001 in werking getreden.
Die wet beperkt in de eerste plaats de
cumulatie van mandaten. Het mandaat van
gewestraadslid mag slechts met één ander
bezoldigd uitvoerend mandaat worden
gecumuleerd.
In de tweede plaats wordt de cumulatie
beperkt van vergoedingen, wedden en
presentiegelden die voortvloeien uit de
uitoefening van openbare mandaten, functies of ambten van politieke aard.
Zo mag het bedrag van de vergoedingen,
wedden of presentiegelden die de parlementsleden ontvangen, de helft van het
bedrag van de parlementaire vergoeding

Vlaams Blok) wordt het systeem van de
dubbele meerderheid versoepeld, de
apparentering tussen lijsten van eenzelfde
taalgroep aangepast en de aanwijzing van
ministers en staatssecretarissen gewijzigd.
Het Parlement
De dubbele meerderheid in het Brussels Parlement en in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt versoepeld. Als bij de stemmingen waarvoor
een dubbele meerderheid vereist is, er wel
een volstrekte meerderheid aanwezig is,
maar geen meerderheid in elke taalgroep,
volgt er een afkoelingsperiode van een
maand. Daarna volstaan de volstrekte
meerderheid en 1/3de van de stemmen in
elke taalgroep om het ingediende ontwerp
goed te keuren.
De bevoegdheden inzake de Gemeentewet worden overgeheveld naar de Gewesten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zal dus de bestuurlijke regels voor de
negentien gemeenten kunnen aanpassen,
maar hiervoor is er ook een dubbele meerderheid nodig.
De Brusselse Hoofdstedelijke Raad zal
na de volgende gewestverkiezingen 89
leden tellen. De Franse taalgroep zal dan
steeds 72 volksvertegenwoordigers tellen
(8 meer dan vandaag), de Nederlandse
taalgroep steeds 17 (6 meer dan vandaag).
Nu gebeurde de verdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige volksvertegenwoordigers op basis van de verkiezingsuitslagen (cf bij de laatste verkiezingen werden de 75 zetels verdeeld tussen 64
Franstalige en 11 Nederlandstalige volksvertegenwoordigers. Voor de duur van
hun mandaat worden de ministers en
staatssecretarissen door hun opvolgers
vervangen, die als volwaardige parlementsleden met stemrecht zetelen.
De gemeenschapscommissies
en hun financiën
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (bevoegd voor welzijn,

NIEUWE GEZICHTEN…

cultuur en onderwijs) krijgt vijf leden bij,
bovenop de leden van de Nederlandse
taalgroep in het Brussels Parlement. De zes
Brusselse leden van het Vlaams Parlement
komen niet langer uit het Brussels Parlement, maar worden rechtstreeks verkozen. Dat moet het werkcomfort van de
Vlaamse Brusselaars verhogen.
De Gemeenschapscommissies ontvangen jaarlijks twee miljard frank extra, waarvan 80% naar de Franse Gemeenschapscommissie COCOF gaat en 20% naar de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Eén
miljard is afkomstig van het Brussels
Gewest. Voor 2001 was dat bedrag al ingeschreven, maar nog niet vrijgemaakt. Het
tweede miljard komt van de federale overheid.
De lokale vertegenwoordiging
De lokale vertegenwoordiging van de
Vlaamse Brusselaars: in de Brusselse
gemeenten waar de voordracht ter benoeming van de burgemeester mede ondertekend is door een of meer Nederlandstalige
gemeenteraadsleden, wordt er een
Vlaamse schepen of Vlaamse OCMW-voorzitter aangesteld. Deze gemeenten kunnen
aanspraak maken op een gedeelte van een
federaal fonds van 1 miljard frank, te verdelen volgens de criteria die gelden voor
het Gemeentefonds. Gaat in uitvoering
vanaf 2002.
In de zes Brusselse politiezones verwerft
de Nederlandse taalgroep binnen de politieraden een gegarandeerde minimum vertegenwoordiging. Gaat in uitvoering in de
loop van 2001.
Uiteraard bood dit Lombard-akkoord ruimschoots stof om een boeiend debat in ons
Parlement los te weken. U raadplege ons
Beknopt Verslag van 11 mei ll op onze
internetsite : www.bruparl.irisnet.be, of
vraag een exemplaar van het Beknopt
Verslag (tel. 02 549 62 50 - documentatiedienst.

EN EEN VERTREK

niet overschrijden.
Als het plafond wordt overschreden,
wordt ofwel de wedde van burgemeester,
schepen of OCMW-voorzitter verminderd
in geval van cumulatie met één van die
mandaten, ofwel de parlementaire vergoeding in geval van cumulatie met een ander
mandaat.
De Raad heeft de nodige maatregelen
genomen met het oog op de toepassing
van de bijzondere wet van 4 mei 1999.
Artikel 8.9 van het Reglement verplicht de
parlementsleden om bij hun eedaflegging
de voorzitter van de Raad een lijst te
bezorgen van de ambten, beroepsactiviteiten, mandaten en functies die zij uitoefenen. In die lijst moeten ook de openbare
mandaten, functies en ambten van politieke aard worden vermeld.
De leden moeten de voorzitter op de hoogte
brengen van elke wijziging in hun situatie.

Bernard Ide (Ecolo)
vervangt sedert 27 april Anne
Herscovici die voorzitter werd
van het OCMW van Elsene.

Michel Van Roye (Ecolo)
vervangt sedert 12 januari
Philippe Debry die schepen
werd van Anderlecht.

De parlementsleden moeten ook het
bedrag meedelen van de vergoedingen die
ze ontvangen voor de activiteiten die ze
naast hun parlementair mandaat uitoefenen.
Met het oog op deze dubbele verplichting
moeten de parlementsleden na hun eedaflegging een formulier ad hoc invullen.
Met toepassing van de wetten betreffende
de Gewesten, de Gemeenschappen en de
federale Staat hebben negentien Brusselse

Jean Demannez (PS), Brussels volksvertegenwoordiger sinds het prille begin - 1989- werd voorzitter
van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij en nam daarom ontslag uit het
Parlement op 7 juni II. Na zijn vertrek werd
Anne-Sylvie Mouzon benoemd tot effectief lid en
legde Alain Bultot de eed af als opvolger die zitting
heeft. Als lid van het Bureau werd de heer
Demannez vervangen door Mohamed Azzouzi.

parlementsleden eveneens zitting hebben
in het Parlement van de Franse Gemeenschap, zes in het Vlaams Parlement en vijf
in de Senaat. In die gevallen is de anticumulatiewet uiteraard niet van toepassing. De parlementsleden ontvangen overigens maar één enkele parlementaire vergoeding.

Resolutie ter ondersteuning van initiatieven van collectieve aankoop
van gebouwen ter bestemming van de woonfunctie
Op 11 mei heeft onze assemblee een
resolutie aangenomen waarin aan de
Brusselse Regering wordt gevraagd particulieren die industriële panden tot lofts
willen ombouwen te steunen, met name
via de oprichting van een dienst voor
informatie bij de collectieve aankoop van
bedrijfsgebouwen.
De resolutie heeft een tweeledig doel dat
duidelijk door de leden van de commissie
huisvesting is uiteengezet: enerzijds de
stadskankers van verlaten bedrijfsgebouwen wegwerken en anderzijds nieuwe
woningen optrekken in de vorm van
lofts.

In commissie is het probleem besproken
van het doelpubliek van deze resolutie:
moet het Gewest overheidsgeld uitgeven
om mensen te helpen die met hun eigen
(financiële en intellectuele) middelen collectieve aankopen kunnen doen? Het is
immers gebleken dat de bestaande renovatiepremies reeds voldoende impulsen
geven. Er is een compromis bereikt: de
gewestelijke middelen zullen worden toegespitst op reeds bestaande programma’s
voor de herwaardering van kwetsbare
wijken, zonder dat er evenwel een exclusiviteitsclausule wordt ingebouwd. Zo
kunnen kandidaat-kopers van een verlaten gebouw in de tweede kroon logis-

tieke steun van het Gewest krijgen, maar
kunnen ze geen aanspraak maken op de
premies die voor kwetsbare wijken voorbehouden zijn.
Een tweede probleem was de aard van
die logistieke steun: zouden er enkel
informatiebrochures worden gedrukt of
zou er een echte dienst binnen het
gewestbestuur worden opgericht? De
Regering zou bijvoorbeeld een bijkomende opdracht aan een reeds
bestaande dienst kunnen toevertrouwen…
Er is uiteindelijk beslist dat alle kandi-

daat-kopers zich tot de toekomstige «
dienst voor informatie bij de collectieve
aankoop van bedrijfsgebouwen » zullen
kunnen wenden om andere geïnteresseerde kopers te ontmoeten en om
rechtshulp te vragen, maar dat die dienst
zich in het bijzonder zal toespitsen op
perimeters waar reeds gewestelijke programma’s voor de herwaardering van de
wijken worden uitgevoerd (wijkcontracten,…) in overleg met de verenigingen
die in die wijken actief zijn.
Bovendien wordt in de resolutie aan de
Regering gevraagd een inventaris bij te
houden van de verlaten industriële
gebouwen in het Gewest die in aanmerking zouden kunnen komen voor woonfunctie. Overeenkomstig het GewOP
moet die inventaris het mogelijk maken
om die gebouwen eventueel opnieuw
voor productie-activiteiten te bestemmen.
Ten slotte wordt de Regering gevraagd
actief de trend van het ombouwen van
industriële panden in lofts te promoten in
Brussel, Vlaanderen en Wallonië via informatiecampagnes over de mogelijkheden
en de prijzen.

Nieuwe bestemming voor verlaten industriële gebouwen : huisvesting.

Steeds meer tentoonstellingen
in het Brussels Parlement !

NIEUWE
PUBLICATIE
La Renaissance du Livre heeft in
samenwerking met Dexia een
prachtig drietalig werk over het
Brussels Parlement uitgegeven.
Deze prestigieuze uitgave van
144 pagina’s, met een voorwoord
van Jacques De Decker, Geert
Van Istendael en Cleveland
Moffett, schetst de geschiedenis
van het imposant gebouw dat in
1999 de zetel van het gewestparlement is geworden. Het
geschiedkundig gedeelte is van
de hand van André Vanrie, secretaris-generaal, en Anne Buyle,
medewerkster van de Société royale d’Archéologie de Bruxelles.
Daarnaast zijn er nog twee hoofdstukken gewijd aan de instelling
en haar werking, de renovatie
van het pand en de hedendaagse
kunstwerken in het gebouw.
Het boek is in de Brusselse boekenwinkels verkrijgbaar voor de
prijs van 1.450 frank.

toonstelling was enerzijds een aanklacht
tegen de wandaden van de dictatoriale
regimes in Latijns-Amerika en anderzijds
een eerbetoon aan de slachtoffers. Centraal thema: de verdwenen leerlingen
van het Nationaal College van Buenos
Aires, een school die enorm veel belang
hecht aan het maatschappelijk bewustzijn en aan de vrije wilsbeschikking van
het individu.
Achtennegentig leerlingen hebben dat
engagement helaas met hun leven
bekocht.

Als transparante instelling, die het symbool wil zijn van de gewestelijke democratie, wil het Brussels Parlement een
open huis zijn voor de bevolking. Tentoonstellingen dragen daar ongetwijfeld
toe bij.
De volgende tentoonstelling in de spiegelzaal van het Brussels Parlement, Lombardstraat 69, vindt plaats tijdens de
zomervakantie. Oud-leerlingen van de
« Académie royale des Beaux-Arts - Brussel »
exposeren er dan verrassend werk. De
tentoonstelling loopt van donderdag 12
juli tot en met vrijdag 17 augustus, elke
werkdag, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
In maart exposeerden vijftien leden van
de kunstkring Iris samen met de Poolse
gelegenheidsartieste Johana Wasilkowska
hun werken in de spiegelzaal van het
Brussels Parlement (schilder- en beeldhouwwerken, foto’s en literatuur).
In april stelde Marcelo Brodsky er zijn
aangrijpende foto’s ten toon. Die ten-

Alle tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

Samenwerkingsakkoord
tussen de Doema
van Moskou en het
Brussels Parlement
In het kader van het vriendschaps- en
samenwerkingsakkoord dat op 24
juni 1996 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Moskou
is gesloten, hebben leden van de
assemblees van de twee stadsgewesten elkaar in maart 2001 ontmoet om
de bevoegdheidsdomeinen vast te
stellen waarin de twee parlementen
bilaterale betrekkingen kunnen aanknopen. Het akkoord zou in de loop
van de maand september in Moskou
moeten worden ondertekend door
de voorzitters van de twee assemblees.

Indien u een gratis abonnement wenst
op deze publicatie, stuur dan het onderstaande 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 : ............................................
.......................................................
...................................... nr. ........
postnummer :.................................
gemeente :......................................
Datum :..........................................
Handtekening :

Verschijnt meermaals per jaar – Verantwoordelijk uitgever : Magda De Galan, Voorzitter – 1005 Brussel – Tel. 02 549 62 00 – Fax 02 549 62 12
Lay-out en drukwerk : IPM – 1000 Brussel – 02 218 68 00

