
Het Brussels Parlement kent een verscheidenheid
aan werkzaamheden. In dit nummer van de
Nieuwsbrief, zal nogmaals blijken dat onze instel-
ling een dynamische actor is van de democratie ten
dienste van alle Brusselaars.

De talrijke activiteiten van de Brusselse volksver-
tegenwoordigers inzake actuele onderwerpen
beperken zich niet enkel tot de commissie- of ple-
naire vergaderingen.

Ze brengen ook bezoeken op het terrein. De ver-
schillende thema’s die in dit krantje aan bod
komen zijn het levende bewijs dat de hedendaagse
problemen van de Brusselaars zoals tewerkstelling,
huisvesting, armoede en bestaanszekerheid, ook
de belangrijkste bekommernissen zijn van het
Brussels Parlement.

Daarmee is het werk van het parlement nog niet
ten einde. In een geest van openheid naar de bui-
tenwereld toe, ontvangt ons huis vele buitenlandse
delegaties, zoals die van de Val d’Aosta, Benin,
Zwitserland, de Russische federatie of de
Tsjechische Republiek.

Ook staat onze Assemblee open voor andere initi-
atieven, zoals het Brussels Jongerenparlement voor
Water, dat gedurende een namiddag interessante
debatten heeft gehouden, of zoals de boeiende ini-
tiatieven die in het najaar op stapel staan : een
stripverhaal voor jongeren tussen 12 en 14 jaar, dat
de rol van ons parlement en de democratische
besluitvorming uit de doeken doet, voorzien van
pedagogische fiches die de kinderen in staat zul-
len stellen om hun bezoek aan het parlement voor
te bereiden. Ook de lezingen ter bevordering van
de burgerzin, die de burger bewust willen maken
van het belang van de democratische waarden en
de burgerzin, worden voortgezet. Het thema van
dit jaar is het gevaar van ontsporing naar een tota-
litair regime.

Die initiatieven tonen aan dat ons parlement
begaan is met het welzijn van de Brusselaar, met
het respect voor de democratie en het verbeteren
van de levensomstandigheden van zijn burgers.

Veel leesgenot en een prettige vakantie !
Wij maken graag een nieuwe afspraak bij de ope-
ning van het nieuwe parlementair jaar.

Jos Chabert Eric Tomas
Eerste Voorzitter
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onze assemblee. Een bewegwijzerd par-
cours bracht de belangstellenden naar het
halfrond, de commissiezalen, de spiegel-
zaal en de historische salons van het
herenhuis de Limminghe uit de 18de eeuw.
In een folder vonden ze de nodige infor-
matie. Indien nodig, gaven volksvertegen-
woordigers en personeelsleden extra uit-
leg.

Studenten van het Conservatoire Royal de
Bruxelles zorgden gedurende de dag voor
een aangename muzikale omkadering : een
ensemble van klassieke gitaren in de spie-
gelzaal, een trio van blokfluiten in de salons
en een duo van jazzgitaren in de nabijheid
van het halfrond.

Irisfeest : meer dan 4.000 bezoekers
in het parlement
Het feest van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest dat traditioneel op 8 mei wordt
gevierd kende een groot succes. Naar
schatting meer dan 4.000 bezoekers zijn
gedurende de dag een kijkje komen nemen
achter de schermen van de gebouwen van

Kon u nog geen kijkje nemen in onze
gebouwen ? Op zondag 18 september van
10.00 uur tot 18.00 uur, zwaait het Brussels
Parlement opnieuw zijn deuren open ter
gelegenheid van de Open Monumen-
tendag van het Brussels Gewest.
Vrije ingang.

In het Brussels Gewest treedt de automobilist
op als hoofdrolspeler en mag de fietser al blij
zijn met een derderangs figurantenrol.
Smalend gezegd, maar recht in de roos, want
in Brussel blijft de fiets een heel raar neven-
verschijnsel.
Tien procent van de Belgische bevolking leeft
hier, maar van de verplaatsingen met de fiets
registreert Brussel slechts één à twee procent.
Kan niet missen als zeven op de tien
Brusselaars nooit een tweewieler gebruiken
en dit ondanks het feit dat, in twee op de drie
gevallen, de afstand tussen de locatie van het
werk en deze van het wonen niet eens vijf
kilometer bedraagt.

De commissie infrastructuur, met Willem
Draps (MR) als voorzitter en Hervé Doyen
(cdH) als rapporteur, boog zich over het fiets-
beleidsplan van de nieuwe minister van mobi-
liteit en openbare werken. Van het geani-
meerd debat dat op de uiteenzetting van
minister Pascal Smet (SP.a-Spirit) volgde, kun-
nen we in dit kort bestek enkel van de meest
spitante reacties een echo bieden.

Minister Pascal Smet heeft naar eigen zeg-
gen al wat geld opzij gezet: 11 miljoen euro
voor het fietsbeleidsplan in 2005. En hij
hoopt de volgende jaren een minstens
gelijkwaardige investering te kunnen vol-
houden voor de aanleg van fietspaden en
voor faciliteiten ten behoeve van de twee-
wielers. Het Brussels Gewest zou in 2009
graag ‘VELO-City’, een Europese Conferentie
voor fietsers, organiseren. Om intussen
Brussel om te bouwen tot een fietsvriende-
lijke grootstad, moet er vanaf nu in versneld
tempo op verschillende domeinen gewerkt
worden.

De infrastructuur
Op de 320 km gewestwegen komt er ofwel
een afgebakend fietspad, ofwel een baan-
strook met duidelijke scheidingslijnen. Binnen
vijf jaar moet er ook aan alle 478 kruispunten
van de gewestwegen een fietssas gemar-
keerd staan. Tweewielers kunnen zich dan bij
rood licht voor de wagens plaatsen.

In 2009 is het netwerk van 19 fietsroutes
(goed voor 258 km) volledig uitgebouwd.
Koppel de fiets aan trein, tram of bus en men
wint nogal wat tijd op heel wat trajecten. De
besprekingen met de MIVB en de NMBS zijn
al aangevat om te achterhalen hoe de fiets
het best op het perron en in het treinstel
geraakt.
In 2009 zullen er acht fietspunten in of nabij
de grote stations ingericht zijn. Daar kan men
zijn fiets stallen en zelfs laten herstellen. Daar
kan men een fiets huren. Pendelaars kunnen
vanuit een van deze punten naar het werk
vertrekken en uiteraard terugkeren. Dat er in
de buurt van grote scholen en ondernemin-
gen ook dergelijke fietspunten worden inge-
richt, is de logica zelf.

Fietsparkings
Er is een groot tekort aan beveiligde en over-
dekte fietsparkings en –stallingen in Brussel.
Tegen 2009 moet er al sprake zijn van een
echt netwerk van fietsstallingen.

Beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)
In sommige straten met eenrichtingsverkeer
mogen de fietsers op de rechterkant tegen
het verkeer in rijden. De gemeenten die hun

BEV-plannen nog niet opgesteld hebben,
krijgen nog tot eind 2005 de tijd om zich in
orde te stellen.

Zwarte punten
In een grootstad wisselen de omstandigheden
aan de lopende band. Waar gisteren de ver-
keerssituatie er nog probleemloos uitzag,
doen zich morgen riskante bewegingen of
ongemakken voor. Lopend onderzoek over de
verkeersveiligheid in zijn buurt biedt de
Brusselaar wat meer zekerheid over de te vol-
gen fietstrajecten.

Promotie
Er komt een meerjarencommunicatieplan om
het fietsen in Brussel aan te moedigen.
Natuurlijk mag een website, boordevol info,
tips en wegenkaarten niet ontbreken. En dat
fietsen ook véél gezonder is dan autorijden,
staat nu eenmaal buiten kijf !

Opvoeding
Fietsersbrevet
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
kunnen tijdens een opleidingssessie van tien
dagen een ‘fietsersbrevet’ verwerven. Ze krij-
gen zowel een theoretische als een praktische
opleiding over de verkeersweg en de codes
om er gebruik van te maken. Een initiatie in
het onderhoud en de herstelling van de fiets
staat ook op het programma. Zelfs het uitstip-
pelen van een fietsroute wordt aangeleerd.

Fietsen in Brussel
Beleidsplan 2005-2009
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De scholen
De school is de ideale plaats om kinderen en jon-
geren gunstig te stemmen voor het veelvuldig
gebruik van de fiets. Daarom zullen wij de scho-
len aanraden vormingsprogramma’s en promo-
acties op te zetten, om het gebruik van de fiets
bij hun leerlingenpubliek aan te bevelen.

Leren fietsen is een koud kunstje
Wie de daver op het lijf heeft van het druk ver-
keer en toch graag Brussel op twee wielen wil
doorkruisen, kan terecht bij één van de vele ver-
enigingen die niet alleen aan jongeren, maar ook
aan volwassenen de genoegdoeningen van het
fietsen aanprijzen.

Onderhoud
Nog dit jaar gaat een FIETS-Task Force van start,
met vertegenwoordigers van de MIVB, de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Verkeer en
van de gewestelijke instanties. Zij moet erover
waken dat in alle openbare ruimten de nodige
fietsvoorzieningen worden ingericht.

Om de lopende beleidsdaden op een regel-
matige en neutrale wijze te beoordelen, doet
de minister een beroep op het Europees pro-
gramma BYPAD (BicYcle Policy AuDit), dat in
46 steden van 15 Europese lidstaten wordt
uitgetest.

Fietsbrigades
Tegen 2009, schakelt iedere gemeente een fiets-
brigade in om de infrastructuur in de gaten te
houden en de veiligheid van de fietsers te doen
eerbiedigen.

Reglementering
Om het gebruik van de fiets nog meer aan te
moedigen, dient er op regionaal én federaal
niveau een beetje gesleuteld aan de wegcode:
- Een luik ‘fiets’ in de plannen van schoolvervoer

en schooluitstappen;
- Fietsparkings in of naast grote gebouwen;
- Fiscaalvriendelijke maatregelen voor het

gebruik van de fiets.

In vogelvlucht over het fiets-
plan 2005-2009: een vruchtbaar
debat in de commissie
‘infrastructuur’
De onmiddellijke buurt van de scholen moet zo
heringericht worden dat de fiets er als hét prio-
ritair vervoersmiddel wordt gerespecteerd, aldus
Brigitte De Pauw (CD&V). En laat ons nu maar ’s
de zone 30-regeling in de schoolbuurten meteen
aanpakken.

Céline Delforge (Ecolo) vindt de koppeling
openbaar vervoer en fiets van cruciaal belang

De Brusselse bevolking verarmt
Het Brussels Gewest meet op periodieke basis de
omvang van de armoede bij de bevolking. Dat
werk is uitbesteed aan het Observatorium van
Gezondheid en Welzijn en mondt ieder jaar uit
in een omvangrijk verslag.

De Raad van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie, zijnde het parlement bevoegd
voor de gemeenschappelijke gemeenschaps-
aangelegenheden,  boog zich op 15 april over
het negende verslag, opgesteld in 2004. Alle
democratische partijen keurden het goed.

De auteurs benadrukten dat dit rapport de ont-
wikkeling van de armoede op een onvolkomen
manier in kaart heeft gebracht. De meeste gege-
vens komen voort uit de overzichten van 2001
en 2002, opgemaakt door de OCMW’s.  Voor het
jaar 2003, werd slechts een beperkt aantal gege-
vens verzameld.

Algemene tendens: meer en meer Brusselaars
hebben een te gering inkomen om fatsoenlijk te
leven. Sinds het einde van de jaren ’90, stijgt het
aantal personen die in bestaansonzekerheid
leven. Oorzaak ? Geen vast werk ! Momenteel
beloopt de werkloosheidsgraad 22 %. Of nog:
één Brusselaar op de vier leeft in een huishou-
den waar géén inkomen uit arbeid is.

40 % van de kinderen in Brussel
hebben ouders zonder werk
In het Brussels Gewest, tekent zich een licht ver-
jongingsproces af. De toekomst van die jongere
bevolking is echter niet zo rooskleurig: 40 % van
de kinderen hebben ouders zonder werk.

In 2002, leefden 2,3% van de -19 jarigen in een
gezin met financiële zorgen. Dat is 8 maal meer
dan in Vlaanderen en 3,5 maal meer dan in
Wallonië. Onder de steuntrekkers, telde men
25% - 25jarigen. Van de 18-24 jarigen, heeft 1/3
geen job. Onder de 20-29jarigen, zijn 3/10 laag-
geschoold (tegen 2/10 in België).

In de armste gemeenten, zoals in Sint-Gillis en
Sint-Joost-ten-Node, noteerde men in 2002 een
lichte verhoging van het aantal personen dat van
een minimumuitkering moet leven. Tegenover
het gemiddeld inkomen van 6.000 euro van een
inwoner van Sint-Joost-ten-Node staat dat van
een inwoner van Sint-Pieters-Woluwe met
14.000 euro.

De OCMW’s hebben zich ingespannen om de
socio-professionele inschakeling te bevorderen.
Het aantal steuntrekkers neemt desondanks niet
af. En om alle mensen die in onze samenleving
op een of andere manier zijn uitgesloten, toch
een eindje te begeleiden, missen de OCMW’s
voldoende middelen. Terwijl deze kwestie van
“wel willen – niet kunnen” zich nog scherper
stelt in Luik en Charleroi, hebben Antwerpen en
Gent een wat comfortabelere marge.

Te weinig statistieken
Het Brussels Gewest kan niet terugvallen op vol-
doende statistische gegevens, klagen de auteurs
van dit negende rapport aan. Er zijn OCMW’s die
hun data achterhouden, andere die slechts een
gedeelte van hun armoedeverhaal prijsgeven.
De ware toestand van de armoede in Brussel is
dus met deze OCMW-gegevens moeilijk te
achterhalen.

Het inkomen van een Brusselaar ligt lager dan
dat van de gemiddelde Belg (behalve voor de
10% rijken). Arbeid is goed voor 56% van het
gemiddelde inkomen en de sociale tegemoet-
komingen vertegenwoordigen 29% van het
gemiddeld inkomen in Brussel. Van de zelfstan-
digen leven 28% onder of rond de armoede-
grens; het Belgisch gemiddelde situeert zich rond
de 18%.
Vijf van de tien Brusselse huishoudens geven
meer uit dan ze verdienen. En toch is het uitga-
venpatroon van een Brusselaar lager dan dat van
een Belg (uitgezonderd de 10% rijken). Een
Brusselaar geeft het meeste geld uit aan de huis-
huur, de energiekosten en de medische zorgen.

in een stad. Ze vraagt daarom meer aandacht
voor de fietsstallingen. En laat ons voortaan
kantoorgebouwen en woningen uitrusten met
fietsparkings.

De minister rekent op de Brusselaars om het
autoverkeer in te dijken, maar hij vergeet de
pendelaars, zegt Nathalie Gilson (MR).
Waarom zouden de pendelaars zomaar gratis
een fiets kunnen lenen om zich van het sta-
tion naar de werkplaats te begeven? Vooraleer
de wegen fietsvriendelijker te maken en een
netwerk van fietsroutes aan te leggen, zou
men best eerst in overleg gaan met de
gemeentebesturen. Trouwens, wie zal er
financieel opdraaien voor het onderhoud en
de herstelwerken van de fietspaden? De
gemeenten, het gewest, of Brussel-Net?
Mevrouw Gilson aanziet dit fietsbeleidsplan als
een plan van een minister die zijn bevoegd-
heden van mobiliteit en openbare werken wil
bevestigen en niet, of zeker te weinig, als een
globaal plan van de gehele regering.

Het enthousiasme van de minister belooft veel
goeds, aldus Hervé Doyen (cdH), die dit
krachtig signaal ten gunste van de fiets op prijs
stelt. We moeten op alle niveaus in het
Brussels Gewest opkomen tegen die ingebak-
ken anti-fietscultuur.

Aan verschillende uiteenlopende voorzienin-
gen is er geen gebrek, zeggen de auteurs van
het 2004-rapport, maar een globaal Brussels
plan ter bestrijding van de armoede blijft
achterwege. Naast vijf privé-diensten mogen
ook alle 19 Brusselse OCMW’s optreden in de
schuldbemiddeling. Maar al deze 24 instanties
zijn overvraagd en kennen een gebrek aan per-
soneel en financiële middelen.

Met de excessieve verschillen tussen rijk en
arm en de politieke onverschilligheid tegeno-
ver de armoede, vormt het aanzwellend corps
van jongeren zonder enig toekomstperspectief
de allesoverheersende zorg. Zo besloten de
auteurs van het Observatorium hun betoog op
15 april.

Enkele aanbevelingen vanwege
de volksvertegenwoordigers
Uiteraard rezen er vragen naar de pertinentie van
dit soort werkoverleg als de cijfergegevens van
2002 achterhaald, deze van 2003 onvolledig zijn
en deze van 2004 nog niet gekend zijn. Iedereen
is het erover eens dat er betere statistieken
nodig zijn om te achterhalen waar de achteruit-
gang zich aftekent en bij welke gezinnen de
armoedegrens dreigt.

Tussen de 19 OCMW’s en het Gewest is een
nauwe en permanente samenwerking zeer
gewenst om een waarheidsgetrouwe interpre-
tatie van de sociale indicatoren mogelijk te
maken.

De assemblee dringt aan op de uniformisering
van het elektronisch databeheer in de 19
OCMW’s. Meer slagkracht van de OCMW’s is ook
gewenst in de strijd tegen de schuldenoverlast
en de privé-schuldbemiddelaars hebben recht op
een vaste betoelaging.

En tenslotte verwacht men wat goede raad van-
uit het platform ‘geestelijke gezondheid’ over het
verband tussen armoede, teveel aan schulden en
geestelijke gezondheid en over een betere socio-
psychologische begeleiding van personen die de
weg van de integratie bewandelen. n

Volgens Mohamed Daïf (PS) kennen de men-
sen niet eens het verschil tussen de gewest-
wegen en de gemeentelijke wegen. Overleg
met de gemeenten is bijgevolg absoluut aan-
gewezen bij de herinrichting van het net-
werk.

Adelheid Byttebier (Groen!) verheugt zich
over de ommekeer in de geesten ten voor-
dele van de zachte mobiliteit. Volgens haar
moeten de gemeenten heel nauw betrokken
worden bij de concrete uitvoering van dit
fietsplan en ook bij de regeling van het
beperkte éénrichtingsverkeer (BEV). Eigenlijk
moest dit BEV al voor 1 juli 2004 in werking
getreden zijn.

Danielle Caron (onafhankelijke) houdt een
warm pleidooi voor méér politieagenten op
de fiets. Ook zij staat stil bij de koppeling van
openbaar vervoer met de fiets.

Op het einde van dit parlementair debat stelt
minister Pascal Smet zowel Els Ampe (VLD)
als Joseph Parmentier (PS) gerust: ook de vol-
gende jaren worden navenante sommen vrij-
gemaakt ten bate van de fietsers in het
Brussels Gewest.

n

Een samenhangend plan ter
bestrijding van de armoede
blijft achterwege
Bij gebrek aan gegevens is het onmogelijk om
een exact beeld te schetsen van de schuldenlast
bij de Brusselse bevolking. Vast staat hoe dan
ook dat schuldenlast voorkomt in alle lagen van
de bevolking en dat de Brusselaar gemiddeld
meer schulden torst dan de Belg.

Vooral de huishuur, het verbruikskrediet, de ener-
giefactuur en de gezondheidsbijstand zorgen
voor een overlast van schulden. Vier op de tien
Brusselse gezinnen hebben het moeilijk met de
oplopende kosten voor de gezondheid. 42% van
de gezinnen met een laag inkomen erkennen
dat ze wel eens een medische zorg moesten uit-
stellen of afzeggen, omdat ze te krap bij kas
zaten. Het fenomeen van onbetaalde facturen
voor opname in het ziekenhuis, breidt uit.

Voor 47% van de Brusselse bewoners van een
rusthuis moest het OCMW tussenbeide komen.
Sinds 1980 is de fiscale schuldenberg met 76%
toegenomen. En het aantal zelfstandigen dat vrij-
stelling is verleend in de betaling van hun soci-
ale bijdrage, neemt jaar na jaar toe.



In deze handelskernen zou de regering een
beroep doen op bemiddelaars van het TCM,
het ‘Town Center Management’. Zij zouden de
inventaris maken van alle ongebruikte ruim-
ten boven winkels. De bemiddelaars zouden
de handelaars en eigenaars op de hoogte
brengen van het premiestelsel. En tenslotte,
de eigenaars zouden ook een sociaal ver-
huurkantoor kunnen inschakelen om de huur-
contracten te beheren en de huurgelden te
innen.

Tweemaal belasten
is natuurlijk uit den boze
De eigenaars of huurders van de handels-
panden uit hun tent lokken, is de hoofdbe-
doeling van dit parlementair initiatief. Maar
tegelijkertijd maant het parlement de rege-
ring ook aan een belasting te heffen, daar
waar niets gebeurt en er toch een premie-
stelsel is ingevoerd.

Sommige gemeenten hebben al een taks
ingevoerd op onbenutte gebouwen. En dus is
het opletten geblazen: het Brussels Gewest
kan een overtreder niet tweemaal belasten
voor dezelfde nalatigheid. En men moet ook
rekening houden met de stedenbouwkundige
vergunningen die al in een vroeger stadium
werden verleend.

Het parlement verzoekt de regering ook het
hergebruik van het gelijkvloers in commerci-
ële panden tot kantoorruimten te ontmoedi-
gen.

Bemerkingen vanwege
de politieke fracties
Met dit voorstel van resolutie kan Brussel een
nieuwe bevolkingsgroep aantrekken in de
verlaten commerciële buurten en er het
onveiligheidsgevoel verminderen, zegt indie-
ner Jean-Luc Vanraes (VLD). Waar al een hef-
fing in voege is, kan het uiteraard niet de
bedoeling zijn een dubbele taks op onbenutte
gebouwen te heffen. En we moeten ook ver-
mijden, aldus de VLD, dat er op die leeg-
staande verdiepingen “wilde” kantoorruimten
worden uitgezet.

Michèle Hasquin-Nahum (MR) betreurt dat de
meerderheid geweigerd heeft haar voorstel
van resolutie in overweging te nemen. Dit
voorstel beoogde de eigenaars en/of hande-
laars aan te moedigen tot een herinrichting van
de bovenstaande verdiepingen, maar dan op
vrijwillige basis. In plaats van toe te laten dat
alle democratische fracties aan één gemeen-
schappelijke tekst zouden werken met het oog
op een unanieme resolutie van het parlement,
heeft deze meerderheid zich verlaagd tot
“platte politiek”, aldus de MR. De oproep van
de meerderheid kan niet eens uitgevoerd wor-
den, vindt mevrouw Hasquin-Nahum, want er
is geen budget opzij gezet voor dit premie-
stelsel. De MR is gekant tegen de invoering van
een “totaal onevenredige” belasting.

Nadia El Yousfi (PS) steunt deze resolutie,
waarvan de geest terug te vinden is in het
regeerakkoord. Met de premie kan men het
aantal beschikbare woningen vermeerderen,
dat is dus heel verstandig aangepakt, maar

deze aanmoedigingspremie moet samen-
gaan met de dwangmaatregel die een taks
toch altijd is. Gelukkig komt er nog een bezin-
ningsperiode voor dat deze belasting toege-
past wordt.

De stad Brussel heeft in deze kwestie al wat
ervaring opgedaan, zegt Bertin Mampaka
Mankamba  van de cdH-fractie. 600 gedeel-
telijk onbezette gebouwen belandden in de
inventaris. In een veertigtal gebouwen wer-
den 170 appartementen ingericht boven het

winkelgedeelte. De volksvertegenwoordiger
bevestigt dat als de TCM-bemiddelaars mee-
werken aan de regeling en ook  de lokale
politici betrokken worden, dit veelal tot een
positief resultaat leidt. Hij hoopt dan ook dat
de regering desbetreffende een aanmoedi-
gingbeleid zal voeren door bijvoorbeeld pre-
mies toe te kennen en anderzijds een ont-
moedigingsbeleid door het heffen van
belastingen waarbij evenwel dubbel belasting
wordt vermeden.

Alain Daems (Ecolo) brengt in herinnering dat
het Brussels Gewest sedert twee jaar de

ambitie koestert om 5.000 woningen te bou-
wen. Men schat het aantal lege woonacco-
modaties boven winkelpanden op 4.000. Er is
dus nog een supplementair luik op de markt
te zoeken. De vooropgestelde belasting dient
niet om meer middelen voort te brengen. Ze
moet eigenaars afschrikken die de aanmoe-
digingslogica van de premie weigeren te vol-
gen.

Voor Walter Vandenbossche (CD&V) is de eco-
nomische dimensie van dit project van fun-

damenteel belang. Het commercieel belang
primeert op dat van de huisvesting, niet
omgekeerd. Hij meldt dat de beschikbare
oppervlakten in onze handelskernen (tussen
de 50 en de 125 m2) kleiner zijn dan wat de
distributiebedrijven nodig hebben (minimaal
500 m2). Om hun activiteiten te doen welsla-
gen, hebben die handelaars dus grotere
ruimten nodig. De handelaars hebben nood
aan een waarachtig partnership met de auto-
riteiten, inclusief de gemeentelijke, meer dan
aan een of andere premie, aldus nog volks-
vertegenwoordiger Vandenbossche.

n

Leegstand boven winkels is een kwaal in
Brussel. Het verschijnsel begon zich voor te
doen in de jaren tachtig, toen er sprake was
van een ware stadsvlucht. In sommige wijken
nam de commerciële activiteit af en zo ont-
stond de kanker van leegstaande verdiepin-
gen boven de winkelpanden.

Het Gewest gaat er maar op vooruit als er
leven is in de winkelbuurten en de ontwik-
keling van de commerciële kernpunten hangt
voor een groot stuk af van de bezetting van
de bovenverdiepingen, zo oordeelt ook de
Brusselse regering.

Op 29 april ll. keurde het Brussels Parlement
een resolutie goed van Jean-Luc Vanraes (VLD)
en c.s., die de regering oproept een premie-
stelsel uit te werken voor de renovatie of het
herbewoonbaar maken van de verdiepingen
boven winkels in de commerciële wijken. In
een latere fase zou de regering moeten over-
wegen een taks in te voeren voor handelaars
of eigenaars die hun bovenstaande verdie-
pingen niet omturnen tot woonvertrekken.
Deze resolutie werd meerderheid tegen oppo-
sitie aangenomen met 50 stemmen voor, 26
tegen en 4 onthoudingen.

De kwestie van leegstand in de commerciële
panden was al aangekaart in de voorgaande
legislatuur. Vanuit MR-hoek kwam er in janu-
ari ll. een ontwerp-resolutie, ingediend door
Michèle Hasquin-Nahum en c.s. Ze voorzag in
een premiestelsel voor het hergebruik van de
lege ruimten boven handelszaken, zonder de
dreiging evenwel van een belasting. Wat later
legde Jean-Luc Vanraes zijn voorstel neer,
mede-ondertekend door afgevaardigden van
de meerderheid.

In de commissie voor huisvesting en stads-
vernieuwing werden in april beide teksten
tegen het licht gehouden. Bij meerderheid
werd beslist enkel het voorstel Vanraes ver-
der te behandelen.

Inventaris van de onbezette
verdiepingen
De regering wil het woonaanbod in Brussel
opdrijven, want er heerst schaarste. Ze wenst
ook het gemengd karakter van de wijken te
versterken en een evenwicht tussen kantoor-
ruimten, handelszaken en woonhuizen te
bewerkstelligen, wat overigens de veiligheid
ten goede komt. De onbewoonde verdiepin-
gen boven de winkelpanden terug bewoon-
baar maken, is een serieuze stap vooruit in de
verwezenlijking van deze doeleinden.

Zou een tegemoetkoming met gewestelijke
premies de herbewoning van die vrijstaande
ruimten wel degelijk aanmoedigen ? Wie zou
ervan mogen genieten ? De eigenaars, de erf-
pachters, de vruchtgebruikers ? Ook de huur-
ders na akkoord van boven genoemden ?

De premies zouden toegekend worden voor
prioritaire handelskernen, na toestemming
van de uit te voeren werken en voorlegging
van de nodige stedenbouwkundige vergun-
ning. De ruimten zouden alleen en uitsluitend
moeten dienen om erin te wonen.

Wonen boven winkels is goed voor de handel
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Brussel wil zijn patrimonium beter beschermen
De algemene beleidsverklaring van de rege-
ring (op 20 juli 2004 afgesloten tussen PS,
cdH, Ecolo, SP.a-Spirit, VLD en CD&V) stelt dat
voor beschermde gebouwen de procedures
vereenvoudigd zullen worden en dat tegen de
beslissingen van de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen (KCML)
effectief beroep zal mogelijk gemaakt wor-
den. Zodra de mogelijkheid tot beroep in
voege treedt, wordt de enige vergunning
afgeschaft.

Op vraag van volksvertegenwoordiger en
voorzitter van de Ecolo-fractie Yaron Pesztat,
hield de commissie ruimtelijke ordening begin
maart enkele hoorzittingen onder het voor-
zitterschap van Jos Chabert (CD&V). De rege-
ring kon voor haar hervormingsplannen wel
wat extra informatie gebruiken. De staatsse-
cretaris voor openbare netheid & monumen-
ten en landschappen, Emir Kir (PS), wenst nog
voor de vakantie via een ordonnantie de
opdrachten van de KCML te hertekenen. De
KCML zou als raadgever van de regering niet
zo best functioneren en over haar contacten
met de top van monumenten en landschap-
pen en de administratie van stedenbouw
doen nogal zure verhalen de ronde.

De conforme adviezen van de KCML (eigenlijk
besluiten wegens het verplichte karakter van
deze adviezen) zouden een rem zetten op
vele immo-projecten en zouden voor de eige-
naars en de openbare diensten extra kosten
meebrengen. Tenslotte, vallen er wel ’s ver-
wijten over het ‘verleden tijd’ gehalte van
deze instelling.

België treedt al vele decennia lang op
als behoeder van het onroerend goed

In het Brussels Gewest staan 300.000 gebou-
wen opgetrokken, waarvan er 1% of 3.000
geklasseerd zijn. Met de nieuwe bescher-
mingscategorie van de inventaris (ingevoerd
in 1993), zouden dat er 10% of 30.000
gebouwen zijn.

Al in 1835 zag een “Commissie voor
Monumenten” het levenslicht, want België
was toen echt een voorloper in West-Europa.
In 1989 werd de KCML geregionaliseerd. Zij
adviseert de regering niet enkel over de
bewaring en restauratie van oude gebouwen,
maar ook over de kwaliteitsnormen van
nieuwe bouwwerken en over projecten die
ingrijpen in de stadsontwikkeling. De com-
missie is samengesteld uit 18 deskundigen:
architecten, geschiedkundigen, ingenieurs,
groen-experten, kunsthistorici, restauratie-
technici, een economist en een jurist. Het is
de regering die deze 18 deskundigen voor zes
hernieuwbare jaren aanstelt op voorstel van
het parlement (2/3) en op voorstel van de
KCML (1/3).

De commissie brengt twee soorten adviezen
uit: de eensluidende en de richtinggevende.

Eensluidende adviezen (deze zijn ook confi-
dentieel) slaan op de aanvragen om aan een
geklasseerd of beschermd gebouw te mogen

werken en zijn aangekaart door de regering.
Opvallend fenomeen: de federale staat ope-
reert als belangrijkste investeerder in de
renovatie van het Brussels patrimonium.
Minder dan 1% van de Brusselse gebouwen
is beschermd.

Richtinggevende adviezen betreffen de
andere vragen om een vergunning.
Het zijn dus de gemeenten en het Brussels
Gewest die voor 99% van de aanvragen om
werken aan te vatten, een stedenbouwkun-
dige vergunning uitreiken.

De KCML krijgt 30 dagen om zich over een
aanvraag tot vergunning uit te spreken. Met
als vaste regel: stilzwijgen staat gelijk met
instemmen. Op een totaal van 513 aanvragen
tot vergunning verleende de KCML in 2004,
141 conforme adviezen, waarvan er 31 nega-
tief waren, 7 een akkoord kregen en 20 dos-
siers momenteel nog hangende zijn. Er wer-
den ook 5 weigeringsbesluiten opgemaakt.

De enige vergunning *

Noch de architect, noch de aannemer, noch
de stielman moeten een of ander attest van
bekwaamheid voorleggen om te mogen
werken aan een geklasseerd gebouw. In
Frankrijk bijvoorbeeld is men op dit gebied
veel strenger.

Sinds juni 2003 heeft de enige vergunning
(vereist voor werken aan een geklasseerd
goed) de stedenbouwkundige en patrimoni-
umvergunning vervangen.

De regering stond een vlot werkzaam
systeem voor ogen, maar door het omslachtig
administratief beheer van de dossiers bleef
elke belanghebbende partij op haar honger.

Medewerkers van de directie monumenten
& landschappen brengen de dossiers in het
overlegcomité en leiden ze in bij de KCML.
Volgens Jacques Van Grimbergen, directeur-
generaal van de dienst ruimtelijke ordening
en huisvesting, zou de KCML zich best toe-
spitsen op de belangrijkste projecten. Hij ziet
ook een ongewenste concurrentiestrijd tus-
sen de directie M & L en de KCML. En tussen
de directie stadsontwikkeling en de directie
M & L verloopt de communicatie allesbehalve
gesmeerd.

Iedereen is het er wel over eens dat het
systeem met enige vergunning weinig
vruchtbaar is en dat men derhalve best
terugkeert naar de tweeledige vergunning
voor geklasseerde goederen. Er kan evenwel
hoger beroep aangetekend worden tegen de
enige vergunning : in eerste aanleg voor het
rechtscollege, in tweede aanleg voor de
regering.

Desbetreffende meent volksvertegenwoordi-
ger Yaron Pestzat (Ecolo), dat na evaluatie, de
enige vergunning geen voldoening schenkt en
dus moet afgeschaft worden, hetgeen ook in
het regeerakkoord staat.

Maak van het eensluidend advies van
de KCLM een publieke zaak

De voorzitter van de KCML, de heer Jacques
Degryse, rekent erop dat de commissie haar
adviezen in volle onafhankelijkheid kan blij-
ven geven. Nu de federale overheid nog meer
wil investeren in het Brussels patrimonium,
acht hij een gezamenlijke aanpak in de diepte
van de urbanisatiedossiers aangewezen. De
KCML vraagt aan de regering en het parle-
ment om betrokken te worden bij de vereen-
voudiging van de procedures en over haar
eigen organisatie.

Yaron Pesztat (Ecolo), benadrukt het belang
van de KCML op het vlak van de bescherming
van het patrimonium en herinnert eraan dat
dankzij haar waakzaamheid, vele prachtige
gebouwen en monumenten vandaag nog
bestaan. Hij pleit er dan ook voor om de een-
sluidende adviezen van de KCML te behouden
maar onderschrijft tevens de idee om er bij de
regering in beroep te kunnen tegen gaan. Tot
slot, staat hij open om de hierarchie van de
klassering te herzien en de eensluidende
adviezen te behouden  voor de gebouwen en
monumenten die de hoogste bescherming
genieten. Hij is dus zonder voorbehoud voor-
stander van het behoudt van het eensluidend
advies maar betreurt er weliswaar het ver-
trouwelijk karakter van en de onmogelijkheid
tot beroep.

De MR-volksvertegenwoordigers Viviane
Teitelbaum en Martine Payfa wensen even-
eens de eensluidende adviezen van de KCML
te behouden en ze openbaar te maken.
Bernard Clerfayt (MR) dicht de KCML een
geëigende rol toe inzake moderne architec-
tuur door een “bouwmeester” in te schakelen,
zoals die reeds bestaat in Vlaanderen.

Om een hoop problemen uit de weg te gaan,
zou een vademecum over de urbanistische
hoofd- en zijwegen moeten opgesteld wor-
den ten gerieve van de architecten en de
gemeentebesturen. Dat suggereren Els Ampe
(VLD) en Mohamed Azzouzi (PS).

Verzin een rangorde in de klasseringen

Philippe Moureaux (PS), voorzitter van de con-
ferentie van de Brusselse burgemeesters,
kreeg ook de kans zijn inzichten kenbaar te
maken. Door de uiterst zware procedures
belanden al te veel dossiers in drijfzand, zegt
hij. En al te vaak ervaren de gemeentebestu-
ren de uitspraken van de KCML als godsoor-
delen, waartegen het onbegonnen werk is
verzet aan te tekenen.

Voor Philippe Moureaux zou een rangorde
van de klasseringen volgens het patrimoniaal
belang van de gebouwen beter zijn dan dat
ene soort klassering. Hij suggereert dat men
het eensluidend advies van de KCML voorbe-
houdt voor het internationaal erkende patri-
monium en dat van het ‘Ancien Régime’.
Voor een tweede categorie van geklasseerde
goederen zou de regering het advies van de
KCML kunnen herroepen. En voor een derde

categorie zou de KCML haar rol kunnen
beperken tot deze van raadgever. Dienaan-
gaande wenst Martine Payfa dat heden-
daagse gebouwen zouden kunnen worden
geklasseerd. De voorzitter van de Conferentie
van burgemeesters is ook van oordeel dat de
enige vergunning niet de gewenste vruchten
afwerpt omdat het administratief parcours te
ingewikkeld is.

Informeer snel de ondernemingen

Pierre Thonon, secretaris-generaal van het
Verbond van Ondernemingen (VOB), betreurde
in commissie dat de ondernemingen alle
middelen tot beroep bij de regering moeten
uitputten, zodra de KCML neigt naar een nega-
tief advies. De regering zou vlugger de poli-
tieke verantwoordelijkheid moeten opnemen
om de besluiten van de KCML al dan niet te
aanvaarden. Volgens de heer Thonon mist het
eensluidend advies van de KCML enige rechts-
grond, omdat deze commissie enkel uit exper-
ten is samengesteld.

Van bij de indiening van het dossier zouden
de bouwheren de experten van de KCML moe-
ten kunnen ontmoeten om zo spoedig moge-
lijk de stedenbouwkundige mogelijkheden
van hun project te kennen. De commissie mag
haar standpunt niet meer wijzigen tijdens de
verdere afwikkeling van het dossier.

Minder op korte termijn denken

Ook enkele verenigingen, die zich inlaten met
de verdediging van het openbaar patrimo-
nium, mochten niet op het appèl ontbreken.

BRAL ( de Brusselse Raad voor het Leefmilieu)
wenst dat het eensluidend advies behouden
blijft, maar zijn confidentieel karakter verliest.
Zo vermijdt men een te grote druk vanuit de
immo-sector.

“Pétitions patrimoine” klaagt de structurele
onderfinanciering van de federale Staat aan in
Brussel. De afgevaardigden van de federale
Staat en ook de immo-promotoren denken
enkel op korte termijn. Op het terrein zijn ze
erg aanwezig maar weinig gevoelig voor het
patrimonium.

“Inter-environnement”stelt vast dat bij de
aanvraag tot enige vergunning bijna altijd
een zeer onvolledige studie over het restau-
ratieprogramma steekt. De vereniging wenst
de eensluidende adviezen van de KCML open-
baar maken.

Deze verenigingen vragen ook dat het recht
op beroep tegen het eensluidend KCML-
advies zou worden toegekend aan bena-
deelde derden. En er moet ook een petitie-
recht bij een aanvraag tot klassering toege-
kend worden.

n

* Beroep tegen enige vergunning: in eerste instan-
tie bij het rechtscollege, in tweede instantie bij de
regering.



uitvoeren met respect voor de regelgeving
inzake concurrentie.

Wat verandert er ten opzichte van
vroeger ? Drie ingrepen zijn belangrijk.

Net zoals dat al geregeld is met andere para-
regionale instellingen, zal de regering een
beheerscontract afsluiten met de BGDA. Het
beheerscontract loopt tijdens een hernieuw-
bare periode van vijf jaar en bevat de doel-
stellingen en opdrachten van de dienst. Het
omschrijft ook de actiemiddelen om deze doel-
stellingen te bereiken, alsook de verbintenis-
sen zowel van de regering als van de BGDA om
zijn doelpubliek ten dienste te zijn.

Voor de concurrerende activiteiten in geschei-
den beheer kan de BGDA personeel aanwer-
ven met een arbeidscontract, onder dezelfde
voorwaarden als geldig in de privé sector.

De BGDA krijgt de machtiging om net zoals de
particuliere arbeidsactoren, commerciële acti-
viteiten te ontwikkelen en dit volgens eigen
werkmethoden. Het gaat om uitzendwerk, out-
placement, recrutering en selectie van perso-
neel. Daarom komt er binnen de BGDA een
dienst met gescheiden beheer. Deze dienst zal
de betaalde activiteiten autonoom beheren,

zowel inzake mankracht als centen. Autonoom
betekent dus dat er niet de minste samenhang
mag zijn met de openbare dienstverlening die
gesubsidieerd is.
Voor de betaalde activiteiten van deze dienst
zijn dezelfde commerciële regels van kracht als
in de privé sector. Enige zweem van concur-
rentievervalsing dient immers bij voorbaat uit-
geschakeld.
Van de winst gaat een stuk naar het Fonds ter
bevordering van de werkgelegenheid en de
rest naar de verdere uitbouw van de eigen
commerciële diensten.

Voorzitter Alain Leduc (PS), leidde de bespre-
kingen in de commissie economische zaken in
goede banen. Hij kon een algemene bijval note-
ren over het perspectief dat de mist zou opkla-
ren. Er komt nu een duidelijk onderscheid tus-
sen de “core business” van de BGDA en de com-
merciële, dwz. betalende activiteiten. Vanuit
oppositiehoek weerklonk geregeld de vraag om
klare wijn te schenken over “een dienst met
gescheiden beheer”, die zich zowel administra-
tief als juridisch in een schemerzone  zou bevin-
den. De woordvoerders van de oppositie vrezen
immers voor geschillen allerhande en rechts-
onzekerheid. De minister van Tewerkstelling
heeft toch willen aantonen dat de oprichting van
voormelde dienst niet zoveel risico’s inhoudt dan
de oppositie wil laten uitschijnen. n

Het sluitstuk in de hervorming van de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA)
Nog voor het Paasreces heeft het Brussels par-
lement zijn zegen gegeven over het ontwerp
van ordonnantie ‘tot wijziging van de ordon-
nantie van 18 januari 2001 houdende organi-
satie en werking van de BGDA’.

Daarmee is de laatste fase afgesloten van een
hervormingsproces dat eigenlijk vanuit Genève
opgelegd werd door de Internationale Arbeids-
organisatie (IAO). Net zoals Vlaanderen en
Wallonië, moest ook het Brussels Gewest zijn
spelregels voor het beheer van de arbeidsmarkt
aanpassen.

De eerste fase behelsde de ordonnantie van 18
januari 2001. De BGDA kreeg een rechtsstatuut
en bijgevolg een vernieuwde wettelijke basis
om een hoofdrol te spelen op de Brusselse
arbeidsmarkt.

Met de goedkeuring op 26 juni 2003 van de
ordonnantie betreffende het gemengd
beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels
Gewest, begon de tweede fase. De arbeids-
operatoren zouden beter moeten samenwer-
ken om zo het werkgelegenheidsbeleid in al
zijn facetten op te krikken. Deze ordonnantie
had het vooral over de erkenning van de par-
ticuliere uitzendbureaus voor arbeidsbemid-
deling en over de modaliteiten van het
gemengd beheer.

Met deze nieuwe ordonnantie vroeg minister
voor tewerkstelling Benoît Cerexhe (cdH) nu de
derde en laatste fase in te zetten. De reorga-
nisatie van de BGDA is nodig om zijn opdrach-
ten als publieke tewerkstellingsdienst te vrij-
waren en om betaalde activiteiten te mogen

Wijzigingen aan de top van
de administratie van het
parlement …

Tijdens de plenaire vergadering van 20 mei is
de griffier (tevens de secretaris-generaal), de
heer Michel Pirotte, op pensioen gesteld en is
mevrouw Geneviève Cerexhe aangeduid als zijn
opvolgster.

Michel Pirotte was de wagenspil van het
Brussels Parlement, en dat sedert oktober 1989,
kort na de installatie van de assemblee, vol-
gende op de allereerste gewestelijke Brusselse
verkiezingen van 18 juni van datzelfde jaar.

Hij heeft het parlement zien evolueren, zowel
inzake de wetgevende activiteiten als de per-
soneelsformatie die in het begin heel beperkt

was. Deze telt nu zo’n honderd ambtenaren.
Door zijn nauwe betrokkenheid bij de gang van
zaken in het parlement, slaagde hij erin om een
goedwerkende en gemotiveerde administratie
uit te bouwen die de volksvertegenwoordigers
de noodzakelijke juridische, administratieve en
logistieke ondersteuning verzekert.

Tijdens de plenaire vergadering is hij hiervoor
gehuldigd.

Met een diploma politieke en diplomatieke
wetenschappen op zak, werkte Michel Pirotte
sedert 1970 als attaché bij de diensten van de
Senaat, eerst als secretaris van parlementaire
commissies, later als adjunct-griffier.

Geneviève Cerexhe is doctor in de rechten van
de UCL en bezit een speciale licentie publiek en

administratief recht van de
VUB. Als directeur van de wet-
gevende diensten van het
Brussels Parlement sedert
1989, kent zij het reilen en zei-
len van de assemblee als geen
ander. Voordien, van 1986 tot
1989, werkte zij als  secretaris
van parlementaire commissies
in de Kamer van Volksverte-
genwoordigers.

Auteur van verschillende gerechtelijke uitgaven
en publicaties, gaf zij, van 1991 tot 1994, les
aan het “Institut supérieur de commerce Saint-
Louis”. Zij was tot op heden ook docente aan
het “Institut Libre Marie Haps”.

Eveneens te vermelden is de pensionering van
de directeur van de dienst secretariaat-gene-
raal, Henri Caers, die in 1990 in dienst kwam
van het parlement om er de afdeling public
relations te leiden. In 1997, werd hij hoofd van
de dienst secretariaat-generaal, bestaande uit
de afdeling public relations en internationale
betrekkingen, de afdeling personeelsbeheer,
de afdeling financiën en boekhouding en de
informatica-afdeling.

Te gast bij Belgacom
De commissies voor infrastructuur,
leefmilieu en economische zaken gin-
gen op 16 februari een hele dag op
werkbezoek bij Belgacom.
In de voormiddag kregen de leden
een uiteenzetting over de huidige
toestand bij Belgacom, zijn werkom-
geving en de op stapel staande pro-
jecten. De meeste aandacht ging naar
de ontwikkeling van de breedband
(‘Broadway’-project), het netwerk
VDSL, de elektronische identiteitskaart
en de digitale televisie.
Uiteraard kwam ook de uitwerking
van de e-maatschappij aan bod.
Mogelijke samenwerkingsverbanden,
waarbij alle burgers profijt kunnen
hebben of die minder begunstigden
ten goede komen, werden tegen het
licht gehouden.
De commissie infrastructuur heeft zich
dan ‘s namiddags gebogen over de
praktische en materiële gevolgen van
het ‘Broadway’-project. De commissie
economische zaken belast met werk-
gelegenheid, van haar kant, mocht
vernemen welke inspanningen Belga-
com levert voor de tewerkstelling in
Brussel en voor de penetratie van de
nieuwe technologieën in de KMO’s en
in de zeer kleine ondernemingen.

In kort

De heer Henri Caers

Van link naar recht staan mevrouw
Geneviève Cerexhe, de heer Michel
Pirotte en Voorzitter van het Brussels
Parlement Eric Tomas
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Jongeren-
parlementen
Enthousiast applaus op het einde van de ple-
naire zittingen van het Scholierenparlement en
het Brussels Jongerenparlement voor Water. In
de plenaire vergaderingen werd vol overtui-
ging gedebatteerd vooraleer er op de knopjes
gedrukt werd. Kortom, zo’n rollenspel blijft de
ideale manier om jongeren kennis te laten
maken met de werking van een parlement.

Op woensdag 20 april, organiseerde het
Scholierenparlement zijn slotzitting in ons
halfrond.

De 3de zitting van het Brussels Jongeren-
parlement voor Water, belast met het sensibi-
liseren en opvoeden van jongeren inzake het
belang van water, vond op woensdag 18 mei
plaats in het halfrond van onze assemblee in
aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent.

Voor meer informatie :
www.scholierenparlement.be en
www.waterhuis.be

In het kader van de opvoeding tot burgerzin
zal het Brussels Parlement voor de vierde keer
een tekstlezing organiseren. Ditmaal is geko-
zen voor het kortverhaal « Bruine morgen »
van de Franse romanschrijver Franck Pavloff.

Deze lezing, met als doel-
groep de Brusselse secun-
daire scholen, dient om de
leerlingen te doen nadenken
over de kwetsbaarheid van
de democratie, de risico’s tot
het ontsporen naar een tota-
litair regime en over de
noodzakelijke inspraak van
de burger in het openbaar
bestuur.

De voorstellingen vinden
plaats van maandag 24 tot
vrijdag 28 oktober 2005. Deze
periode moet gemakkelijk in
de agenda van de scholen
kunnen worden ingelast. Er
zullen tien opvoeringen wor-
den georganiseerd, waarvan drie of vier in het
Nederlands, afhankelijk van de vraag. De toe-
gang zal gratis zijn. Een oproep aan leer-

Onze assemblee onderhoudt regelmatig contac-
ten met andere assemblees. Zie hier een over-
zicht van enkele ontmoetingen.

Tijdens een ontmoeting met leden van het
Bureau in uitgebreide samenstelling op woens-
dag 2 maart, toonde een delegatie van twaalf
regionale raadsleden van de Gewestraad van Val
d’Aosta, bijzondere interesse voor de autonomie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
werking van zijn parlementaire instellingen.

Een twaalfkoppige delegatie uit Benin, onder lei-
ding van de Voorzitter van de Nationale assem-
blee van Benin, de heer Kolawolé, heeft op
maandag 14 maart een ontmoeting gehad met
leden van het Bureau in uitgebreide samenstel-
ling en met leden van de commissie voor
externe betrekkingen. De delegatie kreeg uitleg
over de werking van de Brusselse instellingen.

Op vrijdag 1 april, wenste een delegatie van het
Interparlementair Romaans Forum, dat volks-
vertegenwoordigers van de kantonale parle-
menten van Romaans Zwitserland verenigt,
geïnformeerd te worden over de werking en de
bevoegdheden van de gewesten en de gemeen-
schappen.

Een delegatie van volksvertegenwoordigers
van de Tsjechische Republiek heeft op dinsdag
12 april een gedachtewisseling gehad met
leden van het Bureau in uitgebreide samen-
stelling en met leden van de commissie voor
het leefmilieu. Gespreksonderwerpen waren
de werking van de Brusselse instellingen, de
ontwikkeling van de gewesten en de gemeen-
ten, de solidariteitsmechanismen tussen de
federale overheid en de gewesten en onder-
werpen inzake leefmilieu.

Tenslotte, in het kader van de Internationale
Vrouwendag en de Wereldmars van Vrouwen
van dinsdag 8 maart, werd een delegatie van
zo’n 150 personen van de Vereniging van plura-
listische centra voor familiale planning in het
Brussels Parlement ontvangen. Bij deze gele-
genheid overhandigde de delegatie het
Wereldhandvest van Vrouwen voor Mensheid en
zijn Brussels gedeelte dat de situatie van de
vrouw in ons Gewest weergeeft, aan Brusselse
gekozenen. Een kort polyfonisch recital sloot dit
evenement af.

Het parlement en zijn
internationale relaties

Gewestraad van Val d’Aosta

Delegatie van Romaans Zwitserland

Delegatie van de Tsjechische Republiek

krachten wordt vanaf nu gedaan zodat ze dit
initiatief in hun agenda kunnen noteren.

De lezing :

Het is het verhaal van de dictatuur van de
bruine Staat. Alles is « ver-
bruind »: de gezelschapsdie-
ren, de kranten, de taal … . Het
verhaal wijst op de gevaren
van extremistische ideeën en
wetten en op de verantwoor-
delijkheid van éénieder : volg-
zaam zijn om problemen te
vermijden of kritisch durven
zijn. Of zoals de Franse schrij-
ver Honoré-Gabriel Mirabeau
(1749 – 1791) het zei : «Il
existe quelqu’un de pire que le
bourreau, c’est son valet» (de
knecht van de beul is gevaar-
lijker dan de beul zelf).

Voor meer informatie kan u
contact opnemen met de

afdeling public relations van het Brussels
Parlement op het nummer 02 549 62 05 of
per e-mail publicrelations@bruparl.irisnet.be

Bruine morgen

Op 13 april, trokken de commissies infrastruc-
tuur en economische zaken naar de haven van
Brussel voor een werkbezoek.
De commissieleden kregen toelichting over de
rol van een binnenhaven in het logistieke net-
werk en over de onmiskenbare troeven van de
Brusselse haven die openstaat voor zeesche-
pen en verbonden is met Europese binnenwa-
terwegen. De activiteitsgraad stijgt en zelfs
zonder aanvullende investeringen zal het ver-
keer nog toenemen.

De haven is ook een kernzone van economi-
sche ontwikkeling en werkgelegenheid (een
raderwerk van 300 ondernemingen en 6.000
jobs). Er werd een tipje van de sluier gelicht

over de expansieplannen op de Carcoke-site
en over de modernisering van de logistiek
met containerterminals en met het Brussels
Intermodal Logistic Center. Natuurlijk kwam
ook het probleem van de bevaarbaarheid ter
sprake. Dat de haven van Brussel wil bijdra-
gen tot de stadsontwikkeling, werd naar
waarde geschat.
‘s Namiddags trok het gezelschap per boot op
verkenning doorheen de kanaalzone. Op het
meest zuidelijke punt ter hoogte van Ander-
lecht wenst de haven de Biestebroekkaai uit
te bouwen. Van hieruit zal over afzienbare
tijd het huishoudelijk afval van het zuiden van
Brussel in containers op platte schuiten ver-
voerd worden, richting verbrandingsoven.

Op verkenning in de haven van Brussel

Het huis Autrique
in Schaarbeek

In 1893, Victor Horta was toen 32 jaar, vroeg
zijn vriend Eugène Autrique, ingenieur bij
Solvay, hem een huis te ontwerpen. Het ‘
Maison Autrique’ was het eerste herenhuis
dat Horta bouwde. Er kwamen geen extra-
vaganties aan te pas, maar zijn art nouveau
stijl was er al markant aanwezig in het
gebruik van metaal, in de muurbekledingen
en in de verrassende combinaties van sym-
metrie en asymmetrie.

Met steun van het Brussels Gewest restau-
reerde de gemeente Schaarbeek dit huis op
de Haachtsesteenweg. Architect Francis
Metzger had de leiding van de herstelwer-
ken en de bekende architect-striptekenaars
François Schui-
ten en Benoît
Peeters reali-
seerden de sce-
nografie van dit
museum, dat
voor het publiek
openstaat van
woensdag tot
zondag tussen
12u en 18u.
De commissie
r u i m t e l i j k e
ordening, onder leiding van Voorzitter Jos
Chabert, bezocht dit knap gerestaureerde
pand op 17 maart, om zich te informeren
over de werken en zijn interesse te tonen
voor dit prachtige initiatief.


