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“21, en nog een heel leven voor de boeg”
Ons Irisfeest was nog maar eens een groot succes;
in ons Parlement alleen al mochten wij bijna 5.000
bezoekers verwelkomen.
Het was een dag die mij een mooie kans bood om te
benadrukken hoe voortreffelijk de leden van de twee
taalgemeenschappen samenleven in ons Parlement,
net als in het hele Brusselse gewest trouwens. Zo
geven wij een voorbeeld voor het hele land, en een
sprankel optimisme over onze bekwaamheid om
samen te leven.
Al eenentwintig jaar lang kent ons Gewest een sereen
bestaan, dat het gekozen symbool van de Iris alle eer
aandoet. Zo kon het vreedzaam tot bloei komen en
concreet tonen dat de Brusselaars in staat zijn om hun
eigen zaken te beheren. Nog een mooie illustratie van
het idee dat samenwerking ons verder brengt dan
confrontatie.

Deze uitgave geeft een blik op het werk dat ons
Parlement levert op alle vlakken: gelijke kansen, de
regeling van de stedenbouwkundige lasten, het beleid
op het vlak van het leefmilieu, mobiliteit…
Ons Gewest staat voor vele uitdagingen die te maken
hebben met de crisis en de demografische groei.
Hopelijk kan het de band tussen alle Brusselaars
altijd in stand houden, zodat ze die uitdagingen
samen kunnen aanpakken en hun toekomst zij aan zij
kunnen tegemoet gaan.

Françoise Dupuis
Voorzitter

De toekomst zal uitwijzen of ons Gewest op eigen
benen kan staan, en met welke middelen. Enkel en
alleen als we blijven respect opbrengen voor mekaar
ziet dat er rooskleurig uit.
Meer dan ooit hebben we nood aan samenhorigheid
om te bouwen aan onze verdere bloei en om ons
aller welzijn te beschermen.
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Nieuwe maatregelen in de strijd tegen leegstand
In de Brusselse Huisvestingscode van 2003 was al een
en ander geregeld inzake het openbaar beheersrecht.
Dit machtigt een publieke immo-operator (gemeente, OCMW of openbaar
vastgoedmaatschappij) zich in de
plaats te stellen van de privé eigenaar
als het pand onbewoond is en het als
een sociale woonst te verhuren tot de
gedane investeringen zijn gerecupereerd. Intussen geniet de huurder van
een “sociale” bescherming.
Maar dat openbaar beheersrecht
bleek nogal moeilijk toe te passen. Er
kwam een fonds voor de prefinanciering van de operaties én de sociale
verhuurkantoren mochten ingeschakeld worden. Niet
gebaat, het beheersrecht bleef dode letter omdat de
publieke instanties (gemeenten, OCMW’s en OVM’s)
hun financiering niet terugbetaald zagen op negen
jaar tijd via de huurgelden. Zij gaven er de voorkeur
aan een heffing te innen op onbewoonde gebouwen,
eerder dan deze in eigen beheer te nemen.
PS-volksvertegenwoordiger Alain Hutchinson nam dan
onlangs het initiatief om in samenspel met zijn collega’s
Yaron Pesztat (Ecolo), Céline Fremault (cdH), Bianca
Debaets (CD&V) en Annemie Maes (Groen!) een
voorstel van ordonnantie te laten goedkeuren. Met

de goede bedoeling de leegstand in het stadsgewest
tegen te gaan en indirect meer goedkope woningen
vrij te maken.
Zowel tijdens de vergadering van de commissie Huisvesting & Stadsvernieuwing
op 2 maart ll. als in de plenumzitting van
12 maart waar groen licht volgt, kan men
het subtiele spel van meerderheid versus
oppositie volgen.
‘We hebben creatieve oplossingen
nodig om het aantal beschikbare en
betaalbare woningen te doen aangroeien.
Dat kan met nieuwbouw, maar het kan
ook sneller, afdoender en ecologisch
beter verantwoord met het in gebruik
nemen van leegstaande panden’, vindt Alain Maron
(Ecolo). Hij kondigt aan dat er amendementen zullen
volgen om de wetgevende tekst te verbeteren. En
waarom zouden we nu niet beginnen te sleutelen aan
een wetgevend kader over de leegstaande kantoren,
vraagt Alain Maron.
Binnen tien jaar zullen er 50.000 extra woningen
nodig zijn, aldus Céline Fremault (cdH), want ons
gewest zal 170.000 inwoners méér tellen. Vele maatregelen in diverse richtingen dringen zich bijgevolg op.
Zij herinnert ook aan het 2005-arrest van het Grondwettelijk Hof: een ernstig huisvestingsbeleid begrenst
noodgedwongen het eigendomsrecht.
Elke Van Den Brandt (Groen!) is opgetogen over dit
voorstel om het beheersrecht werkbaar te maken, ook
al is het geen wondermiddel.
Het moet als stok achter de deur dienen, als dreiging zodat de eigenaars hun woning niet laten leegstaan. Trouwens, leegstand is niet alleen economisch
en stedenbouwkundig een nefaste zaak, het is sociaal
misdadig.
Michel Colson(MR) (tevens verslaggever van de
commissie) vraagt om hoorzittingen met de afgevaardigden van de gemeenten, de OVM’s en de
OCMW’s om te achterhalen waarom het beheersrecht in de praktijk niet werkt. Het voorstel botst op
een veto van de MR-fractie. De tekst bevat nog vele
schemerzones en noopt de overheidsinstanties tot
voorzichtigheid als ze deze maatregel in de praktijk
willen brengen.
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Ook Fouad Ahidar (sp.a) dringt aan op samenspraak met experts van de andere gewesten en op
een betere evaluatie van de bestaande regeling.
Het debat moet breder gaan, o.m. over de oorzaken
van leegstand in de privé sector, en derhalve zijn hoorzittingen aangewezen, oppert ook Olivier de Clippele
(MR). ‘Laat de overheid in eigen boezem kijken. Hoe
zou het komen dat 6 % van het sociale woonbestand
leeg staat tegenover de 3 % van de privé sector?’
‘Zo nodig, bijsturen’, reageert de Staatssecretaris voor
Huisvesting Christos Doulkeridis (Ecolo). Hij behoudt
zich het recht voor na evaluatie een betere regelgeving
te ordonneren.
Tijdens de plenaire zitting van 12 maart herinnert Alain
Hutchinson (PS) de MR-fractie eraan dat zij in 2003 als
partner van de meerderheid instemde met het mechanisme van het openbaar beheersrecht. Het is meermaals toegepast om eigenaars die hun pand lieten
verkrotten, onder druk te zetten. Openbaar beheers-

recht wordt vanaf nu een beleidsinstrument van de
gemeenten, OCMW’s en openbare vastgoedmaatschappijen en zodoende een sterk middel om de leegstand in te dijken en het aanbod van betaalbare woningen in Brussel te vergroten.

Regering geïnterpelleerd over haar gelijkekansenbeleid
voor mannen en vrouwen
In januari en maart hadden de volksvertegenwoordigers de gelegenheid om de regering te inter
pelleren over haar beleid inzake gelijke kansen
voor mannen en vrouwen en in het bijzonder over
de acties die dit jaar zullen worden gevoerd.
• Van 10 tot 25 november 2010 zal een Veertiendaagse
van de gelijke kansen en diversiteit plaatshebben in
het kader van het Belgische voorzitterschap van de
Europese Unie. Op de agenda staan debatten over
armoede en sociale uitsluiting. Staatssecretaris Bruno
De Lille (Groen!), bevoegd voor gelijkheid van kansen,
heeft beloofd om de projecten van de bevoegde
Brusselse schepenen te coördineren.
• In 2006 heeft de Brusselse regering er zich toe verbonden om jaarlijks een evaluatie te maken van haar
beleid inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
dat ze voert op basis van de aanbevelingen van het
Pekingrapport. Dat rapport werd opgesteld na de
vierde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde
Naties, die in 1995 plaatshad in de Chinese hoofd-

stad. In Brussel werd een beleidskeuzenota opgesteld
voor de regeerperiode 2009-2014, die de strategische en operationele doelstellingen voor elke minister vastlegt. De toekomstige jaarverslagen zullen
gebaseerd zijn op die nota. De regering werkt aan
het jaarverslag 2009.
• De vijftien adviesraden van het Brussels gewest zullen
tegen het licht gehouden worden om na te gaan of
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ze de verhouding mannen-vrouwen respecteren,
namelijk dat maximum twee derde van de leden van
die adviesraden van hetzelfde geslacht mag zijn. Dat
zal ook gebeuren voor de gewestelijke semioverheidsinstellingen. In het regeerakkoord staat dat die
verplichting ook zou kunnen worden opgelegd aan
de raden van bestuur van de door het Gewest
erkende en gesubsidieerde organen en instellingen.
• Het regeerakkoord voorziet eveneens in de invoering
van gender mainstreaming (genderdimensie) en van
genderbudgetting (budgetanalyse in termen van
gender) in alle beleidsinitiatieven van het Gewest. Dit
jaar zouden er nog proefprojecten opgezet worden
in het Ministerie van het Brussels gewest. Voorts
deelt de staatssecretaris mee dat hij ervoor zal zorgen
dat de statistische gegevens over diversiteit (en bijgevolg ook over gender) worden geïntegreerd in
de boordtabellen voor het project “Samenhang van
Initiatieven inzake Management”.
• De regering zal in haar streven naar gelijkheid tussen
mannen en vrouwen ook de strijd aanbinden tegen
geweld binnen het gezin (follow-up van het nationaal
plan, acties met het Instituut voor Gelijkheid van
mannen en vrouwen, heruitgave van het “zakboekje”
over partnergeweld, oprichting van een meldpunt
en terbeschikkingstelling van noodbedden, subsi
diëring van gemeentelijke projecten, bewustmaking
van de jongeren enz.).
• Ten slotte heeft de regering het voornemen om
een monitoring van de eenoudergezinnen in te
voeren en een Brussels adviescomité voor gelijke
kansen op te richten.

gen en politieke partijen een dubbele lijst van kandidaten (de helft mannen, de helft vrouwen) voordragen.
Anders wordt de lijst niet in aanmerking genomen.
De staatssecretaris onthoudt het idee van de MR‑
volksvertegenwoordigster om de parketten in te
schakelen in de strijd tegen geweld binnen het gezin.
Olivia P’tito (PS) dringt erop aan dat de ordonnanties en resoluties die tijdens de vorige zittingsperiode
werden aangenomen, onder meer de ordonnantie
betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging
van mannen en vrouwen in de gewestelijke semi
overheidsinstellingen, worden toegepast.
De staatssecretaris betreurt, net als Fatoumata
Sidibé (MR), dat het begrip “seksueel geweld” ontbreekt in het nationaal actieplan inzake de strijd tegen
geweld op vrouwen. Hij verzekert evenwel dat er contacten zijn gelegd met de verenigingen die actief zijn
op dat vlak.
Anne-Charlotte d’Ursel (cdH) vreest dat de gemeenten zullen ingaan op de oproep tot projecten om subsidies binnen te rijven, terwijl het vooral de bedoeling
is om goede praktijken uit te wisselen.
Céline Delforge (Ecolo) betreurt dat de door het
Brussels gewest beheerde openbare ruimte gebruikt
wordt voor “seksistische” reclame. Op alle straathoeken zien we vrouwen die als lustobject worden afgebeeld. Ze verwijst naar de bushokjes en de reclame
voor de Villo‑fietsen. De staatssecretaris antwoordt
haar dat er geen reglementering voor reclameboodschappen op het MIVB- en het Villo-net bestaat. De
Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame is het
zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België.

Woorden omzetten in daden

Vijf adviesorganen in overtreding

Verschillende volksvertegenwoordigers hebben Staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!) verzocht enkele
bijkomende toelichtingen te verschaffen. Hij is bereid
contact op te nemen met de leiding van de Wereldvrouwenmars, waarvan het elan volgens Fatiha Saïdi
(PS) zou worden beknot door een gebrek aan middelen. De PS-volksvertegenwoordigster benadrukt het
belang van het Europees charter voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen in het lokale leven en wijst erop
dat de vier Belgische gemeenten die het ondertekend
hebben, Brusselse gemeenten zijn. De staatssecretaris
belooft om het charter mee te brengen tijdens zijn
“ronde van de gemeenten”.
Om het quotum vrouwen in de gewestelijke semi
overheidsinstellingen te garanderen, stelt Jacqueline
Rousseaux (MR) voor dat de organisaties, vakverenigin-

De ordonnantie van 5 juli 2001 voert een “evenwichtige” vertegenwoordiging van mannen en vrouwen
(2/3-1/3 of omgekeerd) in de adviesorganen van het
Gewest in (cf. supra). In 2009 waren 5 van de 15 adviesorganen nog niet in orde met de ordonnantie. Als de
adviesorganen de voorgeschreven ratio niet kunnen
halen, dan moeten ze dat motiveren
Céline Fremault (cdH) maakt gewag van het 5de rapport van de regering dat de situatie per 30 april 2009
vaststelt, en vraagt de staatssecretaris wat hij van plan
is te doen om de vastgestelde overtredingen weg te
werken. Het verslag vermeldt immers de vijf advies
organen die de ordonnantie niet naleven. 1) De gewestelijke ontwikkelingscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, waar het percentage vrouwen slechts
23,8 bedraagt. 2) De coördinatiecommissie van de
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bouwplaatsen (2,6 %), waar enkel mannen een beslissende stem hebben. 3) Het Brussels Hoofdstedelijk
Comité van Advies voor de taxidiensten en de verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur (15,4 %), waarvoor men aanvoert dat de taxisector overwegend in
handen van mannen is en er bijgevolg reden was om
af te wijken van de regel. 4) Het Stedenbouwkundig
College (25 % vrouwen) en 5) het Adviescomité voor
de Buitenlandse Handel (32,7 %).
Staatssecretaris Bruno De Lille antwoordt dat de
ministers die toezicht houden op die adviesorganen,
ervoor moeten zorgen dat de verhouding mannenvrouwen gerespecteerd wordt. In 2010 zal men moeten nagaan of de afwijkingsaanvragen behoorlijk
gemotiveerd zijn. Er zullen nieuwe acties gevoerd
moeten worden en zelfs straffen opgelegd moeten
worden met het oog op een strikte naleving van de
ordonnantie.
De vierde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in 1995 te Peking plaatshad, beveelt
de overheden aan om in al hun bevoegdheden rekening te houden met het genderaspect (“gender
streaming”) en concrete maatregelen te treffen om tot
een meer gendergelijk beleid te komen. In dat verband
hebben de volksvertegenwoordigsters Brigitte De
Pauw (CD&V) en Céline Frémault (cdH) 8 maart jl. een
voorstel van ordonnantie ingediend om de Brusselse
Hoofdstedelijke regering ertoe te verplichten bij het
begin van elke regeerperiode een intentieverklaring op
te stellen. Elke minister en staatssecretaris zouden die
intentieverklaring concretiseren in actieplannen die ze
elk jaar bij de begrotingsbesprekingen zouden moeten
voorleggen. Op die manier kan tevens onmiddellijk
rekening worden gehouden met de financiële impact
van “gender mainstreaming”.

Uitbreiding van de “evenwichtige”
vertegenwoordiging
In antwoord op de vraag van Ahmed El Ktibi (PS) preciseert Staatssecretaris Bruno De Lille dat hij begonnen
is met een raadpleging van de gemeenten, die verzocht
werden om de acties van de verenigingen te coördineren in het kader van de Veertiendaagse van de gelijkheid van kansen en diversiteit. Er is een budget van
600.000 euro uitgetrokken voor de oproep tot projecten. Als “voorbeeld” haalt hij de stad Brussel aan, die
een “veertiendaagse van de vrouw” heeft georganiseerd. Hij wenst dat dit voorbeeld wordt gevolgd door
de overige achttien gemeenten. Op 1 maart hadden
alle gemeenten samen 76 projecten ingediend.

Het bestuur Plaatselijke Besturen van het Ministerie
van het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft twee
initiatieven genomen. Het bestuur werkt mee aan de
opleiding van de gemeenteambtenaren en van de
lokale gekozenen op het vlak van gelijkheid tussen
mannen en vrouwen en de strijd tegen intrafamiliaal
en partnergeweld. Er worden netwerken opgericht
voor de ambtenaren en de gekozenen. Zakia Khattabi
(Ecolo) zegt dat die twee netwerken op apegapen liggen sinds de ambtenaar die er zich mee bezighield een
andere baan heeft gevonden. De staatssecretaris antwoordt dat iemand anders de fakkel zal overnemen
opdat de opgestarte initiatieven worden voortgezet.
Olivia P’tito (PS) kaart de “evenwichtige” vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2/3 – 1/3) in de
instellingen van openbaar nut aan, die werd ingevoerd
bij de ordonnantie van 4 september 2008. Het gaat om
Actiris (voorheen BGDA), de Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de Ontwikkelingsmaatschappij (GOMB),
de Investeringsmaatschappij (GIMB) en de Vervoersmaatschappij (MIVB).
In 2009 werden alle raden van bestuur van die
gewestelijke instellingen vernieuwd overeenkomstig
de nieuwe ordonnantie. De staatssecretaris wijst erop
dat 2/3-1/3-regel binnenkort ook van toepassing
zal zijn op de door het Brussels gewest erkende en
gesubsidieerde organen en instellingen.

Discriminaties op de arbeidsmarkt
Arnaud Pinxteren (Ecolo) kaart de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt aan.
In 2007 werden, na een studie door de Economische
en Sociale Raad, negen aanbevelingen gericht tot de
Brusselse overheden om gelijkheid te bevorderen,
waaronder het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen alle Brusselse componenten (BHG,
VGC, Cocof enz.) en het Instituut voor Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen, de invoering van naar geslacht
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uitgesplitste statistieken enz. Wat heeft de regering
concreet gedaan?
Minister van Werkgelegenheid Benoît Cerexhe (cdH)
wijst op het bestaan van de vzw “Kinderdagverblijf van
Actiris”, die kinderen van werkzoekenden, meestal
vrouwen, indien nodig opvangt. Hij vermeldt ook
het kinderdagverblijf aan de Anspachlaan in Brussel
(40 plaatsen), dat jaarlijks 256 kinderen opvangt, het
kinderdagverblijf aan de Vandenbogaertstraat in
Molenbeek, dat 156 kinderen opvangt, enz. Het Gewest
heeft aldus het partnerschap met verschillende instellingen voor tijdelijke kinderopvang en kinderdag
verblijven uitgebreid om rekening te houden met de
situatie van de werkzoekenden. De minister vermeldt
eveneens de ongeveer 320 gesubsidieerde contractuele
betrekkingen die vanaf 2005 werden geschapen in het
kader van een kindgericht beleid. De GOMB heeft drie
tweetalige bedrijfscrèches geopend.
Viviane Teitelbaum (MR) wijst op de specifieke problemen waarmee vrouwen die de arbeidsmarkt hebben verlaten om hun kinderen op te voeden en
daarna opnieuw aan de slag willen, te kampen hebben. Actiris zou geen rekening houden met hun specifieke situatie en ze worden op de arbeidsmarkt
benadeeld ten opzichte van de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen, die financieel gezien interessanter zijn voor potentiële werkgevers.
Minister Benoît Cerexhe antwoordt dat hij subsidies
verleent aan het Forum Jump, dat vrouwelijke ondernemers steunt. Hij vermeldt ook het project Vrouwenzaken-zakenvrouwen, dat vrouwen helpt om de stap te
wagen naar een eigen bedrijfsproject, hen opleidt,
begeleidt en financiert. Tot nu toe werden, aldus de
minister, 84 vrouwen gevolgd en begeleid.
Fatoumata Sidibé (MR) merkt op dat het aantal
vrouwelijke migranten toeneemt. Volgens haar migreren de vrouwen uit eigen beweging en hebben ze zeer
uiteenlopende en soms zeer hoogopgeleide profielen.
Over die doelgroep bestaan evenwel niet veel gegevens. De volksvertegenwoordigster pleit ervoor dat
niet alleen de etnische origine, maar ook het geslacht
wordt opgenomen in de statistieken om op trans
versale wijze in alle beleidsinitiatieven te worden geïntegreerd.
Minister Benoît Cerexhe antwoordt dat daarover
studies bestaan en dat hij zijn beleid daarop baseert.
Actiris heeft een dienst die in die problematiek gespecialiseerd is.

In dat verband verwijst Bea Diallo (PS) naar het
proefproject “Start-Création”, dat gesteund wordt door
de gemeente Elsene en dat bedoeld is om een centrum
voor diensten, ondersteuning en advies op te richten,
teneinde de creativiteit van de buitenlandse gemeenschappen te stimuleren.

Een zeer hardnekkig “glazen plafond”
Een ander obstakel voor de vrouwen op de arbeidsmarkt is het “glazen plafond” (of de “plakkende vloer”),
een onzichtbare en verraderlijke hinderpaal die vrouwen belet om door te stoten tot directieposten in het
bedrijfsleven en in de overheidsinstellingen. Gisèle
Mandaila (MR) vraagt staatssecretaris Bruno De Lille
of er statistieken bestaan over het aantal vrouwelijke
kaderleden in de Brusselse overheidsbedrijven. Hij
antwoordt dat er in het Ministerie van het Brussels
gewest geen vrouwen zijn die een leidinggevende functie met een hogere graad dan directeur hebben. In het
middenmanagement zijn vrouwen goed voor 13 %.
De situatie in de gewestelijke instellingen van openbaar
nut is vergelijkbaar. De staatssecretaris verzekert dat
het Gewest “positieve acties” zal ondernemen om
meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen.
Hij belooft eveneens om de statistieken over het
gender te integreren in de boordtabellen en in de jaarverslagen van het Ministerie van het Brussels gewest.
Volgens Elke Van den Brandt (Groen!) tonen de
cijfers over de arbeidsmarkt aan dat vrouwen vooral
in Brussel sterk ondervertegenwoordigd zijn. De
situatie is niet rooskleurig voor moeders, alleenstaand
of niet. Opdat vrouwen duurzame functies kunnen
uitoefenen, moeten degelijke jobs worden geschapen
en moeten werk en leefmilieu met elkaar worden
verzoend. De volksvertegenwoordigster vindt de
beloften en maatregelen van Minister Cerexhe en
Staatssecretaris De Lille onvoldoende om de ongelijke
behandeling van vrouwen weg te werken.
Ten slotte wijst Els Ampe (Open VLD) de assemblee
erop dat er nog steeds specifieke mannen- en vrouwenberoepen bestaan. Sommige sectoren lijken voorbehouden voor een bepaald geslacht, zoals de zorgsector
voor vrouwen en de wetenschapssector voor mannen.
De vraag is, aldus de volksvertegenwoordigster, of vrouwen eraan denken alle beroepen uit te oefenen en of ze
daartoe de kans krijgen. Die vraag geldt ook voor de
mannen.
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De toegang tot en de uitoefening van het beroep van reisagent
voortaan beter geregeld
De ordonnantie over het statuut van de reisagentschappen, met unanimiteit goedgekeurd in het begin
van de lente, zet twee EU-richtlijnen om in Brusselse
wetgeving.
De richtlijn 2005/36/EG gaat over de erkenning van
de beroepskwalificaties. Dit betekent het slagen voor
de volledige studiecyclus eindigend op een diploma,
ook het slagen in een stage, de beroepspraktijk of een
ingangsexamen als de wet van het land dit vereist.
De richtlijn 2006/123/EG betreft het vrij verkeer van
diensten op de Europese interne markt. De dienstenrichtlijn biedt een kader om hinderpalen voor de ontwikkeling van de commerciële diensten op te ruimen.
Reisagentschappen beoefenen al bij al een risicovolle
activiteit. In hun branche schuilen vele tussenpersonen
en de meeste diensten moeten in het buitenland
gepresteerd worden. Vertrouwen en krediet zijn dus
van essentieel belang. In de relatie tussen klant en
reisagentschap wordt alle heil verwacht van het professionalisme, de eerlijkheid en de solvabiliteit van de
dienstverlener.
Beide richtlijnen beogen de markt binnen de Europese Unie helemaal vrij te maken. Hier in België heeft
het nogal wat voeten in de aarde gehad om de EUdirectieven om te zetten in decreten en een ordonnantie. België was al in aanvaring gekomen met het
Europese Hof van Justitie. En dus drong Economieminister Benoît Cerexhe (cdH) aan op een spoedbehandeling, want er doemden pijnlijke dwangsommen op.
Zodra deze ordonnantie van kracht is, verdwijnt de
wet van 21 april 1965 op het statuut van de reisbureaus
in het niet. Waarom het zo ingewikkeld was? De staatshervormers van 1980 hadden beslist dat toerisme
onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeenschappen, terwijl de erkenning van reisagenten en hun
beroepskwalificaties toekomt aan de gewesten. In het
Brussels gewest zijn er 226 reisagentschappen erkend
door de COCOF en 52 door Toerisme Vlaanderen.

Vruchtbaar werk in de commissie
Nu het niet meer de gemeenschapscommissies zijn
die beslissen over de erkenning van de reisagent-

schappen, maar het Brussels gewest, willen de parlementsleden het fijne weten van die herschikking van
bevoegdheid.
Duidelijk wordt nu ook dat de ordonnantie niet
slaat op de verkoop van reizen via internet die door de
federale overheid zijn geregeld (voor zover de Belgische
wet van toepassing is op de verkoop ervan), maar wel
op Brusselse reisbureaus die hun reishandel aanbieden
via een website.
In de commissie worden vragen gesteld over o.m.:
• de erkenning van de beroepsactiviteit en de link met
de regels in Wallonië en Vlaanderen;
• de zakelijke zekerheidsstelling;
• de voorwaarden voor huisbezoeken;
en verschillende amendementen ingediend, ook van
regeringszijde.
Minister Benoît Cerexhe looft trouwens het positieve en constructieve denkwerk van alle commissieleden.
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Te onthouden uit de vele tussenkomsten
• Het toerisme is in het Brussels hoofdstedelijk gewest
een zeer respectabele economische sector: het scoort
een omzet van 6 miljard € per jaar en houdt 25.000
mensen aan het werk. Toerisme ondergaat evenwel
de pijnpunten van onze institutionele complexiteit.
– Emmanuel De Bock (MR);
•H
 et beroep van reisagent is vanaf nu beter gereglementeerd. We hebben een basiskader, maar er zijn nog
enkele serieuze opties te nemen bij de uitwerking van
de uitvoeringsbesluiten. Met de unanieme goedkeuring van deze ordonnantie geven wij een signaal het
toerisme als een volwaardige bevoegdheid te willen
overdragen naar het gewest – Nadia El Yousfi (PS);
• Als iedereen zich houdt aan de spelregels van het
samenwerkingsfederalisme, kunnen we voorkomen
dat sommigen garen zullen spinnen uit de gaten in
de wetgeving – Walter Vandenbossche (CD&V);

• Opgelet voor de misbruiken op het internet. We
moeten de consumenten aanmanen tot grote
omzichtigheid, want de malversatie in deze sector
is moeilijk uit te roeien – Ahmed El Khannouss
(cdH);
• Ken een label toe aan de reisagentschappen die een
betrouwbare internetdienst opzetten. Laat de knowhow van de gemeenschapscommissies niet verloren
gaan. En we moeten de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten van deze ordonnantie in de gaten
houden – Vincent Vanhalewyn (Ecolo);
• Deze ordonnantie betekent een belangrijke stap
voorwaarts voor de reisagentschappen en biedt de
consumenten ook meer bescherming. Toerisme is
een jobcreator. En…. de Brusselaars kunnen er terecht.
Aan hen dan ook om een eigen toerismebeleid te
voeren – Minister Benoît Cerexhe (cdH).

Voortdoen met elektronisch stemmen
JA, met meer transparantie
Het Brussels parlement acht het nodig zijn zienswijze
over het elektronisch stemmen in een resolutie te
gieten.
Eerder al, medio 2006, had het Parlement ook via
een resolutie aan de regering medegedeeld dat een
verdere status quo niet kon. De redenen van kritiek
van toen gelden vandaag even onverkort. Er is een
gebrek aan transparantie, de burgers kunnen hun kiesverrichting niet checken en er zijn onvoldoende waarborgen inzake de democratische legitimiteit.

Twee jaar later verzoekt de gewestregering het Parlement om een duidelijke keuze. Er volgen enkele vergaderingen met experts, er komt een interpellatie, de
bal gaat heen en weer tussen regering en parlement,
tot Philippe Pivin (MR) in januari 2010 de ministerpresident aan de tand voelt. Straks is het te laat om een
aanbesteding uit te schrijven, is zijn zorg. Wat later, op
vrijdag 23 april, buigt het Parlement zich in plenaire
zitting over de resolutie. Dat er vervroegde federale
verkiezingen voor Kamer en Senaat op stapel staan, is
dan nog niet geweten.

Moeilijk om een klare keuze te maken
De fracties, zowel van de meerderheid als van de oppositie, geven toe dat het lastig is een klare keuze te
maken zonder een financiële analyse.
De resolutie herneemt verschillende opties. Geen
enkele is bij voorbaat uit te sluiten, aldus Rudi Vervoort
(PS). Graag voorrang voor het elektronisch stemmen,
maar het is aan de regering(en) om daarover te onderhandelen.
Ook de cdH-groep van Céline Fremault blijft voorstander van het elektronisch stemmen, maar voorzichtigheid is wel geboden. Laat ons een proefproject organiseren met een ticketsysteem, stelt zij voor. Groen
licht voor deze resolutie, want we sluiten geen enkele
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optie uit voor de regering, die met Binnenlandse zaken
verder moet delibereren.
Aan de veiligheid en de betrouwbaarheid van het
stemsysteem mag niet geraakt worden omwille van de
centen, bevestigt Barbara Trachte namens Ecolo. Het
gaat immers om een fundamenteel recht van de burger, nl. het stemrecht.
Een gelijkaardige echo vanuit de Groen!-banken.
Annemie Maes wenst dat het elektronisch systeem verbeterd wordt.
In Brussel wordt al tien jaar elektronisch gestemd en
de overgrote meerderheid van de kiezers betrouwen
de methode. Een upgrading van de apparatuur is
hoogstwaarschijnlijk gewenst, meent Brigitte De pauw
(CD&V).

We mogen daar toch fier op zijn dat we hier al
sinds 1999 elektronisch stemmen, herhaalt Els Ampe
(Open VLD). Laat ons nu het systeem perfectioneren,
opdat de kiezer zelf en onmiddellijk zijn stem kan
checken op papier.
Philippe Pivin (MR) verwijst naar de dubbelzinnigheden in de tekst van de ontwerp-resolutie. Hij vreest
dat de regering de hete aardappel opnieuw doorschuift. Zijn fractie onthoudt zich, want deze resolutie is een ridicule en zinloze bedoening.
Tot slot houdt Eric Tomas (PS) een lang betoog
over de democratische legitimiteit van de kies
procedure. Het is nu aan de regering om de problemen van transparantie, veiligheid en eenvoud juist
in te schatten.

De stedenbouwkundige lasten zijn geldig verklaard
Het Brussels parlement heeft de stedenbouwkundige
lasten voorzien van een juridische grondslag. Op
23 april keurde het met 79 stemmen bij 2 onthoudingen het ontwerp van ordonnantie goed tot besten
diging van de uitvoeringsbesluiten van de regering
(12 juni en 18 december 2003) betreffende de stedenbouwkundige lasten. Beide besluiten waren op 15 juni
2009 vernietigd door de Raad van State, die van
oordeel was dat de regering wetgevende bevoegd
verklaring, bepaald in de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en
de stedenbouw, had overschreden.
De Raad van State bevestigt dat die stedenbouwkundige lasten een retributie vormen en geen belasting. Bijgevolg zijn zij niet fiscaal aftrekbaar.
Om de coherentie van het beleid inzake ruimtelijke ordening en huisvesting te handhaven en te
voorkomen dat de overheidsfinanciën in het gedrang
zouden komen, heeft de regering het wenselijk geacht
de ordonnantie terugwerkende kracht te geven.
Zij bekrachtigt dan ook de besluiten van 2003, die
vernietigd waren door de Raad van State. Tussen 1997
en 2007 was immers een totaal bedrag van 148 miljoen euro opgelegd aan stedenbouwkundige lasten;
127 miljoen euro door de gemeenten en 21 miljoen
euro door het Gewest.
Krachtens de ordonnantie kan de regering in de
toekomst het volgende bepalen:

– de aard van de opgelegde stedenbouwkundige lasten en de gevallen waarin het bedrag van die lasten
kan verminderd worden;
– de termijn waarin de stedenbouwkundige lasten
worden uitgevoerd en de wijze waarop dit dient te
gebeuren;
– de financiele waarborgen worden opgelegd om de
uitvoering van de stedenbouwkundige lasten, (ook
in geval van overdracht van de stedenbouwkundige
vergunning), het bedrag hiervan en de wijze waarop
ze moeten worden samengesteld en vrijgemaakt,
te garanderen.
Kantoren, hotels, handelszaken en parkings betalen
hun bijdrage aan de stad.
Kantoren bouwen is winstgevend voor de promotoren, maar de aanwezigheid van kantoorgebouwen
heeft gevolgen voor de openbare ruimte (gebruik van
de wegen en invloed op de mobiliteit, enz.), die leiden
tot extra kosten voor de gemeenschap.
Volgens Minister-President Charles Picqué (PS) hebben de economische spelers aanzienlijke winsten
geboekt dankzij die kantoren en heeft de stad een
enorm gebrek aan middelen om te voldoen aan andere
behoeften. De stedenbouwkundige lasten vormen dus
werkelijk een systeem van overdracht in naam van het
volgende principe: het kan niet dat een maatschappij
de winsten privatiseert en de kosten collectief maakt.
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De stedenbouwkundige lasten kunnen een regulerende
rol spelen.
De stedenbouwkundige lasten hebben dus voornamelijk betrekking op de kantoorgebouwen. Zij leveren
een aanzienlijke financiële bijdrage voor de gemeenten
en voor het Gewest. Zij dragen bij tot de financiering
van sociale of daarmee gelijkgestelde woningen, groene
ruimtes, openbare voorzieningen en gebouwen. Zij
kunnen ook worden aangewend voor de herwaardering van het opmerkelijk openbaar erfgoed.
Zo helpen zij de functies beter te spreiden over de
stad. De overheid die de stedenbouwkundige vergunning verstrekt, beslist over de aard van de lasten.
Stedenbouwkundige lasten zijn verplicht voor alle
stedenbouwkundige vergunningen inzake:
1)	de bouw of de uitbreiding van kantoren (incl. de
parlementaire raden, de diplomatieke missies en de
vertegenwoordigingen van de gefedereerde entiteiten), met een oppervlakte die groter is dan 500 m²;
2)	de bouw of de uitbreiding van handelszaken, met
een oppervlakte die groter is dan 1.000 m²;
3)	de bouw of de uitbreiding van hotels met meer dan
50 kamers;
4)	de bouw of de uitbreiding van parkings met meer
dan 24 overdekte plaatsen of 50 plaatsen in open
lucht.
Het verwezenlijken van woningen, groene ruimtes,
transitparkings en collectieve voorzieningen (scholen,
culturele en religieuze centra en sportcentra is echter
vrijgesteld van dergelijke lasten.

Willem Draps (MR) is, net als Brigitte De Pauw
(CD&V) en Julie De Groote (cdH), van mening dat het
dringend nodig was, zowel voor het verleden als voor
de toekomst, de rechtszekerheid ter zake te herstellen
voor de gemeenten, de privépersonen en de vastgoedpromotoren. Het verheugt Willem Draps dat geen
enkele houder van een stedenbouwkundige vergunning waaraan stedenbouwkundige lasten waren gekoppeld op een betwistbare basis, de terugbetaling van die
lasten heeft gevraagd. Daardoor zou trouwens ook de
stedenbouwkundige vergunning zelf op de helling
komen te staan.
Net als Julie de Groote, vraagt Willem Draps zich af
of de stedenbouwkundige lasten ook zullen gelden
voor werken met het oog op een nieuwe bestemming.
Minister-president Charles Picqué (PS) antwoordt dat
voor wijzigingen van bestemming een systeem van
facultatieve lasten zal gelden op grond van het evenredigheidsprincipe. De lasten worden opgelegd als de
overheden kunnen aantonen dat zij maatregelen moeten nemen ingevolge de wijziging van bestemming.
Met betrekking tot nieuwe bestemmingen benadrukt Alain Maron (Ecolo) nog dat kantoren omvormen
tot woningen thans een trend vormt, maar dat een
trend om het omgekeerde te doen net zo goed mogelijk is in de toekomst. In dat geval zou het volgens hem
logisch zijn dat dergelijke stedenbouwkundige
verschuivingen, boven een bepaald volume, aanleiding geven tot stedenbouwkundige lasten. De minister-president geeft aan dat die lasten enkel een middel
vormen voor de uitvoering van een beleid waarvan de
prioriteiten zullen worden vastgelegd in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Het gaat om
een tool waarvan de draagkracht kan worden aan
gepast.
Voor Cécile Jodogne (MR) moet de omvorming van
een gebouw in kantoren zonder grote bouwwerf
onderworpen worden aan stedenbouwkundige lasten.
De minister-president geeft aan dat die situatie zal
geregeld worden in de latere besluiten van de regering.
Cécile Jodogne uit overigens haar verbazing over het
feit dat de ordonnantie geen gewag maakt van de precieze zone waarin stedenbouwkundige lasten moeten
geheven worden.
Annemie Maes (Groen!) uit enige twijfel over het
collectief belang van transitparkeerplaatsen, die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige lasten. Volgens de
minister-president heeft de privésector geen belang
stelling voor dat soort bouwwerken, die meestal
worden uitgevoerd door de overheden. Brigitte De
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Pauw en Annemie Maes vinden het nodig een ruimer
debat te voeren over de vrijstelling van stedenbouwkundige lasten.
Fatiha Saïdi (PS) benadrukt dat de stedenbouwkundige lasten zeker niet nadelig zijn voor de ontwikkeling
van de economie of de vastgoedsector, maar de gelegenheid bieden tot het handhaven van solidariteit en
het gemengd karakter, of het evenwicht tussen de sterke
functies (kantoren, handelszaken) en de zwakke functies (huisvesting) in de stad. De PS-volksvertegen
woordiger vindt het trouwens spijtig dat de gemeenten – bijvoorbeeld Evere – slachtoffer blijven van
administratieve en gerechtelijke pesterijen. Zij geeft
aan dat naar aanleiding van het arrest van de Raad
van State, promotoren de betaling hebben opgeschort of de terugbetaling van de stedenbouw
kundige lasten hebben gevorderd.
Alain Maron merkt op dat tussen juni en december 2003 een aantal functies vrijgesteld zijn van de
verplichte stedenbouwkundige lasten: de parkeerruimten in open lucht, de hotels, de grote handelsoppervlakten. Hij vraagt zich af of ze wel zullen gelden
voor luxewoningen. De minister-president antwoordt
dat het toekomstig besluit van de regering betrekking
zal hebben op de kwestie van de verplichte en de
facultatieve stedenbouwkundige lasten. Hij is echter

niet van mening dat stedenbouwkundige lasten
moeten gelden voor luxewoningen, want het Gewest
heeft die nodig.
Volgens Els Ampe (Open VLD) moeten de verplichte en facultatieve stedenbouwkundige lasten,
alsook de bedragen en vrijstellingen ervan, gewettigd
worden in het licht van het gelijkheidsbeginsel: “Wie
een voetbalstadion bouwt, valt onder de vrijstellingen,
maar wie een hotel van 51 kamers bouwt niet…. Ze zijn
niet bedoeld om de financiële noden van een gemeente
of het Gewest op te vangen maar moeten toelaten dat
een omgeving niet gebukt gaat onder de grote toevloed
van bezoekers of activiteiten als gevolg van een nieuw
bouwwerk”.
Tot slot merkt de Voorzitter van het Parlement,
Françoise Dupuis (PS), op dat het optrekken van
woningen in een wijk leidt tot de komst van gezinnen
en dus ook van kinderen. Wij hebben al niet genoeg
scholen, en het probleem gaat nog verergeren. Het gaat
onmogelijk worden alle kinderen een plaats te geven op
school in Brussel. Françoise Dupuis pleit dan ook voor
denkwerk over de besluiten inzake de toepassing van
de stedenbouwkundige lasten, op grond van de evoluerende behoeften en niet op grond van de vroegere
behoeften.

11

12

NIEUWSBRIEF van het Brussels parlement
Een uit de hand lopend conflict tussen het Brussels gewest en Aquiris,
de exploitant van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord
Op 23 februari 2010 moest minister van Leef
milieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), zich nog ’s
verantwoorden voor de tijdelijke sluiting van het
waterzuiveringsstation Brussel-Noord en het
juridisch steekspel met Aquiris, de exploitant
van het station. Plaats van de confrontatie: de
commissie voor leefmilieu, natuurbehoud, waterbeleid en energie van het Brussels parlement.
Onmiddellijk na de sluiting op 8 december escaleert
de Zenne-affaire. De Vlaamse regering is in alle staten.
De persmedia pakken uit met vele uitroep- en vraagtekens. Ook tijdens de plenumzitting van het Brussels
parlement op 11 december, als Didier Gosuin (MR) en
Els Ampe (Open VLD) de milieu-minister aan de
tand willen voelen met hun dringende vraag over de

Zenne-perikelen. Minister Evelyne Huytebroeck geeft
niet thuis. Zij vertrekt twee dagen later naar Kopenhagen om er de klimaatconferentie bij te wonen.
De belangstelling van de pers voor een commissie van
het Brussels parlement is nog nooit zo groot geweest
als op 17 december 2009. De commissie Leefmilieu
heeft de minister op het matje geroepen vanuit
Kopenhagen. Alle fracties verzoeken de minister om
verantwoording via een toegevoegde interpellatie,
omdat er zeer ernstige milieuschade is aangericht.
De grootste fractie, zijnde de PS-fractie, – bij
monde van Olivia P’tito stelt: “met wat meer dialoog
en preventief optreden had deze situatie vermeden
kunnen worden”. De exploitant Aquiris had volgens
de ordonnantie van 13/11/2008 betreffende de
milieu-aansprakelijkheid meteen preventieve maat
regelen moeten nemen. Parlementslid Olivia P’Tito

Ter opfrissing van het geheugen: enkele feiten op een rijtje.
13/03/2008

RWZI Brussel-Noord ingehuldigd door koning Albert II.
Het grootste waterzuiveringsstation van het land.
Verwerkt afvalwater van 1,1 miljoen inwoners.
Tot 16 m³ per seconde.
Een investering van 305 miljoen euro.

01/09/2009

Volgens het rapport van het Rekenhof heeft de BMWB verzuimd een controlestructuur op te zetten om
de concessiehouder Aquiris in zijn contractueel opgelegde taken te begeleiden.
Het Rekenhof is ook bijzonder scherp over de financiële welwillendheid van het Brussels gewest t.a.v.
Aquiris, na analyse van het contract gesloten op 18 december 2008 om financiële geschillen te regelen.

25/11/2009

Gedeeltelijk stilleggen van het waterzuiveringsstation.

08/12/2009

Aquiris legt het WZ-station volledig stil. Met zware vervuiling tot gevolg in Zenne en Rupel. Reden tot
deze drastische beslissing: er stroomt teveel zand, bouwafval en puin in het aangevoerde afvalwater.

17/12/09

Vergadering van de commissie Leefmilieu.

19/12/09

Aquiris start het zuiveringsproces weer op onder druk van een door de rechter opgelegde dwangsom
(300.000 euro p/dag) en dit na kortgeding van het Vlaams gewest.

12/01/2010

MR-fractiechef Didier Gosuin legt minister Evelyne Huytebroeck het vuur aan de schenen. Aquiris zou al
in september met een sluiting gedreigd hebben. De minister had nochtans voorheen al laten noteren dat
zij een mogelijke stopzetting niet had kunnen zien aankomen. En nu moet zij toegeven dat dreigement
wel vernomen te hebben, maar er niet zwaar aan getild te hebben.
De leefmilieu-minister voelt zich gesteund door Ecolo, de PS en ook door haar collega’s van de regering.
Zij weet dat haar positie niet wankelt en gaat dan in de tegenaanval. Was het niet Didier Gosuin die als
verantwoordelijke milieu-minister in 1998 fiat gaf voor de publiek-private samenwerking met Aquiris ?

NIEUWSBRIEF van het Brussels parlement
maakt haar beklag over de handelwijze van Aquiris,
een multinational met 300.000 werkkrachten over de
hele wereld en een omzet van 36 miljard euro. Zou het
misschien financieel interessant zijn de installaties
zomaar stil te leggen, vraagt zij zich af.
Op de vergadering van 23 februari 2010 werden twee
interpellaties behandeld: deze van Didier Gosuin (MR)
i.v.m. “rechtsvorderingen en gerechtelijke beslissingen
omtrent Brussel-Noord” en een toegevoegde van
André du Bus de Warnaffe (cdH).
Didier Gosuin vraagt zich af of de BMWB (de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer) wel in staat is
om goed toe te zien op de naleving van het contract
met Aquiris. Idem dito voor het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid en de stormbekkens zoals Flagey. Hij
verwijt de minister de stommiteiten van de BMWB te
hebben toegedekt en blind geweest te zijn voor haar
amateurisme. Haar mea culpa’s zijn vijgen na Pasen.
Zij had moeten weten dat in een publiek-private
samenwerking de partners even sterk moeten zijn.
Het staat buiten kijf dat de BMWB steken heeft laten
vallen in haar controle-opdrachten. Het probleem
van de verzanding in het afvalwater was haar al vele
maanden voor het conflict ter kennis gebracht door
Aquiris. Namens zijn MR-fractie vraagt hij dat het
Rekenhof zijn expertise mag inschakelen om de werking van de BMWB in de gaten te houden.
André du Bus de Warnaffe (cdH) heeft de ontvangen
documenten en notulen bestudeerd en is zo aan de
weet gekomen dat de verantwoordelijke actoren al
geruime tijd op de hoogte waren over de concentratie
van slib en zand in het afvalwater en dus ook over een
gedeeltelijke stillegging van de zuiveringsinstallatie.
Dan had u ook de notulen van de raad van bestuur van
Aquiris dd. 22/09/09 kunnen lezen, repliceert minister
Huytebroeck, en zo vernemen dat niet Aquiris, maar
wel de BMWB initiatief heeft genomen om zand en
slib in het afvalwater te meten. Met een resem heel
concrete vragen vist cdH-parlementslid André du Bus
de Warnaffe verder naar het juiste feitenrelaas. Hij
hoopt wel dat het vertrouwen tussen de partners
hersteld wordt, want een contractbreuk betekent een
financiële aderlating. Dat beaamt ook de voorzitter
van de BMWB-bestuursraad, de heer Philippe Debry:
de geldelijke consequenties van een schadevergoeding
zijn echt niet mals.

In antwoord op MR-parlementslid Didier Gosuin
en in tegenstelling tot wat het Rekenhof aangeeft, was
er géén permanente controlestructuur nodig binnen
het ministerie van het Brussels gewest. De BMWB
oefende zelf sedert eind 2006 de permanente controle
uit in de praktijk.
Milieuminister Evelyne Huytebroeck (Ecolo) herinnert eraan dat de bouw en het beheer van de infrastructuur voor het verzamelen van het gemeentelijke
afvalwater toekwam aan de BIWD (= Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie) en het geïntegreerde operationele beheer aan Vivaqua (uitgezonderd stad Brussel). Zie de ordonnantie van 20 oktober
2006. Het is in deze context dat de verwittiging van
Aquiris omtrent het afvalwater in de riolen moet
geduid worden. Het gerechtelijk onderzoek zal moeten uitwijzen of de zand- en puinconcentratie in het
afvalwater abnormaal hoog was en aanleiding tot het
stilleggen van het waterzuiveringsstation.
Tijdens de eindbespreking ontspint er zich een verbaal duel tussen minister Evelyne Huytebroeck en
MR-parlementslid Didier Gosuin, die in de beginjaren
2000 aan de wieg stond van het Brussel-Noord station.
De verwijten vliegen heen en weer en feiten uit een
ver verleden worden opgerakeld. Of het wel verstandig was om een bedrijf in te schakelen dat de natte
oxidatie gebruikt ? Of men met de bouw van zo een
groot waterzuiveringsstation wel mocht beginnen, als
de financiering niet rond was ?
“Errare humanum est, perseverare diabolicum”,
sust cdH-parlementslid André du Bus de Warnaffe.
Het is goed dat beleidsverantwoordelijken hun visie
bijsturen en hun fouten toegeven. Maar er blijven
nog problemen zoals de Brusselse riolering, de
natte oxidatie en de barre communicatie tussen de
actoren.
Verscheidene leden zijn van mening dat nu moet
worden gewacht op de resultaten van de verschillende onderzoeken die op basis van bijkomende
informatie duidelijkheid moeten scheppen over de
oorzaken en de omstandigheden voor het stilleggen
van het waterzuiveringsstation in december 2009.
De minister zegt bereid te zijn om in commissie op
dit onderwerp terug te komen zodra ze over nieuwe
elementen beschikt in verband met dit dossier.
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Nieuw spreidingsplan voor het luchtverkeer gewikt en gewogen
Op 26 februari 2010 maakte de federale regering haar
akkoord bekend over een nieuw spreidingsplan voor
het luchtverkeer, zoals ingediend door federaal Staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe. Dit
akkoord slaat ook op de vluchten over Brussel,
de geluidshinder, de beperking van nachtvluchten,
het baangebruik, de vluchtroutes, enz.
Om meer stabiliteit en rechtszekerheid te bieden,
zal dit federaal akkoord over afzienbare tijd in een
wetsontwerp gegoten worden.



Aan diverse vliegroutes is danig gesleuteld.
De commissie Leefmilieu wijdde er op 9 maart
2010 een eerste, doch grondige bespreking aan.
Hieronder vindt u een overzicht van de vele vragen
en opmerkingen met thematisch daaraan gekoppeld,
de antwoorden van minister Evelyne Huytebroeck
(Ecolo) namens de gewestregering.

Commissie Leefmilieu

Minister Evelyne Huytebroeck

Vraag

Antwoord

• W
 as de Brusselse regering ja of neen betrokken bij de
opmaak van het federale spreidingsplan?
Jef Van Damme (sp.a) en Paul De Ridder (NVA)
• Uit het uitblijven van een Brusselse reactie mag ik afleiden
dat er een stilzwijgend akkoord bestaat, of niet soms?
Didier Gosuin (MR)
• Een goed punt voor de federale regering. Al die discussies
over geluidsoverlast en overcapaciteit van een vlieghaven
hebben lang genoeg geduurd. Een wet die rechtszekerheid
biedt is goed voor iedereen
Brigitte De Pauw (CD&V)
• Hopelijk is deze wet, na verankering van het spreidingsplan,
het begin van een lange periode van stabiliteit
Annemie Maes (Groen!)
• Vraagtekens bij de vliegroutes aub.
Centrum en Noorden van ons Gewest zullen meer
vliegtuigen over zich heen krijgen
Arnaud Pinxteren (Ecolo)
• Hecht uw regering haar goedkeuring aan het gewijzigde
spreidingsplan?
Paul De Ridder (NVA)
• Een wat positievere en meer solidaire houding tegenover
de luchthaven zou echt wel op zijn plaats zijn.
Brussel geniet ook van de voordelen van een
nabijgelegen luchthaven
Brigitte De Pauw (CD&V)

De minister bevestigt dat noch zij noch Minister-
President Charles Picqué betrokken zijn geweest bij
dit federale akkoord.
Nochtans schrijft het protocolakkoord ‘Mobiliteit’
van april 2001 voor dat de federale overheid haar
regelgeving voor het luchtverkeer ter advies moet
voorleggen aan de gewestregeringen.

Dit federale akkoord is niet perfect, het komt niet
tegemoet aan al onze eisen, maar het biedt wel enige
verbetering voor de inwoners van bepaalde Brusselse
gemeenten. Op onze vraag wordt meer rekening
gehouden met de bevolkingsdichtheid.
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Commissie Leefmilieu

Minister Evelyne Huytebroeck

Vraag

Antwoord

• S taatssecretaris Etienne Schouppe heeft het over de
“dunbevolkte” route over de kanaalzone.
Dan mag ik van uw regering serieus protest verwachten.
De Brusselse kanaalzone is omzeggens het dichtbevolkste
gebied in Europa
Jef van Damme (sp.a)
• De dichtbevolkte gebieden worden niet ontzien.
Er komt meer hinder boven stad Brussel en de kanaalroute
zal intensiever gebruikt worden
Arnaud Pinxteren (Ecolo)
• De vroegere Chabertroute stelde 350.000 inwoners
bloot aan vlieglawaai. Met de kanaalroute zouden dat er
80.000 zijn. Bovendien zal er boven Brussel hoger gevlogen
worden, met minder lawaai dus
Brigitte De Pauw (CD&V)

Aan de kanaalzone ondervond men hinder van
de Chabertroute.
De impact van extra vluchten van de oude Delta- en
Zoeloeroute en van de nieuwe route met linkse bocht
voor jumbojets verdient inderdaad nadere analyse.

• W
 aarom nog altijd geen onafhankelijk controle-instituut
voor de geluidshinder?
Arnaud Pinxteren (Ecolo) en Fatiha Saïdi (PS)
• Wie controleert wat? Graag meer duidelijkheid
Didier Gosuin (MR)

Aan onze vraag om de vroegere windnormen
(voor het spreidingsplan Anciaux) terug in te voeren
is gedeeltelijk tegemoet gekomen.
Een onafhankelijk controle-orgaan is er nog steeds niet.

• Jammer, er zijn geen jaarmaxima voor de luchtbewegingen
vastgesteld
Arnaud Pinxteren (Ecolo)
• Groen! blijft gekant tegen een ongebreidelde uitbreiding
van de capaciteit
Annemie Maes (Groen!)

Dit akkoord legt geen jaarlijkse maxima van het aantal
vluchten op. Deze lacune moeten wij absoluut rechtzetten zodra we uitgenodigd zijn voor een samenwerkingsakkoord.

• N
 ergens is er sprake van de EU-bepaling mbt.
de nachtvluchten
Didier Gosuin (MR)
• De EU-wetgeving bepaalt dat de nacht tot 07 uur
‘s morgens duurt
Fatiha Saïdi (PS)
• Uiteindelijk moeten we komen tot een totaalverbod
op nachtvluchten
Annemie Maes (Groen!)

Wij blijven aandringen op de naleving van de Europese
regelgeving en wensen dus dat de nachtperiode
tot 07 uur ‘s ochtends wordt verlengd.

Volgens de recentste metingen van Leefmilieu Brussel
is het aantal overtredingen met 24% gedaald en is het
aantal vluchten boven Brussel dat de geluidsnormen
overschrijdt naar 6% gezakt in 2009.
Leefmilieu Brussel heeft zes maanden nodig om uit
dit nieuwe akkoord een simulatie te krijgen van de
geluidsoverlast in Brussel.
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Commissie Leefmilieu

Minister Evelyne Huytebroeck

Vraag

Antwoord

• L uchtvaartmaatschappijen die hun boetes niet vrijwillig
betalen, worden in ons Gewest niet vervolgd.
Deze handelswijze verzwakt onze positie bij de federale en
de Vlaamse overheid
Didier Gosuin (MR)

De regering geeft een overzicht van de procesverbalen en dossiers met boete voor de luchtvaartmaatschappijen:
In 2005 ontvingen 62 luchtvaartmaatschappijen een
proces-verbaal, tegenover 58 in 2006, 54 in 2007, 59
in 2008 en 45 in 2009. In 2009 werden 6.242 verwitti
gingen gegeven, tegenover 8.092 in 2008. In 2009
werden 1.455 processen-verbaal opgesteld,
tegenover 2.529 in 2008.

• W
 ij betreuren dat er geen overleg is gepleegd
met ons gewest
Fatiha Saïdi (PS)
• Komt er een samenwerkingsakkoord over de uitvoering
van de nieuwe wet, zoals aanbevolen door de Raad
van State?
Arnaud Pinxteren (Ecolo)

Juist, mevrouw Saïdi, een globaal akkoord over de
spreiding van de hinder is slechts mogelijk als alle
betrokken beleidsniveaus een samenwerkingsakkoord
aangaan.

• T
 reedt het Gewest nog wel op in rechtszaken tegen
de lowcost-terminal?
Didier Gosuin (MR)
• Vijf gemeenten hebben een vordering tot staking bij de
rechtbank ingediend in hun verzet tegen de bouw van die
terminal. Er is geen overleg geweest, geen effectenstudie,
geen stedenbouwkundige vergunning
Fatiha Saïdi (PS)

Wij blijven ons verzetten tegen de bouw van een
lowcost-terminal. Dat zou het aantal vluchtbewegingen
alleen maar doen toenemen.
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Mobiliteit en veiligheid van het openbaar vervoer
Op 31 maart richtten verscheidene volksvertegenwoordigers een interpellatie over de mobiliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer
in Brussel tot de minister van Vervoer, mevrouw
Brigitte Grouwels (CD&V).

Metro: de onveiligheid houdt aan
In 2008 werd de veiligheidsdienst van de MIVB erkend
door de FOD Binnenlandse Zaken. Sindsdien dragen
de 190 veiligheidsagenten een uniform en kentekens.
Thans zijn zij gemachtigd om de identiteitskaart van
de reizigers te vragen, mensen in bedwang te houden
tot de politie aankomt, ze oppervlakkig te fouilleren
en hun handbagage te controleren. Tevens mogen zij
de toegang tot het openbaar vervoer weigeren aan
reizigers zonder vervoerbewijs en gebruik maken van
handboeien.
Gisèle Mandaila (MR) verwijst naar een persartikel
en zegt dat nog altijd mensen slachtoffer worden van
geweld in de metro. De stations De Brouckère, Zuid en
Simonis gelden als de minst veilige. Als de MIVB
optreedt tegen het geweld op een bepaalde plaats,
duikt het elders weer op. De volksvertegenwoordiger
pleit voor de beveiliging van alle metrostations.
De volksvertegenwoordiger vindt het overigens jammer dat de vereniging «Carrefour des jeunes Africains»
haar kantoren in het metrostation Madou heeft moeten verlaten. Tien jaar lang heeft die vereniging daar
gewerkt aan preventie, met de hulp van Afrikaanse
moeders en de steun van de MIVB. Voortaan doet ze
enkel nog rondes in de omgeving van de stations.
Minister Brigitte Grouwels antwoordt dat naast de
veiligheidsagenten dagelijks van 16 uur tot middernacht preventieteams aanwezig zijn in de voertuigen
tussen 42 doelstations. Hun taak bestaat uit observatie,
bijstand en informatie aan de klanten en het personeel
van de MIVB.
De minister vermeldt nog dat de Brusselse regering
de federale regering heeft gevraagd om meer politieagenten in te zetten in de metro. Tot nu toe is dat
verzoek niet ingewilligd. Brigitte Grouwels gaat na of het
mogelijk is de samenwerking tussen de MIVB en de
politiezones te verbeteren, bijvoorbeeld door acties in
de metrostations te combineren met acties in de
omgeving ervan.

Harmonisatie van het stadsmeubilair
van de MIVB
In 1990 nam de MIVB het beheer van de openbare
straatvoorzieningen die nodig zijn voor het gebruik
van haar netwerk over van de gemeenten. Het gaat
voornamelijk over de bushokjes waarmee 70% van de
haltes uitgerust zijn. Twintig jaar later blijkt dat de vervoersmaatschappij nog geen werk gemaakt heeft van
nieuwe bushokjes op de openbare wegen. Het stadsmeubilair is naar gelang van de gemeente nog altijd
eigendom van een van de twee concessiehouders
(JC Decaux en Clear Channel), die de belasting op
de reclameborden innen. In vier gemeenten (Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Etterbeek en Schaarbeek),
lopen de concessie-overeenkomsten ten einde,
maar het meubilair blijft eigendom van de concessiehouder.
Cécile Jodogne (MR) vraagt minister Grouwels wat
er gebeurt in gemeenten waar de concessie-overeenkomsten afgelopen zijn voor de MIVB klaar was om
haar eigen uitrusting te plaatsen, en of de opdracht
aan een of meerdere affiche-ontwerpers toegewezen
is. Zij vindt het absoluut noodzakelijk de gemeenten
gerust te stellen over de toekomstige financiering van
de bushokjes.
De MR-volksvertegenwoordiger, net als Philippe
Close (PS), Aziz Albishari (Ecolo) en Danielle Caron
(cdH) benadrukt ook dat in alle gemeenten dezelfde
bushokjes moeten komen. Céline Delforge (Ecolo) zou
deze gelegenheid dan weer te baat willen nemen om
na te denken over de inhoud van de reclame op
de bushokjes. Volgens haar geeft die soms blijk van
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seksisme of de promotie van «vervuilende en schadelijke» producten. Danielle Caron stelt voor op de bushokjes informatie over Brussel en de verschillende
reiswegen met het openbaar vervoer te laten aanplakken, liever dan in de eerste plaats reclame te maken.
Minister Brigitte Grouwels antwoordt dat de MIVB
in het begin van 2009 een oproep tot kandidaten heeft
gedaan voor het plaatsen van bushokjes en het uitwerken van het nieuwe model voor het Gewest. In de
lente van datzelfde jaar selecteerde een adviescomité
(Gemeenten, Gewest, academische designwereld,
MIVB en gebruikers) de kandidaten aan wie gevraagd
werd een offerte in te dienen. Ondertussen heeft de
MIVB alle kandidaten verduidelijkingen gevraagd, die
nu bestudeerd worden. Volgens de minister moet het
mogelijk zijn de onderhandelingen met de gemeenten
voor het einde van dit jaar te starten.
Daarnaast wil de regering zorgen voor een geleidelijke overgang van het huidig beheer van het stadsmeubilair naar een beheer dat geheel in handen is van de
MIVB. Aan de betrokken gemeenten is gevraagd samen
met hun concessiehouder de regels te bepalen inzake
de werking van de bestaande voorzieningen tijdens de
overgangsperiode.

‘Gevaarlijke’ preventiemedewerkers
Na het drama op 5 maart te Ukkel, waarbij een dame
werd neergeschoten door een preventiemedewerker
van de MIVB, heeft Vincent De Wolf (MR) de opleiding
van dat type personeel van de openbare vervoermaatschappij onder de loep genomen. Hij kwam tot de
conclusie dat die opleiding van drie weken tot een
maand niet volstaat ter voorbereiding van het werk op
het terrein van de preventiemedewerkers. Concreet
houdt dat werk in dat zij tussen 16 en 24 uur zoveel
mogelijk zichtbaar aanwezig moeten zijn in de drukst

bezochte metrostations, om het veiligheidsgevoel van
de reizigers te verhogen. Dat is niet dezelfde opdracht
als die van de veiligheidsagenten, die erkend zijn door
de FOD Binnenlandse Zaken (zie supra: veiligheid in
de metro). Sedert 2006 zijn 286 medewerkers onder
dat statuut aangeworven.
Wat de MR-volksvertegenwoordiger vooral verontrust is dat de MIVB helemaal geen controle uitvoert op
die Brusselse werklozen tussen 18 en 25 jaar, die Actiris
– soms tegen hun zin – hen stuurt voor een eerste
werkervaring. Nog erger, volgens de volksvertegenwoordiger hebben tal van preventiemedewerkers een
imago van boefje zonder enig respect voor de reizigers of
elementaire beleefdheid. Blijkbaar krijgen zij de sleutels
van de stations, van de technische ruimtes en de veiligheidsruimtes. Vincent De Wolf zegt nog dat sommigen zich Rambo wanen en op het randje van misdadig gedrag staan, en daarbij misbruik maken van hun
status en hun uniform waardoor ze eruit zien als vertegenwoordigers van het gezag.
Volgens Hervé Doyen (cdH), moeten we zoeken naar
manieren om de professionele herinschakeling van de
Brusselaars te verzoenen met de behoeften van een
overheidsbedrijf ten dienste van het publiek. De volksvertegenwoordiger is van mening dat de huidige gang
van zaken de ernst van Actiris en van de MIVB in twijfel trekt.
Minister Brigitte Grouwels bevestigt dat Actiris geen
enkele «screening» uitvoert voor ze die jonge werklozen, met hoogstens een diploma hoger middelbaar
onderwijs, naar de MIVB stuurt. De kandidaten krijgen
een test met betrekking tot hun redeneervermogen en
een opsteloefening. Daarna hebben zij een gedragsgericht interview en een tweede interview met de directie
Veiligheid en Controle. Het getuigschrift van goed zedelijk gedrag is het enige document dat de MIVB mag vragen aan de kandidaat om na te gaan of hij een gerechtelijk verleden heeft. Actiris en de werknemers komen
niets te weten over zijn «reputatie» bij de politie.
De minister vermeldt nog dat die preventiemedewerkers worden geëvalueerd door de opleiders en de
beambten van de directie Veiligheid en Controle.
Vincent De Wolf merkt op dat het getuigschrift van
goed zedelijk gedrag geen vermelding zoals «bekend
bij de politiediensten» of «bekend bij het Parket als lid
van een stadsbende» bevat. Nu komt het voor dat
leden van stadsbendes preventiemedewerker worden,
gewoon omdat zij werkloos zijn en hun kandidatuur niet
wordt onderzocht bij Actiris of bij de MIVB. Het zou normaal zijn te weten of er een gerechtelijk onderzoek loopt
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tegen die persoon of dat hij bekend is bij het gerecht. Het
is absoluut niet redelijk dat Actiris en de MIVB helemaal
geen controle verrichten.
Minister Grouwels zegt dat zij zich toelegt op een verbetering van de veiligheid op het openbaar vervoer,
maar dat «het niet de bedoeling kan zijn om jongeren
uit bepaalde wijken te stigmatiseren».
De invoering van een getuigschrift van goed zedelijk
gedrag van «model 2», zoals datgene dat ingevoerd
werd na de schandalen in verband met pedofilie, zou
mogelijk zijn voor de veiligheids- en preventiefuncties,
maar dat komt toe aan de federale overheid.

Trams en bussen ‘met vertraging’
Volgens Caroline Persoons (MR), nemen de Brusselse
bussen en trams hun dienstregeling niet in acht en zijn
er veel te veel vertragingen. De volksvertegenwoordiger geeft als voorbeeld buslijn 36, die met name in SintPieters-Woluwe rijdt, en bus 54, die van het centrum
van Vorst naar het centrum van Brussel rijdt. Verkeersopstoppingen en het storend rijgedrag van sommige
autobestuurders vormen geen verklaring voor alle vertragingen.
De volksvertegenwoordiger verwijst naar steden zoals
Berlijn en Stockholm, waar het autovignet in voege is,
en waar het openbaar vervoer volgens haar op tijd aankomt. Zij vraagt zich af of het Gewest de MIVB voldoende strikte eisen stelt, want over stiptheid wordt
met geen woord gerept in het vertrouwenshandvest tussen het Gewest en de MIVB, noch in de ordonnantie
van 1990 inzake de organisatie van het openbaar vervoer. In het beheerscontract 2007-2011 van de maatschappij wordt gewag gemaakt van hoge kwaliteit van
de dienstverlening op het vlak van regelmaat en stiptheid, maar blijkbaar bestaat ter zake geen controle
door een extern orgaan, noch een systeem van sancties
ingeval de dienstregeling niet wordt nageleefd.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers, met name op het vlak van
de stiptheid, is overeengekomen dat de MIVB bepaalde
bus- en tramlijnen die langs bijzonder drukke wegen
rijden, niet hoeft mee te tellen. Die uitzonderingen
zouden nog maar mogen gelden voor het vervoer van
7,5% van het cliënteel in 2009; de MIVB gaat uit van 5%
voor 2010 en 2,5% voor 2011. De evaluatie van het
beheerscontract (reistijd, snelheid, regelmaat, enz),
gebeurt onder leiding van de VICOM-coördinator, die
elk jaar een boordtabel opstelt.
Caroline Persoons haalt verslagen van de MIVB aan,
waarin gewag gemaakt wordt van een gemiddelde

commerciële snelheid van 17,8 km/uur in 2005 en van
17,1 km/h in 2008. Als het niet mogelijk is de dienstregelingen na te leven, daalt de commerciële snelheid en
moet het Gewest de MIVB vergoeden. Naar verluid is
het Gewest de maatschappij 2 miljoen euro schuldig
voor 2009. Als de commerciële snelheid daarentegen
stijgt, moet de MIVB de besparingen investeren in het
verhogen van de frequentie. De MR-volksvertegenwoordiger vraagt zich af of er geen controlesysteem
met boetes moet komen, zoals in Londen.
Danielle Caron (cdH) meent dat de enige oplossing
erin bestaat trams en bussen in eigen bedding te laten
rijden en uit te rusten met een systeem voor het beïnvloeden van de verkeerslichten, en het aantal eigen
beddingen drastisch te verhogen.
Céline Delforge (Ecolo) relativeert de stiptheid van de
Londense bussen en oppert dat een systeem van premies/boetes de voertuigen zou kunnen verplichten
veel te snel te rijden en de bestuurders zou kunnen
blootstellen aan stress.
Net als Danielle Caron en Céline Delforge, heeft Annemie Maes (Groen!) geen goed woord voor autobestuurders die dubbel parkeren.
Minister Brigitte Grouwels verzekert dat meer dan
90% van de voertuigen van de MIVB op tijd aankomen
aan de haltes. Zij geeft toe dat sommige lijnen een
chronisch gebrek aan regelmaat vertonen, met name
diegene die langs wijken rijden met heel druk verkeer
en die niet beschikken over een eigen bedding. Minister Grouwels betreurt dat het bestraffen van dubbel
parkeren niet een van de prioriteiten van het Nationaal
Veiligheidsplan vormt. De MIVB-beambten mogen
daarvoor zelf geen boete uitschrijven.
Tot slot kondigt Brigitte Grouwels aan dat zij haar
steun verleent aan de voortzetting van het VICOMprogramma, onder meer met het oog op de installatie
van afstandbediening voor de verkeerslichten.
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Irisfeest

Korte berichten
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Een succesvolle open dag: bijna 5.000 bezoekers in het Parlement
De open dag in het Brussels parlement van zondag
9 mei 2010 ter gelegenheid van het Irisfeest kende
weerom een groot succes. Bijna 5.000 bezoekers zijn
gedurende de dag een kijkje komen nemen achter de
schermen van de gebouwen van onze assemblee.
Een bewegwijzerd parcours bracht de belangstellenden naar het halfrond, de commissiezalen, de spiegelzaal en de historische salons van het herenhuis de

Limminghe uit de 18de eeuw. In een folder vonden
ze de nodige informatie. Indien nodig, kregen de
bezoekers extra uitleg van Parlementsvoorzitter
Françoise Dupuis en aanwezige personeelsleden.
Met latino-muziek van het “Conservatoir de Bruxelles” in de spiegelzaal, met jazz-muziek van het Koninklijk Conservatorium van Brussel in de salons, met
Arabische liederen in een profaan en multicultureel
kader in het halfrond en manouche-jazz muziek in de
polyvalente zaal, konden de bezoekers gedurende de
ganse dag genieten van een aangename muzikale
omkadering.
Kon u nog geen kijkje nemen in onze gebouwen?
Op zondag 19 september 2010 van 10.00 uur tot 18.00
uur, opent het Brussels parlement opnieuw zijn deuren
ter gelegenheid van de “Open Monumentendag van
het Brussels gewest”. Vrije ingang.

Dankwoord aan onze lezers
In het februarinummer van dit jaar hebben we al aangegeven dat het Bureau van het Parlement het besluit heeft
genomen om in juni 2010 te stoppen met de “Nieuwsbrief van het Brussels parlement”. Het juninummer van de
‘Nieuwsbrief’ zal dan meteen ook het laatste nummer zijn.
Om redenen van efficiëntie en snelle communicatie met de burger zal de informatie over de parlementaire
werkzaamheden van de assemblee vanaf oktober 2010 in hoofdzaak via de website van het Brussels parlement
www.bruparl.irisnet.be worden verstrekt.
Het Brussels parlement zal evenwel eenmaal per jaar een papieren versie met een overzicht van het geleverde
parlementaire werk van het afgelopen zittingsjaar uitbrengen in de vorm van een jaarverslag.
Een woord van dank aan al degenen die ons blad gedurende al die jaren, voor de eersten sedert 1997, hebben gelezen.

