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Editoriaal
2003 is politiek een belangrijk jaar
Op 18 mei vinden de federale
verkiezingen plaats. Uiteraard
belangt de verkiezingsuitslag
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aan. De nieuw verkozen Kamer van
Volksvertegenwoordigers zal
zich immers buigen over de
Belgische Grondwet. Het statuut van Brussel komt daar
ongetwijfeld ter sprake. Brussel heeft er ook alle belang bij
dat de federale democratische partijen de
nodige waarborgen inbouwen om onze
democratie veilig te stellen.
Al eisen de federale verkiezingen de aandacht op, toch gaan de werkzaamheden in
het Brussels parlement onverminderd voort.
De regeerperiode voor het Brussels gewest
duurt nog tot de zomer van 2004. Gezien de
politieke ontwikkelingen op regionaal,
federaal en internationaal vlak, staat het
Brussel gewest voor een bewogen laatste
werkjaar. De onzekerheid over de crisis in
Irak heeft zijn weerslag op onze conjunctuur. De nadelige economische evolutie laat
zich extra gevoelen in Brussel. Terugdringen van de werkloosheid is op dit moment
de grootste uitdaging voor ons gewest.
Nochtans heeft Brussel troeven te over. Ons
gewest vervult een centrumfunctie in België
en Europa en oefent grote aantrekkingskracht uit, zowel op buiten- en binnenlandse
bedrijven als op verschillende overheden. De
aangekondigde uitbreiding van de Europese
Unie belooft de aantrekking van Brussel nog
te vergroten. En toch is er een paradox: er
wonen in onze hoofdstad – zoals in andere
Europese metropolen - meer sociaal zwakkeren dan in het hinterland. Meer dan de
helft van de Brusselse gezinnen komt in aanmerking voor sociale huisvesting.
Dat de aantrekking van Brussel niet altijd
ten goede komt aan de Brusselaars zelf,
blijkt onmiskenbaar uit de cijfers. Ongeveer
55% van de jobs in Brussel wordt uitgeoefend door Waalse en Vlaamse pendelaars.
40% van de arbeidsplaatsen wordt ingenomen door hoger geschoolden, terwijl slechts
15% van de werkzoekenden in Brussel een
hogere opleiding heeft genoten. De werkloosheidscijfers zijn in gans België gestegen,
maar enkel in het Brussels gewest is de psychologische drempel van 20% overschreden. Dat cijfer liegt er niet om.
De strijd tegen de werkloosheid staat centraal in de debatten in het parlement. Naast
algemene maatregelen om de levenskwaliteit in ons gewest te verbeteren, zijn tewerkstellingsprogramma’s, opleidingen om vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af
te stemmen en gunstige fiscale regimes voor
bedrijven aan de orde van de dag in onze
parlementaire commissies.
Ook hierin weerspiegelt zich het Brusselse
dialoogmodel, want alle betrokken sociale
partners worden in dergelijke tewerkstellingsmaatregelen geraadpleegd. Het Sociaal
Pact voor de economische ontwikkeling van
Brussel is gesloten door het Brussels gewest
in overleg met zowel vakbondsverantwoordelijken als vertegenwoordigers uit de
bedrijfswereld. Het parlement volgt de
dynamiek die het Sociaal Pact teweegbrengt
nauwgezet en op de voet.
De volksvertegenwoordigers en de medewerkers van het Brussels parlement staan
ten dienste van alle Brusselaars, om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van
alle inwoners en van al diegenen die regelmatig in het Brussels gewest verblijven. Dat
wensen wij ook in ons laatste werkjaar waar
te maken.
Jan Béghin
(CD&V),
Eerste Ondervoorzitter

Magda De Galan
(PS),
Voorzitter

8 mei voortaan of ficiële feestdag

Net als de andere deelgebieden van het land,
heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij
ordonnantie van 16 mei 1991 het embleem en de
vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gekozen. Tijdens de beginjaren van het Gewest
werd eerst een volksfeest georganiseerd op 18
juni, de dag waarop de Brusselaars in 1989 voor
het eerst hun parlement verkozen. Daarna
opteerde men voor een feest de « laatste zaterdag
van april », omdat dan de eerste irissen ontluiken
en omdat op een zaterdag de meeste mensen
kunnen meevieren.
Om de verbondenheid van de hele Brusselse
bevolking met haar Gewest te versterken en de
aandacht op onze democratische instellingen te
vestigen, stelde voorzitter Magda De Galan (PS)
voor om terug te keren naar het eerste idee en
dus de datum van de feestdag van ons Gewest
definitief vast te stellen.
Hiertoe is een voorstel van ordonnantie ingediend. De 11 aanwezige leden van de commissie
algemene zaken hebben het op 30 januari 2003
goedgekeurd. Het is aangenomen in plenaire
vergadering op 21 februari met 58 stemmen
tegen 4, bij 3 onthoudingen.
Voortaan zal ieder jaar op 8 mei de officiële
feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

worden gevierd en zal de vlag van het Gewest
worden gehesen aan de Brusselse openbare gebouwen. Het volksfeest, beter bekend als het Irisfeest, zal, op een geschikt moment zo kort mogelijk bij de officiële feestdag georganiseerd worden,
zodat de bevolking talrijk aanwezig kan zijn.
De vooropgestelde datum heeft ook buiten ons
Gewest een historische en symbolische betekenis. Op 8 mei 1945 gaven de nazi’s zich namelijk
over en kwam er een einde aan de bloedigste
oorlog die ooit in Europa heeft gewoed. Op 8
mei wordt echter niet alleen het einde van een
oorlog gevierd. Die datum staat ook voor de
overwinning van het humanisme en van de
democratie op het obscurantisme en het fascisme. Daarom werd ze gekozen.
Deze datum luidt ook het begin in van de langste periode van vrede in de geschiedenis van ons
continent.
« Gelet op de inspanningen die het Brussels Parlement heeft geleverd ter bevordering van de
democratie », zo onderstreepte Magda De Galan
(PS), « lijkt 8 mei ons de aangewezen datum om
het feest van ons Gewest te vieren en om duidelijk te stellen dat wij bouwen aan een Gewest
dat openstaat voor alle culturen en dat zich verzet tegen alle vormen van extremisme ».

Feest voor
de Brusselaars
Het Irisfeest wordt dit jaar op 10 mei
gevierd, met als thema « Open
Gewest ». Alle belangrijke openbare
Brusselse instellingen gooien de deuren open en nodigen u, Brusselaar,
uit een kijkje te komen nemen.
Aan het beursgebouw vertrekken om
de 20 minuten gratis bussen die vier
verschillende circuits bestrijken en
halt houden bij bvb het Parlement, de
haven, de verbrandingsoven, de
gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappij, de Brusselse Huisvestingsmaatschappij, enz…Op elke plek
wijst een gids u de weg en in de
gebouwen staan de personeelsleden
klaar om tekst en uitleg te verschaffen
over de aangeboden diensten en om
hun werking toe te lichten. Misschien
ontmoet u eindelijk Louis van Net
Brussel in levende lijve.
In het Brussels Parlement kan u
alleszins uw volksvertegenwoordigers ontmoeten; en u kan een charmant 300 jaar oud gebouw ontdekken dat volledig gerenoveerd is en
nauw met de geschiedenis van Brussel verbonden.
En tot slot van de dag, een feestelijk
concert in het Jubelpark.

Begrotingsbesprekingen 2003 en belastinghervormingen
Aangezien de begroting van
wezenlijk belang is voor de
werking van het Gewest
gaat het er tijdens de begrotingsbesprekingen in de commissie financiën meestal vrij
hevig aan toe. Dit jaar was
het niet
Anne-Sylvie
anders.
Mouzon (PS),
De Brusrapporteur
selse regering diende de begroting pas
op 13 november 2002 bij het
Parlement in, terwijl dit in
principe uiterlijk op 31 oktoAlain Adriaens
ber moet gebeuren. Het
(Ecolo),
akkoord dat in oktober binrapporteur
nen de Brusselse Regering
was bereikt moest worden herzien om rekening te houden met de herfinanciering van de
Brusselse openbare ziekenhuizen. Daarom gingen de begrotingsbesprekingen officieus van
start op 13 november. Op die datum heeft
Voorzitter Magda De Galan een gemengde
commissie bijeengeroepen met een ietwat bijzondere samenstelling (de commissie financiën en de bi-communautaire commissie
gezondheid en sociale zaken) die de verantwoordelijken van IRIS heeft gehoord over de
financiële noden van de openbare ziekenhuizen van het Gewest. Dankzij die twee vergaderingen kregen de commissieleden meer
inzicht in de situatie.
Tweede bijzonderheid: de bespreking van de
begroting 2003 verliep parallel met de
bespreking van de gewestbelastingen. Zo is
het kijk- en luistergeld sinds 15 maart jongstleden afgeschaft en in de gewestbelasting
opgenomen. Ondertussen was een compromis bereikt over een algemene hervorming
van de gewestelijke fiscaliteit (zie de artikels
in dit nummer over de registratie- en de successierechten). Door het Parlement te vragen
de registratie- en successierechten te verlagen, hoopt de Brusselse Regering nieuwe
gezinnen naar het Gewest te lokken en zo
nieuwe ontvangsten te innen.
De meerderheid heeft die belastinghervormingen gesteund, ook al heeft een aantal

partijen laten weten dat ze gehoopt hadden
nog verder te kunnen gaan.
Algemeen begrotingsevenwicht 2003
in 1000 EUR
Uitgaven

2.180.203

Ontvangsten

1.959.234

Bruto saldo van de
ordonnanceringen

- 220.969

Schuldaflossing
Herbudgettering
Waterfonds

129.129
9.721
17.443

Onderbenutting kredieten

15.098

Netto te financieren saldo

-49.578

HRF-norm

-49.578

Saldo

0

De totale uitgaven bedragen 2.180.203.000
euro, de totale ontvangsten 1.959.234.000
euro. Het verschil tussen beide geeft het
bruto saldo van de ordonnanceringen, dat
220.969.000 euro bedraagt.
Aan dat bruto saldo worden gewoonlijk twee
bedragen toegevoegd. Enerzijds de schuldaflossingen en anderzijds de netto herbudgetteringen1. Naast die twee klassieke bewerkingen worden nog twee andere bedragen toegevoegd voor we het netto te financieren
saldo, of met andere woorden het begrotingstekort, hebben.
Voor het derde jaar op rij wordt de dotatie
aan het Waterfonds geneutraliseerd. Deze
instelling werd eind 2001 opgericht om het
nieuwe waterzuiveringsstation van het
Gewest te financieren. De Hoge Raad van
Financiën oordeelt dat zolang deze instelling
geen uitgaven doet, de dotatie in feite een
reserve is en dat deze reservering de uitgavenbegroting niet belast in het jaar waarin de
reserve wordt aangelegd.
Er is een nieuwe correctiemaatregel ingevoerd: de onderbenutting van de kredieten

voor een totaal bedrag van 15.098.000 euro.
Gelet op het historisch uitvoeringspercentage
van de uitgavenkredieten in ordonnanceringen, dat nog altijd veel lager ligt dan 100%,
kan men redelijkerwijze aannemen dat dit
verschijnsel zich ook in 2003 zal voordoen.
Door in de begroting een percentage van
onderbenutting van de kredieten op te
nemen, verbindt de Regering zich ertoe een
deel van de uitgaven die op de initiële begroting zijn ingeschreven niet uit te voeren. Om
die verbintenis na te komen, wordt de minister van Financiën en Begroting ermee belast
de maandelijkse opvolging van alle uitgaven
van het Gewest te organiseren via een monitoringsysteem. Zo kan men maandelijks de
evolutie van de uitvoering van de begroting
controleren, niet alleen van het Gewest in
strikte zin, maar ook van alle instellingen die
binnen de perimeter van het ESER 95 vallen
(cf. infra). Het percentage van niet-uitvoering
wordt geschat op 0,7% van de totale uitgaven.
De federale Regering gebruikt dezelfde techniek, maar dan wel voor meer dan 1,5% van
haar totale uitgaven.
Het netto te financieren saldo stemt overeen
met de norm van de Hoge Raad van Financiën (49.578.000 euro).
« ESER 95 »
In het akkoord van 21 maart 2002 tussen de
federale overheid, de Gemeenschappen en
de Gewesten werd aan de afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid« van de
Hoge Raad van Financiën gevraagd voortaan
als referentiekader voor de begrotingsnormen, de overheidsrekeningen volgens het
« ESER 95 » te gebruiken.
Het « Europees stelsel van geïntegreerde rekeningen – 95 » » (ESER 95) is op 25 juni 1996
door de Europese Commissie ingevoerd om
de prestaties van de Europese lidstaten te
kunnen evalueren ten opzichte van hun verbintenissen in het Verdrag van Maastricht. Het
gaat om een eenvormig instrument waamee
die resultaten ook onderling kunnen worden
vergeleken.

1. Het gaat om indirecte schulden (bijv. van de Haven van Brussel, de MIVB, …) die als ze zijn terugbetaald aan het bruto saldo van de ordonnanceringen worden toegevoegd. Het Gewest kan dan nieuwe schulden voor die bedragen aangaan.

Schuld
Sinds 1996 schommelt de directe schuld van het Gewest rond
de 1.250.000.000 euro. De aanhoudende inspanningen om de
norm van de Hoge Raad van Financiën te halen en de herschikking van de schuldportefeuille hebben het mogelijk
gemaakt deze positieve tendens in 2002 voort te zetten. De
regering heeft de portefeuille gevoeliger gemaakt voor de
daling van de kortetermijnrente. Het doel was 40% van de
directe schuld met variabele voet te bereiken en dat is gelukt.

ring inzake successie- en de registratierechten integraal verwerkt (zie artikels in dit nummer).
De dotatie « dode hand4 » is tweemaal ingeschreven. Het is al
gebeurd dat de federale overheid de dode hand niet op tijd
had gestort. Maar in dat geval werd de achterstand altijd het
jaar daarop ingehaald. Hoewel het Gewest in 2001 geen dode
hand ontving, werd de achterstand niet weggewerkt in 2002.
Uitgavenbegroting

EVOLUTIE VAN DE TOTALE SCHULD IN DUIZEND EURO

In 1000 EUR

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Het encours van de totale schuld van het Gewest (directe +
indirecte schuld met uitzondering van de historische schuld
van de MIVB) is opnieuw gedaald in 2002 en zou een niveau
van 1.472.000.000 euro bereiken tegen 1.493.000.000 in 2001.
De daling van de totale schuld in 2002, gekoppeld aan een stijging van de ontvangsten; verbetert aanzienlijk de verhouding
tussen de totale schuld en de totale ontvangsten van het Gewest.
De verhouding encours van de totale schuld ten opzichte van
het totaal van de geïnde ontvangsten gaat van 94,17% in 2001
naar 86,2% in 2002. De rating toegekend door Standard &
Poor’s in april 2002 is nog steeds uitstekend: AA rating, stabiele
raming.

Uitgaven
2002
Administratie
366 928
Economische ontwikkeling
66 780
Uitrusting en verplaatsing
517 099
Tewerkstelling
156 304
Lokale besturen
285 272
Huisvesting
81 033
Ruimtelijke ordening
52 794
Monumenten en landschappen
15 212
Leefmilieu
142 342
Gewestschuld
198 621
varia
Raad
25 062
Ministeriële kabinetten
17 548
Energie
2 084
Buitenlandse betrekkingen
7 389
Niet-economisch onderzoek
3 796
Algemeen totaal
1 938 264

Uitgaven
2003
379 628
75 583
478 388
168 188
300 787
92 954
49 435
14 931
166 813
218 430

%
2002-2003
3,46%
13,18%
-7,49%
7,60%
5,44%
14,71%
-6,36%
-1,85%
17,19%
9,97%

30 303
18 815
2 184
6 876
4 362
2 007 677

20,91%
7,22%
4,80%
-6,94%
14,91%
3,58%

Tussen de begroting 2002 en de begroting 2003 is een « turbine5 » opgericht voor een totaal bedrag van ongeveer 74,4 miljoen euro via de MIVB. Ingevolge het ESER 95 is het nog enkel
mogelijk om middelen van het ene jaar naar het andere over te
dragen als dit gebeurt via een instelling die niet tot dit systeem
behoort. Er is voor de MIVB gekozen omdat deze instelling de
grootste dotatie ontvangt.
Tot besluit : het Gewest neemt heel wat initiatieven om het
wonen in Brussel te stimuleren. Hiertoe zijn transversale maatregelen getroffen om de leef- en woonkwaliteit in Brussel te
verbeteren. Zowel in de begrotingsaanpassing 2002 als in de
initiële begroting 2003 is het leningsvermogen van het Woningfonds gevoelig verhoogd. Daartoe moedigt het Gewest de
Brusselaars aan hun eigen woning te verwerven. Daarnaast zijn
de kredieten op de afdeling huisvesting van de uitgavenbegroting maar liefst met 15% verhoogd. De hervorming van de successierechten is een fiscale stimulans voor het bezit van zijn
eigen woning, aangezien het tarief met eenderde werd verminderd voor gezinswoningen. Daarnaast wordt door de hervorming van de registratierechten een flinke steun gegeven aan
gezinnen die in Brussel willen komen wonen en er hun eigen
huis willen kopen. Dankzij een vereenvoudiging van de
diverse renovatiepremies worden eigenaars en huurders ertoe
aangemoedigd hun woning in goede staat te houden of te
brengen. De aangehouden inspanningen in het kader van de
wijkcontracten en de Europese structuurfondsen beogen een
verbetering van de sociale en economische cohesie in de Brusselse wijken. Ook dit domein van het woonbeleid wordt niet
vergeten, aangezien hiervoor in 2003 opnieuw 25 miljoen euro
wordt vastgelegd.
Samenvattende tabel Uitgaven

Uitgaven 2003 in duizend euros

Afdelingen INIT 2002 INIT 2003

600 000
500 000
400 000
300 000

00 Raad

25.062

30.303

01-09 Kabinetten

17.548

18.815

366.928

379.628

66.780

75.583

12 Uitrustingen en verplaatsingen

517.099

478.388

13 Tewerkstelling

156.304

168.188

14 Lokale besturen

200 000

10 Algemene uitgaven van de Administratie

100 000

Middelenbegroting
De totale ontvangsten zijn geraamd op 1.785.708.000 euro als
geen rekening wordt gehouden met het fonds voor het schuldbeheer.
Ontvangsten 1996-2003
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De totale uitgaven voor 2003 bedragen 2.006.677.000 euro. Dat
is een stijging met 68.413.000 euro ten opzichte van de initiële
begroting 2002, of 3,5%. Van die 68 miljoen euro wordt 21 miljoen euro gebruikt voor een grotere aflossing van de directe
schuld. Als dit element buiten beschouwing wordt gelaten,
nemen de totale uitgaven in 2003 toe met 2,4%.
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Uitgaven 1999-2003

Uit de grafiek blijkt dat de ontvangsten 2003 met 40.410.000
euro gestegen zijn ten opzichte van de initiële begroting 2002.
Belangrijk is ook dat de ontvangsten 2002 kunstmatig opgedreven werden door de inschrijving van de ontvangsten op het
reservefonds. Als we dit buiten beschouwing laten, stellen we
vast dat de ontvangsten met 6% zijn gestegen ten opzichte van
de initiële begroting 2002.
De onderstaande grafiek geeft de structuur van de ontvangsten
van het Gewest in 2003 weer:
Aandeel per ontvangst
7%

10%
42%

33%
8%
Gewestelijke belastingen 42%
Autonome gewestbelastingen 8%
Personenbelasting 33%
Agglomeratie 7%
Andere 10%

Net als vorig jaar en sinds de Lambermontakkoorden is 50% van
de ontvangsten afkomstig van de fiscaliteit (42% voor de gewestelijke belastingen2 en 8% voor de autonome gewestbelastingen3). Hieraan kunnen wij nog de 7% toevoegen die van de
agglomeratie komen en die in feite ook fiscale ontvangsten zijn.
Voor de berekening van de dotatie van de personenbelasting is
geen rekening gehouden met de vermindering van 20.000.000
euro die door de federale regering werd aangekondigd tengevolge van de herziening van de groeivoet van de jaren 19992001 en 2001 uitgevoerd door het Instituut voor de Nationale
Rekeningen. Het Gewest heeft samen met de andere deelstaten
dit onderwerp bij het overlegcomité aanhangig gemaakt.
Voor de gewestelijke belastingen en gewesttaksen werden de
gevolgen van de fiscale hervorming voorgesteld door de Rege-

x 1000 EURO

jaren

11 Economische ontwikkeling

285.272

300.787

15 Huisvesting

81.033

92.954

16 Ruimtelijke ordening

52.794

49.435

17 Monumenten en Landschappen

15.212

14.931

142.342

166.813

21 Energie

2.084

2.184

22 Coördinatie van het beleid van
de Regering Externe betrekkingen,
Gemeensch. Initiatieven

7.389

6.876

18 Leefmilieu, Waterbeleid en Openbare
Reiniging

23 Gewestschuld

198.621** 218.430**

24 Niet-economisch onderzoek
Uitgaven (uitgev. of ini.)

3.796

4.362

* in ordonnanceringen
** niet-uitvoering van het Fonds voor het schuldbeheer

2. Belasting op de spelen en weddenschappen, belasting op automatische ontspanningstoestellen, successierechten, onroerende voorheffing, registratierechten, schenkingsrechten,…
3. Forfaitaire gewestbelasting ten laste van de gezinshoofden, bedrijven en zelfstandigen, gewestbelasting ten laste van eigenaars van bebouwde
eigendommen, belasting op de bank- en financieringsinstellingen en op de geldautomaten,…
4. Elke jaar wordt op de federale begroting een speciaal bedrag ingeschreven voor de gemeenten op wiens grondgebied zich eigendommen bevinden die van de onroerende voorheffing zijn vrijgesteld (zoals de gebouwen van de Navo, de Europese instellingen, de rechtbanken,…). Dit speciaal krediet dekt minstens 72% van de niet-geïnde gemeentelijke opcentiemen op die voorheffing. Het krediet met betrekking tot de Brusselse
gemeenten wordt krachtens de wet aan het Gewest overgedragen.
5. Procedure waarbij beschikbare kredieten van een bepaald begrotingsjaar worden aangewend voor de uitgaven van het volgende begrotingsjaar.

Minder registratierechten voor de Brusselaars
Met toepassing van de Lambermontakkoorden van 13 juli 2001,
die de fiscale bevoegdheden van de gewesten gevoelig hebben
verruimd, is in december 2002 een algemene fiscale hervorming goedgekeurd. Die hervorming omvat drie delen: de successierechten, de registratie- en schenkingsrechten en enkele
wijzigingen van de forfaitaire gewestbelasting ten laste van de
gezinshoofden, bedrijven en zelfstandigen. Die maatregelen
hebben tot doel middeninkomens en jonge gezinnen aan te
trekken.
Zo wordt een vermindering van de registratierechten toegekend voor de aankoop van een hoofdverblijfplaats (5 jaar minimum na aankoop) op het grondgebied van het Gewest. Die
vermindering is groter bij de aankoop van een middelgrote
woning dan bij de aankoop van een luxewoning. De eerste
schijf van 45.000 euro wordt vrijgesteld van registratierechten.
Dit bedrag wordt opgetrokken tot 60.000 euro als het gebouw
gelegen is binnen een ruimte voor versterkte ontwikkeling van
de huisvesting en de stadsvernieuwing. In tegenstelling tot het
Vlaamse Gewest, waar een algemene vermindering van de

registratierechten wordt toegekend (van 12,5 tot 10% en een
vermindering voor de eigendommen van minder dan 175.000
euro), heeft het Brussels Gewest beslist een vermindering toe
te kennen aan die gezinnen die een enige gezinswoning aanschaffen.
Voorts wordt het verlaagd tarief van 6% voor gebouwen waarvan het kadastraal inkomen lager is dan 745 euro afgeschaft.
Voor de vermindering van de registratierechten wordt dus
voortaan een eenvormig lineair systeem toegepast dat los staat
van het kadastraal inkomen, wat een hele vereenvoudiging is.
De tarieven en de belastingsschijven van de registratierechten
op de schenkingen zijn in dezelfde zin gewijzigd als de successierechten. In diezelfde geest zijn de registratierechten op
de schenking van een gezinswoning verlaagd.
Het ontwerp van ordonnantie 1 is op de plenaire vergadering
van 20 december 2002 aangenomen met 67 stemmen bij twee
onthoudingen.

1. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (A-361/1 – 2002/2003)

DE COMMISSIEVOORZITTERS AAN HET WOORD
In dit nummer een gesprek met de heer Bernard Clerfayt (MR), Voorzitter van de commissie voor de Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Grondbeleid. Hiermee sluiten we onze reeks interviews met de commissievoorzitters af.

Bernard Clerfayt is economist van opleiding en heeft als vorser en docent aan de UCL gewerkt alvorens
een politieke carrière te beginnen als gemeenteraadslid en nadien als schepen van stedenbouw
en stadsvernieuwing in Schaarbeek. Bij de eerste gewestelijke parlementsverkiezingen van 1989 werd hij
verkozen als plaatsvervangend lid en onmiddellijk opgeroepen om zitting te hebben. Hij werd herkozen in 1995
en 1999, is vandaag een doorgewinterd parlementslid en voorzitter van de commissie Stedenbouw sinds 1999.
De commissie ruimtelijke ordening heeft meerdere vergaderingen
gewijd aan de bespreking van het gewestelijk ontwikkelingsplan
(GewOP) nadat het ontwerp door Staatssecretaris Willem Draps
werd voorgesteld. GewOP, GBP, GemOP, BBP,…: die afkortingen
worden vaak miskend door de gewone burger. Kunt u ons de hiërarchie en de wisselwerking tussen die diverse plannen toelichten?
De ontwikkelingsplannen zijn politieke plannen die gewoonlijk gedurende een hele regeerperiode geldig zijn en de politieke streefdoelen en
voornemens bevatten. Die voornemens en streefdoelen worden aan een
politiek debat onderworpen aan de hand van een ontwerpplan, een
openbaar onderzoek en de goedkeuring van een document dat de leidraad vormt van het beleid van de gewestelijke en gemeentelijke overheden. Die politieke plannen verbinden alleen de opstellers ervan,
m.a.w. de overheid die ze goedkeurt, ten opzichte van de burgers.
De verordenende plannen leggen de stedenbouwkundige regels vast en
gelden voor iedereen die een kadastraal perceel, een gebouw, een huis
bezit. Het gaat om bindende regels voor bouw- en verbouwingswerken.
Die regels hebben een niet te verwaarlozen invloed op het economische
en sociale leven : ze kunnen activiteiten aantrekken die gunstig dan wel
ongunstig zijn voor de ontwikkeling van een hele wijk.
Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) voor het volledige Gewest en de
bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s) op het niveau van de gemeenten stellen onder meer de hoogte, diepte en bestemming van de op te
trekken of te verbouwen gebouwen vast, de kleur van de gevels in deze
of gene wijk,…. Om de privé-actoren de kans te geven projecten op hun
percelen te ontwerpen en te financieren, zijn die plannen, in tegenstelling tot de meer politieke plannen, op langere termijn geldig, aangezien
elke wijziging ervan het economische en sociale leven van een hele wijk
kan verstoren.

Staatssecretaris Willem Draps is het nieuwe project rond de
beperking van de parkeerplaatsen komen toelichten. Wat zijn de
krachtlijnen ?
Dit ontwerp heeft tot doel de regels inzake de aanleg van parkeertplaatsen te wijzigen. De geldende regels dateren van 1970 en zijn niet langer
aangepast. Het ontwikkelingsschema van Brussel zag er toen totaal
anders uit dan nu. De omzendbrief De Saeger, genoemd naar de toenmalige minister van verkeer, had tot doel stadssnelwegen doorheen de
stad aan te leggen om de hoofdstad met de vier uithoeken van het land
te verbinden. Dit project, dat gelukkig maar gedeeltelijk ten uitvoer werd
gelegd, heeft Brussel volledig opengereten. De onteigeningsvrees die
toen boven heel wat wijken hing heeft de verloedering en een diepgaande sociologische wijziging van bepaalde gemeenten met zich
gebracht. De omzendbrief, die nog altijd van toepassing is, bepaalt dat
bij elk nieuw gebouw een aantal parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Die praktijk is vandaag niet meer op zijn plaats : elke parkeerplaats in het centrum van de stad trekt auto’s aan en doet zo de autodruk
toenemen.
Het is dus hoog tijd dat de bestaande regelgeving wordt herzien, wat
gebeurt in de nieuwe omzendbrief, die de stad in vier zones opdeelt
(gebied A, B, C en D) volgens de bediening van het openbaar vervoer.
Hoe groter het openbaar vervoersaanbod, hoe minder parkeerplaatsen.
Het aantal parkeerplaatsen zal dus worden beperkt rond trein- en metrostations en rond bus- en tramhaltes. Men zal daarentegen minder restrictief zijn in activiteitenzones in de rand die minder goed door het openbaar vervoer worden bediend.

De commissie heeft een lange bezinning over dit dossier gehouden. Dit
debat is immers van wezenlijk belang voor het Gewest : als we de Europese hoofdstad willen blijven, moeten we bewijzen dat we de instellingen onder de beste omstandigheden kunnen ontvangen en moeten we
de Europese overheid een ondubbelzinnig signaal geven.

De Europese wijk vertegenwoordigt een groot stadsgebied waartoe de
Brusselaars geen toegang meer hebben. Alle actoren, met inbegrip van
de Europese instanties, hebben er baat bij dat die wijk opnieuw levend,
open en gezellig wordt.
Er moet een andere aanpak komen voor de nieuwe vestigingen. De commissie raadt aan een rondetafel te organiseren met de Europese instellingen, de federale regering (die via de Grondregie over de vestigingen
onderhandelt en deze financiert) en de gewestregering, die de vergunningen afgeeft en de verzuchtingen van de Brusselaars voor een coherenter vastgoedbeleid moet verdedigen.
In het kader van de nakende uitbreiding van de Unie is overigens een
studie over de vastgoedbehoeften uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er
voldoende ruimte is in de Europese wijk. Er is dus geen reden om zich
op te winden en vastgoedspeculatie in ander wijken aan te zwengelen,
ook als is het goed om weten dat er op langere termijn nog andere ruimten beschikbaar zijn. Momenteel moet de inrichting van de Leopoldwijk
worden voltooid. De eerste minister en de minister-president hebben
hiertoe een oproep tot projecten uitgeschreven.
Ik wil ook in dit verband ook nog de bouw van de vierde Europese
school vermelden. Op verzoek van de Europese Unie zal de federale
Staat, via de Grondregie, een site voorstellen. Het Brussels Gewest zal
deelnemen aan het debat over de keuze hiervan. Er moet een einde worden gemaakt aan de concentratie van de Europese scholen in het zuidoosten van de stad, omdat hierdoor de tweedeling van de stad wordt versterkt. Daarom hebben wij de oude kadettenschool van Laken, in het
noorden van Brussel, voorgesteld.

Wanneer een eigenaar overtredingen begaat, kunnen die voortaan makkelijk worden bestraft. De vergunning wordt pas afgegeven als er waarborgen betreffende de goede uitvoering van de werken worden verstrekt.
In het verleden is het immers vaak gebeurd dat projectontwikkelaars die
een vergunning hadden gekregen voor de bouw van kantoren en die als
tegenprestatie woningen moesten bouwen, wel de kantoorruimte optrokken, maar nadien de werken stopzetten. De projectontwikkelaar
gebruikte dus alleen het gedeelte van de vergunning dat hem interesseerde. Het was moeilijk om een beroep tegen dergelijke vergrijpen in te
stellen. Vandaag is dat een stuk makkelijker geworden: men kan vóór de
aanvang van de werken een bankwaarborg eisen met betrekking tot de
goede uitvoering van de werken, men kan de projectontwikkelaar ertoe
verplichten de werken in verschillende fasen te doen verlopen en tegelijkertijd de kantoorruimten en de woningen op te trekken, men kan de
werken laten stopzetten in geval van overtreding,…

De commissie, en nadien de plenaire vergadering, hebben een ontwerp van ordonnantie aangenomen betreffende het voorkooprecht. Dit onderwerp is ruim aan bod gekomen in het vorige nummer van onze nieuwsbrief. Wilt u nog bepaalde preciseringen aanbrengen?
In de eerste plaats wil ik opmerken dat het voorkooprecht een belangrijk instrument kan zijn voor de overheid, maar aangezien dit recht
afwijkt van het algemeen beginsel van de privé-eigendom, is het niettemin wenselijk hier zo weinig mogelijk gebruik van te maken. De overheid moet in staat zijn de privé-partners bij zijn inrichtingsprojecten te
betrekken en zo weinig mogelijk een beroep doen op dwangmaatregelen zoals het voorkooprecht of onteigening. In bepaalde, beperkte gevallen is dit noodzakelijk, maar het is zeker niet wenselijk er een systematisch beleidsinstrument van te maken. Het stedenbouwkundig beleid
moet alle belangen met elkaar verzoenen en hierom is het wenselijk dat
de overheidsacties door privé-initiatieven worden gesteund. Het Gewest
heeft overigens niet de nodige middelen om talrijke panden te onteigenen of in voorkoop te nemen. De toekomst zal uitwijzen hoe vaak wij
van dit recht gebruik zullen maken.

De commissie heeft het ook gehad over de vestiging van de Europese instellingen in Brussel. Er wordt een verslag voorbereid. Wat
zijn de hoofdlijnen hiervan?

Ook de Brusselaars moeten worden gerustgesteld : in het verleden is de
vestiging van de Europese instellingen immers maar al te vaak gepaard
gegaan met een gebrek aan voorbereiding waardoor in bepaalde wijken
onherstelbare schade werd aangebracht omdat de inwoners onvoldoende bij de projecten werden betrokken. Men ondervindt nog steeds
de gevolgen van die te massale concentratie waardoor de instellingen
volledig van het wijkleven zijn afgesneden.

kelen van de oude wet van 1962
behouden. Er zijn nieuwe artikelen
ingevoerd om de procedure voor de behandeling van stedenbouwkundige misdrijven duidelijker te maken.

De herziening van de ordonnantie houdende organisatie van de
planning en de stedenbouw is een grote stap voorwaarts in de stedenbouwkundige regelgeving in het Brussels Gewest.
De ordonnantie dateert van 1991 en werd gewijzigd in 1993. Nadien zijn
nog een tiental wijzigingen aangebracht. In het regeerakkoord van 1999
had men een reeks verzuchtingen opgenomen.
De eerste bestond erin de « erfgoed »-vergunning op te nemen in de stedenbouwkundige vergunning. Vroeger moest een eigenaar van een
beschermd pand die werken wilde uitvoeren twee vergunningen aanvragen bij twee afzonderlijke administratieve diensten. De termijnen en
procedures waren niet noodzakelijk dezelfde en ook de uitkomst kon
anders zijn. Het kwam dan ook vaak voor dat men een stedenbouwkundige vergunning ontving, maar de werken niet kon uitvoeren omdat
Monumenten en Landschappen hiervoor de vergunning had geweigerd.
De regering heeft belangrijk wetgevend werk verricht, dat door het Parlement is goedgekeurd, teneinde de « erfgoed »-vergunning in de stedenbouwkundige vergunning op te nemen en zo de termijnen en procedures op elkaar af te stemmen.
Een ander vraagstuk betreft de stedenbouwkundige lasten : projectontwikkelaars die kantoren bouwen, moeten als compensatie de omringende openbare ruimte verbeteren of woningen optrekken. Wegens het
vrij zwakke rechtskader was het in de praktijk niet altijd eenvoudig die
lasten af te dwingen. Nu is de wet gewijzigd om die lasten bindend te
maken. In een regeringsbesluit worden de regels vastgelegd die geldig
zijn voor elk gemeentebestuur dat stedenbouwkundige lasten oplegt om
ervoor te zorgen dat die nagenoeg dezelfde zijn in alle gemeenten en in
alle vergunningen. Vroeger konden die sterk verschillen : bepaalde projectontwikkelaars werden heel zware stedenbouwkundige lasten opgelegd terwijl andere er met lachwekkende verplichtingen vanaf kwamen.
Daarnaast zijn ook de procedures inzake de bestraffing van stedenbouwkundige overtredingen eenvormig gemaakt. In de ordonnantie van
1991 was dit aspect niet volledig uitgebouwd en werden een aantal arti-

De regering moet de uitvoeringsperimeters vaststellen. Voor elk van die
perimeters wordt de termijn beperkt tot zeven jaar die met maximum vijf
jaar kan worden verlengd. Als in een bepaalde zone het voorkooprecht
wordt ingevoerd, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de vastgoedverrichtingen. Ik onderstreep dus nogmaals dat dit instrument moet
bestaan, maar met grote voorzichtigheid moet worden gehanteerd.
De ordonnantie is goedgekeurd om de speculatie in bepaalde wijken te
beteugelen. Nemen wij bijvoorbeeld het project rond de HST-terminal
van het Zuidstation. Dit project heeft uiteraard de speculatie in de wijk
rond het Zuidstation aangezwengeld. De aanleg van een terminal met
overheidsgeld leidt immers tot een aanzienlijke meerwaarde van de gronden. In dergelijke gevallen moet erover worden gewaakt dat de overheid
nadien nog de nodige vastgoedverrichtingen kan doen, vaak met het oog
op de goede plaatselijke ordening, en moet worden vermeden dat alleen
een privé-instantie hiertoe nog in staat zou zijn. Het voorkooprecht moet
de overheid de mogelijkheid geven vastgoedspeculatie te beteugelen in
welbepaalde wijken die op initiatief van de overheid belangrijke wijzigingen hebben ondergaan.
Tot besluit wil ik nog opmerken dat stedenbouwkundige regels onontbeerlijk zijn voor de harmonieuze ontwikkeling van agglomeraties. In
Brussel zijn in het verleden heel wat vergissingen gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan het Justitiepaleis, dat een hele wijk heeft verpletterd, en
aan alle verwondingen die in het kielzog van de wereldtentoonstelling
van 1958 aan Brussel zijn toegebracht. Er zijn maar weinig steden waar
het centrum zo sterk verloederd was als in Brussel. Onverschilligheid,
maar ook speculatieve redenen waren hiervan de oorzaak. De verantwoordelijkheid is gedeeltelijk van politieke aard, maar deze problematiek
met talrijke facetten is ook een collectieve verantwoordelijkheid. Brussel
is een administratieve stad bij uitstek en werd vaak bestuurd door
beleidsmakers die er niet woonden. De snelle ontwikkeling van de stad
heeft te lang plaatsgehad zonder enige planning. In Parijs is de wijk La
Défense bijvoorbeeld buiten de stad opgetrokken. In Brussel heeft men
het hele stedelijk weefsel stukgetrokken.
Dankzij het stedenbouwkundig beleid, een materie waarvoor het Gewest
sinds 1989 bevoegd is, kunnen de politieke beleidsvoerders vandaag de
ordening van de stad waar ze zelf wonen beter en met meer betrokkenheid aanpakken.

De commissie leefmilieu op het terrein…
In het kader van het onderzoek van het
nieuwe afvalstoffenplan hebben de leden van
de commissie leefmilieu kennis willen nemen
van de sector van het hergebruik.

afval. Ze genieten enkel tegemoetkomingen
voor de tewerkstelling van laaggeschoolden.
De problemen inzake de erkenning en de
financiering van de sector leggen een hypotheek op de toekomst van de acties die door
Spullenhulp worden gevoerd. Elke jaar moet
de vereniging een afwijking aanvragen om
een BTW-tarief van 6% te mogen toepassen,
aangezien een vzw stricto senso niet voldoet
aan de criteria van een inschakelingsbedrijf
(Onkelinx-decreet). De vzw heeft hierover
nog geen uitsluitsel gekregen voor 2004.

De parlementsleden hebben een bezoek
gebracht aan het kringloopcentrum Televil in
Vilvoorde, het textielsorteercentrum van Spullenhulp in Sint-Pieters-Leeuw en de zetel van
Oxfam in Sint-Jans-Molenbeek.
Die drie hergebruikcentra zijn sociale-economieprojecten: ze werken met laaggeschoolden en nemen onder meer personen in
dienst die onder artikel 60 van de OCMW’s
vallen. Oxfam en Spullenhulp werken ook
met heel wat vrijwilligers.
De bewoners van het opvangcentrum van
Spullenhulp werken in de sorteercentra in het
kader van hun socio-professionele inschakeling. Spullenhulp en Oxfam werken met stagiairs in opleiding (laaggeschoolde werkzoekenden die een opleiding volgen) voor het
herstellen van huishoudtoestellen en computers. Ook stagiairs op weg naar socio-professionele inschakeling (leefloners die sociale
begeleiding en een opleiding genieten) oefenen binnen die verenigingen activiteiten van
sociale economie uit. Spullenhulp werkt
bovendien voor diverse werkzaamheden met
personen die werk van openbaar nut moeten
uitvoeren. Oxfam werkt met personen die het
doorstromingsprogramma volgen.
De sociale activiteiten van Oxfam en Spullenhulp in België vertonen heel wat gelijkenissen. Oxfam spitst zich toe op partnerschappen met landen uit het Zuiden en heel wat
acties bestaan uit lobbyen en ontwikkelingseducatie. Momenteel zet Oxfam bijvoorbeeld
acties op in het kader van de algemene overeenkomst inzake de handel in diensten
(GATS) en onderneemt het stappen om een
ecolabel te verwerven : Oxfam wil als een
EMAS-bedrijf worden erkend (Eco-management and audit scheme), een Europees
milieulabel dat nog maar weinig Belgische
bedrijven in de wacht wisten te slepen.
Oxfam, Spullenhulp en andere verenigingen
(zoals de vzw Terre) maken deel uit van de
coördinatiestructuur Ressources. Hoofddoel
van die koepelstructuur is het label Solid® te
promoten. Het spreekt voor zich dat de
sociale doelstellingen verschillen van die

Textielsorteercentrum Spullenhulp.

welke door de privé-sector worden nagestreefd. Het aantal commerciële tweedehandszaken neemt alsmaar toe en doen de
sociale sector soms scherpe concurrentie aan.
Dat is bijvoorbeeld het geval van Troc international voor meubels en kleine voorwerpen
en van Humana in de textielsector.

De Brusselse parlementsleden hadden het
met de delegatie uit Sri Lanka over het functioneren van ons Brussels Gewest binnen de
Belgische instellingen.
Sri Lanka is samengesteld uit een ruime
meerderheid van Ceylonezen en een minderheid van Tamils die vooral in het noordoosten van het eiland leven.
Op religieus vlak bestaat de bevolking uit
boedhisten, hindoes, christenen en muzelmannen.
Na bloedige rellen hebben de partijen begin
2002 een vreedzaam akkoord gesloten.

In 2001 heeft Spullenhulp alleen al voor grofvuil (meubels en diverse voorwerpen) 2.850
ton opgehaald, waarvan 776 ton restafval. De
verwijdering van dit restafval kost de vzw
80.000 euro.

De minister heeft gezegd dat hij de positie
van de verenigingen die hergebruik bevorderen wil verstevigen. Is zijn boodschap goed
overgekomen? Volgens de verantwoordelijken van Oxfam, die op een oproep tot projecten van het Gewest hebben gereageerd,
klikt het niet tussen Oxfam en het BIM. De
twee projecten van Oxfam met betrekking tot
twee nieuwe circuits voor kantoormeubelen
en boeken zijn in de gele zakken van het BIM
terechtgekomen.
Laten we hopen dat het bezoek van de parlementsleden een katalysator is voor een
betere structurering van de sector en voor
een grotere steun van het Gewest aan die
sociale-economiebedrijven, aangezien ze
concrete vorm geven aan het streefdoel van
het Gewest inzake afvaldematerialisatie.

Ondernemingen met een strikt sociaal oogmerk werken niet alleen met laaggeschoolden, maar helpen eveneens personen met
materiële of psychische problemen en daklozen. Aan de hand van een lijst die door hun
OCMW is opgesteld, kunnen minderbedeelden zich bij Spullenhulp en Oxfam meubelen
en kleren aanschaffen.
Het voornaamste verschil tussen het kringloopcentrum en Spullenhulp en Oxfam
betreft ongetwijfeld de subsidiëring. De
kringloopcentra werken samen met de
gemeenten en zijn met die laatste verbonden
via een milieuconvenant. Elke kilo gespaard
afval brengt de gemeente 0,25 euro op. De
gemeente vergoedt het kringloopcentrum met
een percentage van die subsidie die het
Vlaams Gewest haar toekent en vaart hier zelf
ook wel bij : het saldo van de subsidie, minder afvalverwerkingskosten, minder vrachtwagens die het afval moeten ophalen.
Spullenhulp en Oxfam ontvangen geen subsidie van het Gewest voor elke kg gespaard

SRI LANKA op studiebezoek in Brussel
21 Sri Lankezen onder wie 3 ministers, 8
parlementsleden, verschillende journalisten
en leden van een meerpartijen-werkgroep
zijn donderdag 16 januari ontvangen door
de leden van het Bureau van het Brussels
Parlement.

Bovendien wordt het restafval, m.a.w. het
afval dat overblijft na sortering en terugwinning, verwerkt door een privé-onderneming
en aan de verbrandingsoven afgegeven tegen
de commerciële prijs die van toepassing is op
verenigingen met sociaal oogmerk, die het
Gewest een niet onaanzienlijke hoeveelheid
afval besparen.

De verantwoordelijken van Spullenhulp hebben onderstreept dat sinds de invoering van
de betaalzakken en de grofvuilophaling tegen
betaling in de andere gewesten, het restafval,
en dus de verwerkingskost, aanzienlijk is toegenomen voor de verenigingen die hergebruik bevorderen.

Ondertussen bestuderen zij nu de reorganisatie van hun Staat met het oog op een
grote regionale autonomie.
Het is in dat kader dat de delegatie het
model van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kwam bestuderen.
Minister Jayawardane, die de Sri Lankese
delegatie leidde, verklaarde erg geïnteresseerd te zijn in het Brusselse institutionele
model en zei dat hij veel had opgestoken
van de informatie die hij van de verschillende parlementsleden had gekregen.
Voorzitster Magda De Galan (PS) verklaarde
zich bereid om te allen tijde haar ervaring
op het institutionele vlak ter beschikking te
stellen van de werkgroep ter bevordering
van de vrede én van het Sri Lankese Parlement in hun streven naar een institutionele
hervorming.

Kringloopcentrum Televil, uitleg voor de volksvertegenwoordigers.

Een Controlecollege voor het Gewest
Sinds de jongste staatshervorming, uitgevoerd
door de bijzondere wet van 13 juli 2001, zijn
de Gewesten en Gemeenschappen bevoegd
een eigen regeling aan te nemen inzake de
controle op de mededelingen van de regeringsleden en de verkiezingsuitgaven.
Met die hervorming wordt een eind gemaakt
aan een nogal ongerijmde situatie waarin de
mededelingen van de regeringen van de deelstaten en de verkiezingsuitgaven van de kandidaten voor de parlementsverkiezingen in de
Gemeenschappen en de Gewesten onderworpen waren aan de controle van een commissie die was samengesteld uit federale parlementsleden.
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft
zijn nieuwe bevoegdheid snel uitgeoefend en
op 21 februari 2002 een ordonnantie
betreffende de controle van de regeringsmededelingen aangenomen (B.S. van 1 maart
2002).
Die ordonnantie richt binnen het Brusselse
Hoofdstedelijk Parlement een Controlecollege
op dat samengesteld is uit negen leden van
het Parlement en wordt voorgezeten door
Magda De Galan (PS). Minstens een derde van
de leden behoort tot de Nederlandse taalgroep.
De gewestelijke ministers en staatssecretarissen moeten elke voor het publiek bestemde
mededeling die met overheidsgeld wordt

gefinancierd aan het Controlecollege voorleggen.
Het Controlecollege moet erop toezien dat de
regeringsmededeling er niet toe strekt het
persoonlijk imago van de minister of staatssecretaris of het imago van diens politieke partij te verbeteren.
Zo kan het College een gunstig advies geven
mits wijziging van de vorm van de mededeling om het informatief aspect te versterken
en het persoonlijk karakter van de mededeling af te zwakken.
Als de regeringsmededeling niet aan het Controlecollege wordt voorgelegd of geen rekening houdt met diens beslissing, worden er
financiële sancties opgelegd. De kostprijs van
de mededeling kan dan worden aangerekend
op de uitgaven van de betrokken minister of
staatssecretaris voor de eerstvolgende verkiezingen waaraan deze deelneemt.
Sinds zijn oprichting heeft het Controlecollege reeds 14 vergaderingen gehouden en 29
adviezen verstrekt over hem voorgelegde
regeringsmededelingen.
Het Controlecollege heeft eveneens beslist
zich binnenkort over de problematiek van de
toegestane verkiezingsuitgaven te buigen in
het vooruitzicht van de komende Brusselse
parlementsverkiezingen in juni 2004.

????

Ook in het Brussels Parlement stelt men tentoon
Tentoonstellingen in het Brussels Parlement, dat het symbool wil zijn
van de gewestelijke democratie, worden stilaan een traditie. De
organisatie van tentoonstellingen past immers in het kader van het
beleid van het Bureau van het Brussels Parlement dat deze assemblee als een transparante instelling en een open huis voor de bevolking aanziet.
In februari organiseerde de Griekse ambassade en het Griekse ministerie van cultuur, naar aanleiding van het
Griekse voorzitterschap van de Europese Unie,
een tentoonstelling voorzien van de nodige
uitleg en rijkelijk geïllustreerd met reproducties, foto’s en tekeningen, over de democratie
in Athene en de renovatie van de Akropolis.
Van 17 tot 28 maart exposeren vijftien leden
van de kunstkring Iris hun werken (schilderen beeldhouwwerken, foto’s en literatuur).

Van 22 april tot 5 mei, organiseert de Turkse ambassade een tentoonstelling over 40 jaar Turkse immigratie in België. Deze tentoonstelling heeft als doel, a.d.h.v. historische documenten, om de
Turkse Gemeenschap meer bekend te maken bij de Belgische
Gemeenschap en haar deelname aan het sociale en economische
leven in België, waar zij zich definitief heeft gevestigd, in de kijker
te brengen.
Van 20 mei tot 4 juni stelt Pierre Jouve, naar aanleiding van de 10de
verjaardag van de Haven van Brussel, een reeks foto’s
tentoon over de geschiedenis en de uitbouw
van onze « zeehaven ».
Alle tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk
voor het publiek.
Voor inlichtingen omtrent de openingsuren : afdeling public relations van het Parlement
(tel.: 02 549 62 02/04).

Ook in april en mei wordt tentoongesteld
in de spiegelzaal van het Brussels Parlement.

De reorganisatie
van de koepelstructuur Iris
Na de hoorzittingen betreffende de financiële
situatie van de Iris-ziekenhuizen, heeft de
commissie voor de sociale zaken tijdens de
maand december haar goedkeuring gehecht
aan het ontwerp van ordonnantie dat ertoe
strekt de koepelstructuur Iris, die voortaan
de directie en het algemeen beheer van de
ziekenhuisactiviteiten zal waarnemen, meer
bevoegdheden te geven. Die structuur zal
daartoe een driejarig algemeen strategisch
en bedrijfsplan voor de ziekenhuisactiviteiten
opstellen dat van toepassing zal zijn op alle
lokale verenigingen.
De controle op de lokale verenigingen zal
worden versterkt. Met het oog op de solidariteit van de gemeenten zonder ziekenhuis
zullen die gemeenten tenslotte lid worden
van de koepelvereniging. Hetzelfde geldt
voor het gewest dat 10 miljoen euro heeft
uitgetrokken op de begroting 2003 om de
gemeenten met een ziekenhuis ter hulp te
komen. Het ontwerp is aangenomen in plenaire vergadering op 20 december 2002 met
44 stemmen tegen 10, bij 15 onthoudingen.

Nog bezoeken
in het Brussels Parlement
Op woensdag 29 januari ll. hebben de
Secretaris-generaal en enkele ambtenaren
van het Brussels Parlement hun tegenhangers van de Assemblee van Kosovo voor
een werkbezoek ontvangen. De Kosovaren wilden immers weten hoe hun Brusselse collega’s te werk gaan bij de dagelijkse organisatie van de werkzaamheden
van hun assemblee.

Herziening van de successierechten
Het ontwerp van ordonnantie van de Regering tot wijziging van het Wetboek der successierechten is tijdens de plenaire vergadering van 20 december aangenomen met 41
stemmen tegen 14 bij 14 onthoudingen (stuk
nr. A-360/1 en /2 – 2002/2003). Het ontwerp
werd tegelijk met 17 andere voorstellen van
parlementsleden besproken. Daaruit blijkt
duidelijk hoeveel belang de parlementsleden
aan de problematiek van de successierechten
hechten. Er moest hierover dan ook dringend
gelegifereerd worden.
Het hoofddoel van de hervorming is de stadsvlucht van middeninkomens tegen te gaan en
(onder meer jonge) gezinnen aan te sporen in
Brussel te komen wonen. Het tarief van de
successierechten in rechte lijn en tussen
broers en zussen zal in het algemeen lager
liggen dan in de andere gewesten. Indien de
vererving betrekking heeft op de gezinswoning waarin de erflater op de dag van zijn
overlijden sedert ten minste vijf jaar zijn
hoofdverblijfplaats heeft gehad, wordt deze
verlaging (enkel voor de schijven onder de
250.000 euro) nog groter als die woning
wordt verkregen door een erfgenaam in de
rechte lijn, door de echtgenoot of de samenwonende.
Budgettaire compensatie van die verlaging
wordt vooral gezocht in de zijlijn (tussen
ooms, tantes, neven en nichten) en tussen
personen zonder bloedverwantschap. In die
categorieën worden de tarieven verhoogd,
aangezien de som van de erfdelen van de
rechthebbenden als uitgangspunt voor de
berekening wordt genomen (dit globaliseringsprincipe wordt ook in het Vlaamse
Gewest toegepast).
De ordonnantie verhoogt de successierechten
op de legaten aan verenigingen en andere
rechtspersonen zonder winstoogmerk die

de werking van deze nieuwe democratische instelling die wordt opgericht onder
de bescherming van de Verenigde Naties.

Hiermee wenste het Brussels Parlement
zijn steun te betuigen aan de installatie en

Gedurende twee dagen hadden de Kosovaarse ambtenaren nog ontmoetingen met
ambtenaren van de Kamer en de Senaat,
die samen met het Brussels Parlement dit
verblijf in Brussel hebben georganiseerd.
Hiermee werd een goed voorbeeld van
geslaagde interparlementaire samenwerking gegeven.

Leden van het Bureau van het Brussels
Parlement in gesprek met S.E.M. Marek
Browski,Maréchal van de Diète (Voorzitter

van het Parlement) van de Republiek
Polen, op officieel bezoek in Brussel op 26
november 2002.

door de federale staat erkend zijn. Het tarief
wordt opgetrokken van 8,8% tot 12,5 %. In
het oorspronkelijke ontwerp werd voorgesteld dit tarief tot 25% op te trekken.
Ecolo gaat grotendeels akkoord met het ontwerp, maar heeft zich toch onthouden. Ecolo
betwijfelt of jonge gezinnen die zich in Brussel willen vestigen zich zorgen maken over
erfenisproblemen.
Voor de MR is dit een belangrijke hervorming,
aangezien de tarieven van de successierechten sinds 1977 niet meer werden veranderd.
De wetgeving moest aan de welvaart worden
aangepast. De gevolgen van de samenvoeging van de erfdelen zal beperkt zijn, voornamelijk gelet op wat is goedgekeurd in verband met de samenwonenden.
Volgens de cdH-fractie heeft het Parlement dit
ontwerp te snel behandeld. De Regering
heeft de fiscaliteit niet in haar geheel bekeken, maar de gewestelijke belastingen afzonderlijk behandeld. Dit ontwerp stemt de regeling af op die van Vlaanderen. De cdH betreurt
eveneens dat de erfnemers geen enkele
domiciliëringsvoorwaarde wordt opgelegd en
dat de tarieven in de zijlijn aanzienlijk worden verhoogd.
De PS wijst erop dat het ontwerp een moeilijk evenwicht is waardoor de progressiviteit
van de belasting wordt gewaarborgd en bijgevolg steun verdient.
Dit ontwerp stemt grotendeels overeen met
het voorstel van ordonnantie dat desbetreffende eveneens door de VLD werd ingediend.
Ook de CD&V-fractie heeft de ordonnantie
goedgekeurd, ook al betreurt ze dat de hervorming niet verder gaat.

Het Brussels Handvest van de rechten
van het zieke kind beter bekend maken
Ziek zijn is niet leuk en kan heel wat ongemakken met zich brengen. Aangezien die
situatie soms nog moeilijker is voor kinderen,
hebben de leden van de commissie voor de
Gezondheid een ontmoeting met de zorgverleners die zieke kinderen begeleiden georganiseerd in het kader van twee voorstellen van
resolutie tot goedkeuring van een « Handvest
van de rechten van het zieke kind » (een
van mevrouw Françoise Bertieaux (MR) en
mevrouw Isabelle Molenberg (MR) en een
van de heer Joël Riguelle (cdH)). Beide voorstellen werden op 20 november 2002 in plenaire vergadering aangenomen.
In de resolutie wordt voorgesteld het handvest
van Leiden als Handvest van het zieke kind te
nemen. De inhoud kan als volgt worden
samengevat : het handvest wil de opname van
het kind in het ziekenhuis tot een strikt minimum beperken. In geval van ziekenhuisopname heeft het kind het onvoorwaardelijk
recht zijn ouders bij zich te hebben. De
ouders worden ertoe aangemoedigd bij hun
kind te blijven zonder dat dit voor hen een
financiële meerkost meebrengt. De kinderen
en hun ouders moeten aangepaste informatie
krijgen zodat ze deel kunnen hebben in de
beslissingen die hen aanbelangen. Alle niet
noodzakelijke behandelingen worden vermeden en men tracht fysieke of emotionele
agressie en pijn tot een minimum te herleiden.
De kinderen worden verpleegd op specifieke
diensten waar bezoekers zonder leeftijdsbeperking worden toegelaten. Het ziekenhuis
moet de kinderen een omgeving aanbieden
die in overeenstemming is met hun noden en
ziet erop toe dat het verzorgend team opgeleid is om aan die noden te kunnen beantwoorden. Dit team moet zo georganiseerd zijn
dat de continuïteit van de verzorging aan elk
kind gegarandeerd is. Het kind moet tact- en
begripvol worden behandeld.

Al die elementen werden bevestigd door de
gedachtewisselingen met de zorgverleners
die in de commissie kwamen getuigen, maar
de commissie heeft die minimumeisen nog
willen aanvullen. Zo wordt het Verenigd College gevraagd dit Handvest bij alle zorgverleners te promoten en het op de agenda van de
Interministeriële Conferentie voor de
Gezondheid te plaatsen. Verder moet de totstandkoming van opvanghuizen- of plaatsen
worden aangemoedigd. De resolutie benadrukt ook de noodzaak de informatie over de
ziekte, de palliatieve verzorging en de hulp
die aan de gezinnen kan worden verleend te
coördineren, te bevorderen en te verspreiden.
De Verenigde Vergadering besluit haar resolutie door te onderstrepen dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de mogelijkheid om het zieke kind (weer) zijn gewoon
leven te laten leiden en dat er zo nodig soepele overlegstructuren tussen de verzorgingsinstellingen, het gezin, de school en de jeugdbewegingen tot stand moeten worden gebracht.
Het Verenigd College wordt gevraagd de Irisstructuur ertoe aan te zetten om het Handvest
van de rechten van het zieke kind te integreren in het Handvest van de rechten van de
gehospitaliseerde patiënt om te zorgen voor
opvang en professionele begeleiding van het
kind en zijn gezin.

Kleine receptie in de spiegelzaal van het Brussels
Parlement om het einde van de opnames van de
aflevering « Les scrupules de Maigret » te vieren.
Ze zal uitgezonden worden op RTBF1 in de
maand april 2003. Vlnr Ondervoorzitter
Jean-Pierre Cornelissen (MR), de Franse acteur
Bruno Cremer, Voorzitter Magda De Galan (PS)
en de Belgische acteur André Debaar.
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Observatoria voor de huisvesting: een dringende noodzaak
In december 2001 heeft de Commissie voor de huisvesting een
bezoek gebracht aan het Observatorium voor de Huisvesting
van Etterbeek. De uitnodiging kwam van de burgemeester van
die gemeente, de heer Vincent De Wolf (MR), die eveneens lid
van de commissie is. Dit Observatorium is opgericht in samenwerking met verschillende gemeentediensten (dienst bevolking, stedenbouw, wijkagenten, OCMW,…) en beschikt over
een uitstekend informaticasysteem dat tot doel heeft alle
woongebouwen op het grondgebied van de gemeente te
inventariseren en hun verbouwing, bestemming en bezetting
op te volgen. Zo kan onder meer worden nagegaan welke
gebouwen onbewoond, ongezond, te klein of overbevolkt
zijn of nog wat de daadwerkelijke bestemming is van de
gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning is afgegeven.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het Brussels
Parlement heeft Voorzitter Magda De Galan (PS)
aan de « gehuldigde » personeelsleden van het
Brussels Parlement de eervolle onderscheidingen
uitgereikt die door de Koning toegekend worden
voor de tijdens hun carrière bewezen diensten.
Op de foto staan de onderscheiden personeelsleden samen met de Voorzitter.

Dit bezoek heeft geleid tot een voorstel van resolutie dat tot
doel heeft andere gemeenten van het Gewest ertoe aan te zetten soortgelijke observatoria op te richten, met name door een
financiering ad hoc. Dit voorstel werd eind 2002 tijdens meerdere vergaderingen in commissie besproken. Het voorstel werd
gewijzigd om een samenwerking mogelijk te maken tussen dit
zeer concreet, lokaal initiatief en het toekomstig gewestelijk
Observatorium voor de Huisvesting dat krachtens de nieuwe
Huisvestingscode moet worden opgericht. Dat zal tot doel hebben alle gegevens in verband met huisvesting in het Gewest in
te zamelen, onder andere door een inventaris van de onbewoonde gebouwen op te maken en door de vastgoedmarkt en
de huurprijzen van nabij te volgen. Maar dit werk op gewestelijk niveau, dat voornamelijk uit statistisch
onderzoek zal bestaan, moet worden gevoed
door de gegevens die op lokaal vlak door
veldwerk worden verzameld. Vandaar het
belang van gemeentelijke observatoria naar
het voorbeeld van het observatorium van
Etterbeek.
De besprekingen in de commissie hebben
geleid tot een resolutie van de Raad die op 29
november 2002 in plenaire vergadering is
aangenomen.

Handtekening:

Belasting op de casinospelen
Op 2 december jongstleden heeft de commissie financiën
een ontwerpordonnantie aangenomen tot wijziging van
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de belasting op de casinospelen
betreft (stuk A-331/1 en /2 – 2001/2002). Deze stap vloeit
voort uit de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen die
voorziet in de oprichting van een casino in het Brussels
Gewest. In uitvoering van die wet werd Brussel-Stad bij
koninklijk besluit van 20 juni 2002 aangeduid als de
gelukkige winnaar. De bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en
de Gewesten had de Gewesten de mogelijkheid gegeven
de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen
voor spelen en weddenschappen en voor automatische
ontspanningstoestellen te wijzigen.
Met deze nieuwe ordonnantie worden de aanslagvoeten
op de tafelspelen en op de automatische speeltoestellen
op een niveau gebracht dat te vergelijken is met het
niveau in de andere Gewesten. Het Brusselse casino op
kruissnelheid zou het Gewest op jaarbasis ongeveer 20 tot
23 miljoen euro moeten opbrengen.
Met uitzondering van een aantal technische vragen verliepen de besprekingen vrij consensueel. De heer Benoît
Cerexhe (cdH) wilde weten hoever het stond met de procedure voor de aanbesteding van het casino. Minister Guy
Vanhengel (VLD) heeft gepreciseerd dat de Stad Brussel
geen bijkomende belasting mag opleggen. De heer Christos Doulkeridis (Ecolo) heeft gewezen op de gevaren van
de gokverslaving en hoewel de bevoegdheid van het
Gewest ophoudt bij de belastingregeling, wenst hij dat de
beschermingsmaatregelen in herinnering worden gebracht.
De heer Eric André (MR) zou voor een andere locatie dan
Brussel-Stad hebben geopteerd. Mevrouw Anne-Sylvie
Mouzon (PS) was het eens met de ethische kwestie die de
heer Christos Doulkeridis aan de orde stelde. Volgens
mevrouw Mouzon moeten evenwel alle activiteiten die
inkomsten opleveren worden belast.
Het ontwerp is in plenaire vergadering aangenomen met
65 stemmen tegen 4.
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