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De begroting van het gewest voor 1999
Om de jaarlijkse begroting van het
Hoofdstedelijk Gewest goed te keuren baseert
het Hoofdstedelijk Parlement zich op twee
ontwerpen van ordonnantie. Dat zijn twee
wetsontwerpen die de Hoofdstedelijke
Regering heeft ingediend. Het eerste betreft de
uitgaven, het tweede de ontvangsten. Deze
ontwerpen zijn eerst in de commissies besproken, zodat de volksvertegenwoordigers kunnen stemmen met kennis van zaken.
De schuldenlast uit het verleden
66,33379 miljard ontvangsten (middelenbegroting) tegenover 75,1401 miljard uitgaven. Het
verschil is in hoofdzaak te wijten aan de schuldenlast uit het verleden. Zonder deze schuldenlast zou de begroting 1999 een positief
saldo vertonen van bijna 3 miljard. Toch kan
worden vastgesteld dat dankzij een strenge
begrotingscontrole in de loop van de laatste
drie jaren de globale schuld is gestabiliseerd
en dat we gematigd optimist mogen zijn wat
betreft de vermindering ervan. Er moet ook op
gewezen worden dat het gecorrigeerd netto
tekort wordt geraamd op 2,3 miljard, een
bedrag dat 300 miljoen lager ligt dan de aanbeveling van de Hoge Raad voor Financiën
waartoe het Gewest zich had verbonden.

De Brusselse paradox
Net zoals de andere gewesten krijgt het
Hoofdstedelijk Gewest een deel van de door de
Federale Staat geïnde belastingen teruggestort.
Dat is goed voor 55% van de "ontvangstenbegroting", een globale dotatie die elk jaar stijgt,
maar minder dan die van Vlaanderen en
Wallonië. Hun deel groeit in verhouding steeds
meer. Dat komt omdat de gemiddelde koopkracht, het belastbaar inkomen van de
Brusselaars, daalt. En dat is juist de paradox
waar men het zo vaak over heeft: Brussel en de
negentien gemeenten, Brussel, de hoofdstad
van de Europese Unie, schept werkgelegenheid
en rijkdom dankzij de talrijke bedrijven en
KMO's, overheidsbesturen en internationale
organisaties die er zich vestigen. Maar deze
werkgelegenheid komt vooral ten goede aan de
Vlamingen en de Walen die elke dag met meer
dan 350.000 in de hoofdstad komen werken.
We kunnen alleen maar hopen dat het federale
België de onmiskenbare bijdrage van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de nationale rijkdom zal erkennen en aan het
Hoofdstedelijk Gewest de financiële middelen
zal toekennen die in verhouding staan tot de
bijdrage van het gewest en de rol ervan als
hoofdstad van Europa.

De goedkeuring van de gewestbegroting:
een proces dat goed wordt gevolgd
De twee ontwerpen van ordonnantie, het ene
betreffende de ontvangsten, het andere betreffende de uitgaven, worden parallel door de
vaste commissies bestudeerd. Deze moeten
advies over de uitgaven uitbrengen aan de
commissie voor financiën.
Het is de taak van in het bijzonder de commissie voor financiën om niet alleen de adviezen
in te winnen waardoor zij haar taak kan vervullen, maar ook de ontwerpen in detail te bes-

tuderen en zich uit te spreken over de verschillende begrotingen. Hiervoor is een meerderheid van ten minste 8 leden op 15 vereist.
De commissie moet dan het eindverslag van de
rapporteur goedkeuren, voor het aan de
gewestelijke parlementsleden in de plenaire
vergadering wordt voorgelegd. Zodra de Raad
de begroting heeft goedgekeurd worden de
begrotingsordonnanties van kracht.

In het hoofdstuk uitgaven staat de post “lokale besturen” voor “dotaties aan de gemeenten”, de begroting “uitrusting en
vervoer” staat voor openbare werken (wegen, metro, tram, bus, enz.)

Uitgaven 1999

% totaal

(in miljarden)
Administratie
Economie
Uitrusting en vervoer
Tewerkstelling
Locale besturen
Huisvesting
Stedenbouw
Leefmilieu
Schuld
Dotatie van het Parlement
Ministeriële Kabinetten
Monumenten en Landschappen
Energie
Buitenlandse betrekkingen
Niet-economisch onderzoek
Werken zetel van het Parlement
Totaal

10,2881
2,3038
16,9303
4,8185
10,6433
2,8124
1,7780
5,3885
17,3562
0,9778
0,5214
0,4650
0,054
0,5381
0,0447
0,22

14
3
23
6
14
4
2
7
23
1
1
1
0
1
0
0

75,1401

100

Zaterdag
24 april

Feest van de
Iris
De autonome gewestbelasting is bestemd voor de verwijdering van het huisvuil (Net Brussel), brandweer en dringende
medische hulp (BHDBDMH).

Ontvangsten 99

Het feest van de IRIS wordt zoals elk jaar
gevierd op de laatste zaterdag van april.
Er zal gefeest worden op de ESPLANADE
VAN HET JUBELPARK, de hele dag lang..
Voor een natje en een droogje, talrijke
attracties, animatie voor kinderen, sport…
ALLEN DAARHEEN,
op ZATERDAG 24 APRIL

% totaal

(in miljarden)
Toegewezen gedeelte van de P.B.
Gewestelijke belastingen
Ontvangsten agglomeratie
Autonome gewestbelasting
Andere
Organieke fondsen
Totaal

34890,50
10947,30
4348,00
2330,00
2750,80
8711,10

55
17
7
4
4
14

63977,70

100

In de volgende NIEUWSBRIEF:
- uitgebreide informatie over de verkiezingen van 13 juni 1999.
- het wetgevend werk (vervolg)

Het wetgevend werk
Twee ordonnanties keuren het Verdrag van Amsterdam goed
Tijdens de vergadering van 5 februari 1999
hebben het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
en de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie de ontwerpen van ordonnantie aangenomen houdende instemming met het Verdrag
van Amsterdam houdende wijziging van het
Verdrag betreffende de Europese Unie.
Tijdens diezelfde vergadering is ook een voorstel van resolutie over dit thema goedgekeurd.
Dit voorstel was ingediend door 10 volksvertegenwoordigers onder wie de parlementsvoorzitter. Met deze resolutie had het Hoofdstedelijk Parlement een duidelijk doel voor ogen.
Men weet dat de instemming met de internationale verdragen door de parlementen van
gemeenschappen en gewesten gebeurt zonder
mogelijkheid tot amenderen.

Daarom vond het Hoofdstedelijk Parlement dit
een goede gelegenheid om via deze resolutie
zijn gehechtheid aan de Europese beleidsplannen te bevestigen, en de nadruk te leggen op
zowel de vooruitgang die door dit Verdrag is
geboekt als op de doeleinden die nog niet zijn
bereikt.
In dit verband betreurt het Hoofdstedelijk
Parlement de afwezigheid van institutionele
hervormingen en het gedeeltelijk behoud van
de regel van eenparigheid. Wat de vooruitgang
betreft legt het de nadruk op de uitbreiding van
de bevoegdheden van het Europees Parlement,
is het ingenomen met de oprichting van een
tewerkstellingscomité en is het verheugd dat
het Verdrag een eerste stap zet om een
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid uit te bouwen.

De verdeling van de dotatie aan de gemeenten
van het Hoofdstedelijk Gewest definitief goedgekeurd
Tijdens de plenaire vergadering van 14 december 1998 heeft het Hoofdstedelijk Parlement
het "ontwerp van ordonnantie tot vaststelling
van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar
1998" aangenomen met 57 stemmen tegen 10,
bij 6 onthoudingen. Zo wordt een nieuw
mechanisme voor de verdeling van kracht dat
over de jaren heen ongewijzigd blijft.
Een nieuw uitgangspunt
Het door het Hoofdstedelijk Parlement aangenomen verdelingsmechanisme stoelt op de volgende principes:
- zorgen voor een solidariteit tussen de
gemeenten gelet op hun twee belangrijkste
fiscale ontvangsten; dat zijn de opcentiemen
op de personenbelasting en op de onroerende voorheffing,

PARLEMENT MET « KLASSE »…
Woensdag 10 februari ll stelde het Brussels
Parlement zich voor aan de deelnemers van de
aktie « Parlement met Klasse ».
“Klasse” is het tijdschrift van het departement
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Een sociale resolutie
Op het einde van 1998 heeft het Hoofdstedelijk
Parlement een resolutie aangenomen om het
lot van talrijke gezinnen met financiële problemen te verlichten. Daarin werd aan de intercommunale gasmaatschappijen gevraagd de
gaslevering voor huishoudelijk gebruik tijdens
de winter, tot 31 maart 1999, niet af te sluiten
behalve om veiligheidsredenen.
Deze resolutie gaat nog verder en vraagt dat
op verzoek van het OCMW van het betrokken

gezin, de eventueel afgesloten meters opnieuw
worden geopend.
Op 26 februari werd het ontwerp van ordonnantie dat regels vastlegt om de schorsing van
gaslevering voor huishoudelijk gebruik te voorkomen éénparig aangenomen.
U kan er alles over lezen in het Beknopt Verslag
(1998-1999) nr 12. Bel 549.62.53 – onze documentatiedienst - voor een exemplaar.

Die dag klopten de moedige bezoekers aan
het Brussels Parlement de sneeuw van hun jassen en namen plaats in de zaal van de plenaire
vergaderingen in het Huis van de Parlementsleden. In het eerste deel kwamen enkele leerkrachten aan bod die vertelden hoe zij op een
aktieve manier hun leerlingen laten kennismaken met het Brussels Parlement (projectonderwijs, scholierenparlement, rollenspel van een
Franstalige en Nederlandstalige school uit
Anderlecht). Daarna konden de leerkrachten
kennismaken met het didactisch materiaal (brochures, videofilm, internetsite…) dat het Brussels Parlement aanbiedt en tenslotte debateerde
een panel van Brusselse volksvertegenwoordigers met de leerkrachten, olv een moderator.
In het najaar wordt een gelijkaardige aktie
gepland voor de Franstalige Brusselse scholen.
Meer daarover in een volgend nummer van de
“Nieuwsbrief”.

Het Brussels Parlement en zijn administratie
In ons vorig nummer legden we de nadruk op
de noodzakelijke, minutieuze werkzaamheden
van de diensten die belast zijn met de voorbereiding van de taken van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en die zijn beslissingen moeten uitvoeren in het belang van de burgers.
In dit tweede artikel gaan we nader in op een
van de activiteiten van de wetgevende diensten. Deze diensten bestaan uit drie cellen:
- de plenaire vergaderingen
- de commissies en studies
- de wetgevende data en de documentatie
Zij worden bijgestaan door een vertaaldienst.
Hoe werkt de cel “plenaire vergaderingen”?
Na kennis te hebben genomen van de verzoeken tot interpellatie en de door de volksvertegenwoordigers ingediende vragen, evenals van
de wetgevende teksten waarvan de bespreking
in de commissie is voltooid, bereiden de ambtenaren van de cel, een tiental dagen voor de

vastgelegde datum voor een plenaire vergadering, een ontwerp van agenda voor (wij herinneren eraan dat het publiek deze vergaderingen kan bijwonen).
Het ontwerp van agenda wordt besproken in
het Bureau in uitgebreide samenstelling (dat is
het Bureau van het Parlement, uitgebreid met
de voorzitters van de erkende politieke fracties
– in totaal een twintigtal leden). Het Bureau in
uitgebreide samenstelling bepaalt, na het ontwerp te hebben besproken, de datum, het uur
en de agenda van de vergadering.
Die wordt vervolgens aan alle volksvertegenwoordigers, de pers en het Belgisch Staatsblad
gezonden. Hij kan ook worden geraadpleegd
op de website van het Hoofdstedelijk Parlement.
De ambtenaren controleren of de vragen en de
interpellaties wel degelijk aan de bevoegde
ministers zijn gericht, en melden indien nodig

- zorgen voor een zekere stabilisering van het
aandeel van elke gemeente over de jaren
heen,
- de onderverdeling behouden van de algemene dotatie aan de gemeenten in drie
begrotingsenveloppes (of dotaties):
1 de “basisdotatie”, die 8% uitmaakt van de
algemene dotatie, wordt verdeeld op
basis van het aantal inwoners en de totale
oppervlakte van de gemeenten.
2 De “ontvangstendotatie”, die 42% uitmaakt van de algemene dotatie, bevat het
eigenlijke solidariteitsprincipe. Zij houdt
immers rekening met de twee voornaamste reeds genoemde fiscale ontvangsten.
3 De “uitgavendotatie”, die overeenstemt
met de overige 50%, wordt verdeeld rekening houdend met uitgavenindicatoren
en sociaal-demografische en stedenbouwkundige gegevens.

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

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

Wie doet wat? (2)

Handtekening :

dat ze reeds aan de orde waren of onontvankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze het gewestelijk kader overstijgen.
Tijdens de vergaderingen staat deze cel de
Griffier en de Voorzitter bij om te zorgen voor
een correct verloop van de besprekingen en de
naleving van het reglement en de procedures.
Tot slot wordt, nadat de Raad een ordonnantie
(dat is een gewestelijke wet) heeft aangenomen, een document opgesteld, een "perkament" genoemd naar het gebruikte papier. Dat
wordt naar de Hoofdstedelijke Regering gezonden die de tekst bekrachtigt. Die wordt dan,
naar be-horen ondertekend, in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, een van de voorwaarden om van kracht te worden.
In een volgende nieuwsbrief verneemt u meer
over de andere afdelingen van de parlementaire diensten die onmisbaar werk leveren voor
het Hoofdstedelijk Parlement.

De voorzitter van het Brussels Parlement, senator
Armand De Decker, heeft op 19 januari de voorzitter van
de Roemeense Senaat, de heer Petre Roman, ontvangen.

Het Hoofdstedelijk Gewest verleent bijstand
aan zijn ondernemingen in het buitenland
De wetten van 1998 hebben aan de gewesten
zeer ruime bevoegdheden toegekend inzake
buitenlandse handel. Zo heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een netwerk opgericht
van een dertigtal handelsattachés, kenners van
een of meerdere landen, die de Brusselse
ondernemingen de mogelijkheid bieden om
zaken te doen.
Kennis van hun werkterrein, contacten op alle
niveaus, weten waar en wanneer evenementen plaatsvinden die van belang kunnen zijn
voor de ondernemingen uit het Hoofdstedelijk
Gewest, dat is de basis voor de dienstverlening
van de handelsattachés. Zij geven ook een antwoord op de meest uiteenlopende en gerichte
vragen die onze exporteurs bezighouden.
Toen al deze attachés voor een week in Brussel
samen waren voor bijscholing en public relations, hebben de leden van het Bureau en van
de verenigde commissies voor economische

zaken en externe betrekkingen een vergadering met hen belegd. Daar is gebleken dat
behalve de Brusselse specialiteiten het vooral
producten zijn met hoge toegevoegde waarde
die in het buitenland het best verkopen.
De attachés hebben toegegeven dat hun diensten nog onvoldoende bekend zijn bij de exporteurs uit het Hoofdstedelijk Gewest. Als ze al
weten dat dit netwerk bestaat, zijn vooral de
geïnteresseerde KMO’s slecht geïnformeerd
over de talrijke opdrachten die deze attachés
kunnen uitvoeren. Een aantal KMO’s is er zelfs
niet van op de hoogte dat de dienstverlening
volledig gratis is.
Een aantal attachés hebben bij deze gelegenheid verklaard dat zij menen dat hun opdracht
soms het economische kader mag overstijgen
om het Hoofdstedelijk Gewest te vertegenwoordigen en in alle opzichten “aan de man te
brengen”.

Bezoek van het Bureau van de
assemblee van Neder-Saksen
van deze deelstaat als hoofdstad Hannover en die 7 miljoen inwoners telt waar ondernemingen met wereldfaam
zoals Volkswagen, Telefunken,
Technics, Panasonic, Bahlsen,
Pelikan en nog vele andere
hun zetel hebben.
De deelstaat bezit 20% van de
aandelen van Volkswagen;
professor Wernstedt, voorzitter
van de assemblee, zinspeelde
hierop met zijn opmerking dat
Professor Rolf Wernstedt, voorzitter van de assemblee van Neder-Saksen, aan zijn
"als Volkswagen niest heel
zijde Edda Goede en Brigitte Litfin, ondervoorzitters
Neder-Saksen verkouden is".
Het Bureau van het Hoofdstedelijk Parlement
Volkswagen zorgt ook voor een niet onbelangheeft het Bureau van de assemblee van Nederrijk deel van de werkgelegenheid in het
Saksen voor een lunchbespreking uitgenodigd.
Hoofdstedelijk Gewest en meer bepaald in
Vorst. Daarom heeft het Bureau van de Landtag
Tijdens deze werkvergadering werd ruime
de volksvertegenwoordigers uit het Hoofdsteaandacht besteed aan institutionele kwesties,
delijk Gewest uitgenodigd voor een bezoek
waarvoor de Duitse gasten een grote belangaan zijn assemblee in Hannover en aan de
stelling betoonden. Er werd ook van gedachVolks-wagenfabrieken in Wolfsburg.
ten gewisseld over de economische situatie

De handelsattachés vergaderen in het Parlement

Op 13 juni 1999 kiezen de
Brusselaars voor hun Gewest
13 juni 1999: een datum die u niet mag vergeten!
De Belgen moeten dan niet minder dan drie
parlementen kiezen: het federale parlement
(Kamer en Senaat), het Europees parlement,
en, naargelang het geval, het Brusselse, het
Vlaamse, het Waalse of dat van de Duitstalige
Gemeenschap.
Zowat een half miljoen kiezers van het
Hoofdstedelijk Gewest zullen dus naar de
stembus gaan om 75 rechtstreeks gekozen
afgevaardigden aan te duiden, en dit in het
teken van de democratische waarden die het
huidig Hoofdstedelijk Parlement tijdens deze
verkiezingsperiode hoog in het vaandel voert.
De kandidaten die aan de verkiezingen in het
Hoofdstedelijk Gewest deelnemen worden
voorgedragen op afzonderlijke lijsten naargelang van hun taal. Bij het indienen van hun
kandidatuur verklaren ze tot welke taalgroep
ze behoren. De op de Nederlandse lijsten
gekozen gewestelijke volksvertegenwoordi-

gers vormen de Nederlandse taalgroep, die op
de Franstalige lijsten zijn gekozen vormen de
Franse taalgroep.
Om verkozen te worden, moet men onder
meer Belg zijn, de volle leeftijd van 21 jaar
bereikt hebben en zijn woonplaats in het
Gewest hebben. De kiezers zijn de Belgen die
de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en
hun woonplaats hebben in het Gewest.
In onze volgende "Nieuwsbrief", eind mei,
gaan we nader in op deze belangrijke burgerplicht.
We herinneren er nu reeds aan dat het de taak
is van de volksvertegenwoordigers die de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad vormen de
gewestelijke wetten (ordonnanties) aan te
nemen en controle uit te oefenen op de
Brusselse regering.
Tot slot wijzen we erop dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken een folder heeft gewijd
aan de volgende verkiezingen. U vindt deze
folder in elk postkantoor.

HET RECHTSCOLLEGE : een administratieve rechtbank
ten dienste van de Brusselaars
De rechterlijke taken die in de andere provincies onder de bevoegdheid vallen van de bestendige deputatie, worden in Brussel uitgeoefend door een college van 9 leden, waarvan er
minimum drie tot de Nederlandse taalrol behoren. Zij worden aangewezen door de
Gewestraad op voorstel van de Regering.
Dit College noemt men het "Rechtscollege van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". Het heeft
zijn zetel bij de Griffie van het Hoofdstedelijk
Parlement die als secretariaat fungeert.

Wat zijn de bevoegdheden?
De bevoegdheid die de inwoners van het
Hoofdstedelijk Gewest het meest aanbelangt is
deze van de bezwaren tegen de gemeenteheffingen. Jaarlijks worden er ongeveer 1.500
bezwaarschriften ingediend door particulieren, vennootschappen of verenigingen tegen
heffingen of retributies die door de 19
gemeenten van het Hoofdstedelijk Gewest
worden geheven. In 1998 heeft het
Rechtscollege meer dan 1600 klachten behan-

deld. Het maakt zo stilaan de achterstand goed
die het van de voormalige provincie Brabant
heeft geërfd. Tegen de fiscale beslissingen van
het College kan men beroep aantekenen en
118 personen hebben bij het Hof van Beroep
te Brussel van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt.
Het Rechtscollege heeft ook de bevoegdheid
om uitspraak te doen over de geldigheid van
de verkiezingen van de gemeenteraden en de
raden voor maatschappelijk welzijn, evenals

over het behoud van hun verkiezingsvoorwaarden. In 1998 heeft het Rechtscollege uitspraak gedaan in vier verkiezingszaken betreffende het behoud van de verkiezingsvoorwaarden voor de gemeenteraadsleden en de
leden van de raad van het OCMW.
De vergaderingen van het Rechtscollege zijn
voor het publiek toegankelijk.
Voor inlichtingen kan u terecht op het
nummer 511 60 67.
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