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Onze lezers hebben ongetwijfeld opge-
merkt dat de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad een campagne voert ten gunste van
de democratische waarden. Die cam-
pagne is een reactie op de desinformatie
vanwege bepaalde extremistische par-
tijen. De parlementsleden van alle Brus-
selse democratische partijen, zowel aan
Nederlandstalige als aan Franstalige kant,
waren het erover eens dat er een
mediacampagne in beide
talen moest worden ge-
voerd om een zo groot
mogelijk publiek te berei-
ken en om dit publiek
ervan te overtuigen dat het
van wezenlijk belang is die
waarden, die door de
extremistische partijen met
voeten worden getreden,
te verdedigen.

Jongeren, niet-gepoliti-
seerde burgers en inwo-
ners van achtergestelde
wijken behoren tot dit
groot publiek dat nu eens totaal onver-
schillig tegenover de gewestverkiezingen
staat, maar dan weer te gevoelig is voor
de drogredenen van partijen die de
basisideeën van de democratie misken-
nen.

Er werd een bestek gestuurd naar een
tiental bedrijven die voornamelijk, maar
niet uitsluitend, uit Brussel komen. Vier
reclamebureaus hebben een offerte
gedaan. De campagne werd overeen-
komstig de wetgeving op de overheids-
opdrachten toegewezen aan het bureau
GREY, dat voorstelt om, via een cam-
pagne die voornamelijk op televisie en
bioscoop toegespitst is, een ware oproep
te doen om op te komen voor de demo-
cratie: een spotje in de bioscoopzalen en
op televisie moet de Brusselaars ertoe

aanzetten om via hun stem het extre-
misme het zwijgen op te leggen.  Op de
achtergrond is de schim te zien van een
beroemde Brusselaar die weet hoe hij
lonten moet doven. Op die manier krij-
gen de democraten bovendien de
lachers op hun hand. 

Sinds 28 april is het spotje op VT4, Télé
Bruxelles en RTL-TVi en in alle bio-

scoopzalen van Brussel-Hoofdstad te
zien. Er zullen eveneens affiches in de
secundaire en hogescholen van het
Gewest, op de gemeentelijke aanplak-
borden en op andere openbare plaatsen
worden aangebracht.

Tot slot nog even vermelden dat het
spotje ook op de Internet-site van de
Raad te bekijken is. 

De bewustmakingscampagne is onte-
genzeglijk een “première” in de parle-
mentaire geschiedenis...

“Leg het extremisme het zwijgen op voor-
aleer het extremisme u het zwijgen op-
legt!” ... een slogan om niet te vergeten.

De affiche van de campagne is binnenin
dit blad gevoegd.

De renovatiewerken van onze zetel
waren voldoende gevorderd om op 23
april jongstleden het halfrond te kun-
nen openen. 

Van buitenaf oogt het gebouw reeds
fraai met de grote glaswand rond het
halfrond en de opgeknapte neoklas-
sieke gevels, maar er is nog heel wat
werk aan de winkel.

Als alles volgens plan verloopt, zal het
hele gebouw in het begin van de nieuwe
zittingsperiode worden geopend.

Dit prachtig gebouw bezorgt de Brusse-
laars eindelijk hun eigen gewestelijk
parlement waar ze de plenaire vergade-

ringen en de commissievergaderingen
kunnen bijwonen of aan een groeps-
rondleiding kunnen deelnemen.

Binnen de initiële begrotingsenveloppe
werd voldoende geld gevonden om de
vergaderzalen en andere openbare
plaatsen met werken van hedendaagse
kunstenaars op te fleuren. We zullen
hierop later uitgebreid terugkomen.

Op de verkiezingsavond zullen de RTBF,
Télé Bruxelles, RTL-TVI en TV-Brussel
vanuit het nieuwe halfrond uitzenden,
zodat u reeds een kijkje in het nieuwe
hart van de Brusselse democratie kunt
nemen.

Als een prachtige aanzet tot het Irisfeest
werd het nieuwe halfrond van het Brus-
sels Parlement op 23 april plechtig geo-
pend in aanwezigheid van de Brusselse
Regering en talrijke genodigden, onder
wie de Vertegenwoordiger van de
Koning, diverse belangrijke persoonlijk-
heden van het federale Parlement en
de andere deelparlementen, de burge-
meester van Brussel en van andere
gemeenten en verschillende partijvoor-
zitters.

Nadat de Brusselse parlementsleden
hun nieuwe zitjes hadden ingenomen,
verklaarde voorzitter Armand De
Decker voor een overvolle pers- en
publieke tribune hoe trots en verheugd

hij was dit nieuwe halfrond, waar voor-
taan de Brusselse wetgeving tot stand
zal komen, te mogen openen in hartje
Brussel. Na een woordje uitleg over de
renovatie van het historisch gebouw,
bracht hij hulde aan Michel Verliefden
en Brigitte D’Helft voor hun uiterst
geslaagde architecturale visie.

Ook de eerste ondervoorzitter van het
Brussels Parlement, Jan Béghin, liet zich
bijzonder lovend over het project uit en
onderstreepte de harmonisch uitstraling
van deze democratische plaats bij uit-
stek. Kortom, de opening was een
groots feest en ook de pers had niets
dan waardering voor de geslaagde com-
binatie van verleden en toekomst.

Het Brussels Parlement
in hartje Brussel

De renovatie wordt voortgezet

De voorzitter en de leden van het
Bureau van het Brussels Parlement heb-
ben op 16, 17 en 18 maart de leden van
het Bureau van de Vergadering van het
Land van Berlijn ontvangen.

Op het programma stond onder meer
een werkvergadering over de institutio-
nele structuren van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. De afvaardiging heeft

ook met de commissie voor de buiten-
landse betrekkingen gedachten uitge-
wisseld over de rol van de regio’s en
van het Comité van de Regio’s van de
Europese Unie. De Duitse afvaardiging
heeft ten slotte de gelegenheid gehad
een bezoek te brengen aan de haven
van Brussel, waar ze heeft kunnen vast-
stellen hoe belangrijk die is voor het
economisch leven van Brussel.

Berlijn-Brussel

De democratische
waarden verdedigen

De voorzitter en verschillende leden van
het Bureau van het Brussels Parlement
hebben in Madrid de oprichting van een
nieuw advies- en overlegorgaan bijge-
woond: de Conferentie van de parle-
menten van de hoofdstedelijke regio’s
van de Europese Unie, waarin voortaan
alle wetgevende vergaderingen van de
regio’s zijn vertegenwoordigd, met name
de Autonome Gemeenschap van
Madrid, de Länder van Berlijn en Wenen

en ons Gewest. Men hoopt dat binnen-
kort ook de Regio van Latium (Rome),
die verhinderd was in Madrid, binnen-
kort tot de Conferentie zal toetreden.

Het is de bedoeling om ervaringen uit
te wisselen, zich over zaken van
gemeenschappelijk belang te buigen en
ervoor te zorgen dat de Europese Unie
rekening houdt met de specifieke pro-
blemen van de hoofdstedelijke regio’s.

Oprichting van een Conferentie van de parlementen van
de hoofdstedelijke regio’s van de Europese Unie



In de verschillende nummers van de
“Nieuwsbrief van het Brussels Parle-
ment” hebben we onze lezers op de
hoogte gehouden van de voornaamste
werkzaamheden van onze parlements-
leden, met name wanneer de ordon-
nanties op het dagdagelijkse leven van
de burgers betrekking hadden. Aan het
einde van de zitting werden nog tal van
ordonnanties aangenomen in de meest
uiteenlopende domeinen zoals leefmi-
lieu (bestraffing van milieumisdrijven,
luchtkwaliteit), economie (oprichting
van een Brussels Waarborgfonds), ste-
denbouw, organisatie van de DBDMH,
instemming met diverse internationale
overeenkomsten.

Tijdens de laatste plenaire vergadering
op 7 mei heeft het Parlement nog vol-
gende ordonnanties goedgekeurd : de
ordonnantie houdende goedkeuring
van het samenwerkingsakkoord tussen
de Federale Staat, de Gemeenschappen
en Gewesten betreffende de bestendi-
ging van het armoedebeleid, onderte-
kend te Brussel op 5 mei 1998, de
ordonnantie over de reorganisatie van
het Centrum voor informatica voor het
Brussels Gewest, en de ordonnantie tot
wijziging van de bijzondere bestem-
mingsplannen en verschillende bepalin-
gen van de ordonnantie van 29 augus-
tus 1991 houdende de organisatie van
de planning en de stedenbouw.

10 jaar wetgevend werk
ten dienste van het Gewest

Deze ordonnantie strekt ertoe nieuwe
vormen van economische activiteit te
bevorderen (die bijzonder welkom in ons
Gewest zijn) en de wederinschakeling
van werkzoekenden aan te moedigen.

Sociaal oogmerk
De inschakelingsondernemingen heb-
ben een duidelijk sociaal oogmerk: laag-
of middelmatig geschoolde werkzoeken-
den die uit de traditionele arbeidscircuits
zijn uitgesloten of bijzonder moeilijk aan
een baan kunnen worden geholpen,
opnieuw in het normale arbeidscircuit
inschakelen.

De ordonnantie wil de oprichting en de
verdere ontwikkeling van dit nieuw
soort handelsondernemingen (want het
gaat hier wel degelijk om handelsonder-
nemingen die goederen produceren of
diensten leveren) steunen door middel
van specifieke steunmaatregelen die ertoe
strekken de rendabiliteitshandicap van
die bedrijven bij hun start op te vangen.

Om als inschakelingsonderneming te
worden erkend, moet de onderneming
aan verschillende voorwaarden voldoen:
ze moet als een vennootschap met soci-
aal oogmerk worden opgericht, ten min-
ste drie werknemers tewerkstellen, een
gematigde loonspanning eerbiedigen,
een arbeidsintensieve activiteit uitoefe-
nen en binnen een bepaalde termijn en
in bepaalde verhoudingen werkzoeken-

den van de in de ordonnantie bepaalde
doelgroep in dienst nemen.

De erkenning wordt door de Regering
verleend na advies van de Eononomi-
sche en Sociale Raad. Ze is geldig voor
vier jaar en kan worden verlengd.

Economische activiteit
Na de erkenning kunnen die onderne-
mingen een loonsubsidie voor de
bedrijfsleider en voor elke aangeworven
werknemer krijgen. Die subsidies zijn
degressief. De inschakelingsonderne-
mingen kunnen tevens bij de Geweste-
lijke Investeringsmaatschappij van Brus-
sel tegen bijzondere voorwaarden een
lening verkrijgen.

De inschakelingsondernemingen blijven
natuurlijk in aanmerking komen voor
alle mogelijke steunmaatregelen waar-
voor de traditionele bedrijven in aan-
merking komen.

Terloops moet worden opgemerkt dat de
Europese Commissie geoordeeld heeft
dat die bijzondere steunmaatregelen geen
concurrentievervalsing veroorzaken. 

Kortom, de inschakelingsondernemin-
gen hebben niet alleen tot doel op ter-
mijn als echte handelsondernemingen te
werken die goederen en diensten com-
mercialiseren, ze streven er eveneens
naar kansarme werkzoekenden na enige
tijd opnieuw een normale baan in een
gewoon bedrijf aan te bieden.

Ordonnantie betreffende de
erkenning en de financiering van

inschakelingsondernemingen

De Raad heeft een ordonnantie
goedgekeurd betreffende de rol
en de werking van de GOMB,
die voortaan de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij voor
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest heet. Met die ordonnantie wordt
een tweeledig doel nagestreefd: ener-
zijds een volledige en actuele wettelijke
grondslag aan de opdrachten van stads-
vernieuwing en economische ontwikke-
ling van de GOMB verlenen en ander-
zijds alle bepalingen die op de GOMB
van toepassing zijn, coördineren en
codificeren.

Inzake economische ontwikkeling is de
GOMB belast met de bevordering van
de oprichting en de ontwikkeling van
ondernemingen in ons Gewest, in het
bijzonder door de vestigingsmogelijk-
heden te vergroten, door bedrijvenzones
en bedrijfsgebouwen te beheren en door
betere informatiediensten uit te bouwen.

Inzake stadsvernieuwing trekt de GOMB
gebouwen voor woningen of voor
ambachtelijke en handelsactiviteiten op

in gebieden waar een tekort aan
woningbouw wordt vastgesteld.
Die woningen moeten in een
meerjarenplan opgenomen zijn,
dat met name de projecten, de
middelen, de betalingswijze en

de vestigingsplaats vastlegt.

Naast de bevoegdheden die ze reeds
had, wordt de GOMB er bovendien wet-
telijk toe gemachtigd om in het kader
van haar twee basisopdrachten tot ontei-
geningen over te gaan.

Een van de nieuwigheden van de ordon-
nantie is het beheerscontract dat de
GOMB met de regering moet sluiten: dit
meerjarencontract bepaalt onder meer
de doelstellingen van de GOMB, de
gewestsubsidies, de beoordelingsmecha-
nismen en beoordelingscriteria voor het
gevoerde beleid, de voorwaarden voor
overeenkomsten met andere rechtspers-
onen, de werking van en het toezicht op
de diensten van de GOMB,...

De ordonnantie richt ook een financieel
comité op dat de raad van bestuur in zijn
opdracht van financieel toezicht moet
bijstaan.

Ordonnantie
betreffende de GOMB

In 1997 werd bij meer dan 5.000 Brus-
selse gezinnen de gastoevoer afgesloten
omdat ze hun factuur niet hadden
betaald.
Dat is een van de redenen waarom het
Brussels Parlement op 26 februari een
ordonnantie tot vaststelling van de maat-
regelen ter voorkoming van de schorsin-
gen van de gaslevering goedkeurde.

Het is van belang erop te wijzen dat die
maatregelen enkel betrekking hebben
op natuurlijke personen die gas voor
huishoudelijk gebruik verbruiken.

Er werden twee regelingen ingevoerd.

In de eerste plaats is de ordonnantie
gebaseerd op de (federale) wet van 5 juli
1998, die de procedure van de “collec-
tieve schuldenregeling” invoert. Zodra
een gebruiker met een te grote schul-
denlast heeft verkregen dat de proce-
dure van de collectieve schuldenregeling
wordt ingezet, kan het gas niet langer
worden afgesloten. De rest hangt af van
de evolutie van de ingezette procedure.
Voor de gebruikers met financiële

problemen maar zonder bovenmatige
schuldenlast bepaalt de ordonnantie
dat de distributiemaatschappij het
bevoegde OCMW  moet inlichten zodra
ze een betalingsaanmaning stuurt. Het
OCMW kan dan bemiddelen, hetzij
door te melden dat die persoon reeds
maatschappelijke hulp geniet, hetzij
door samen met de verbruiker een
terugbetalingsplan op te stellen. In dat
laatste geval kan het gas niet langer
worden afgesloten, behalve als het
OCMW weigert tussenbeide te komen
of indien de abonnee niet met een bet-
alingsplan instemt.

Verder verbiedt de ordonnantie elke
schorsing van de gaslevering tussen 1
november en 31 maart, behalve om vei-
ligheidsredenen, en geeft ze zo kracht
van wet aan een beginsel waarover
meerdere parlementaire resoluties wer-
den ingediend.

Het Brussels Parlement zal de ordon-
nantie binnen een jaar beoordelen.

Ordonnantie betreffende
de schorsing van gasleveringen

Nog niet zo lang geleden heeft Brussels
Gewestraadslid Philippe Smits 67 stu-
denten die aan Belgische universiteiten
en hogescholen studeren en uit 20 lan-
den ten zuiden van de Sahara afkomstig
zijn, in het Brussels Parlement uitgeno-
digd. Voor een dag werden ze parle-

mentslid en mochten ze verstandige en
opbouwende voorstellen van resolutie
ter verbetering van het statuut van de
buitenlandse, niet-EU student bespre-
ken, amenderen en goedkeuren.

Het initiatief is een première die aan-
toont dat de studenten au sérieux wil-
len worden genomen en dat er een
grote kloof bestaat tussen de legale en
illegale immigratie.

Ze hopen dat de betrokken Belgische
politieke instanties op basis van deze
resoluties hun verblijfsomstandigheden,
die niet altijd gemakkelijk zijn, zullen
verbeteren.

Afrika aan het woord

Hoek Fernand Cocqplein – Mercelisstraat,
een realisatie van de GOMB (foto Serge Brison).

Het industrieel terrein aan de Aakaai in Anderlecht :
om nieuwe ondernemingen te huisvesten;
een realisatie van de gewestelijke
ontwikkelingsmaatschappij GOMB.



een geldige reden (ziekte, verblijf in het
buitenland,...) niet in het stembureau
kan aanbieden, kan evenwel aan een
familielid volmacht verlenen om in zijn
plaats te stemmen. Het volmachtformu-
lier is gratis bij het gemeentebestuur te
verkrijgen.

75 nieuwe verkozenen
voor een nieuw halfrond

Zoals bij alle andere parlementsverkie-
zingen worden de zetels volgens het
systeem van de evenredige vertegen-
woordiging verdeeld (het zogenaamde
d’Hondt-systeem). De zetels worden
verdeeld in evenredigheid met het aan-
tal stemmen dat op elke lijst is uitge-
bracht. In het Brussels Gewest worden
de zetels evenwel vooraf tussen de
twee taalgroepen verdeeld. Momenteel
worden er 65 zetels aan de Franstaligen
en 10 zetels aan de Nederlandstaligen
toegekend.

Op 13 juni vinden de laatste verkiezin-
gen van het tweede millennium plaats
en worden er niet minder dan acht par-
lementen vernieuwd. De 543.994 stem-
gerechtigde Brusselaars moeten hun
vertegenwoordigers in de Kamer, de
Senaat, het Europees Parlement en de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad aanwij-
zen.

Moet het nog gezegd dat die verkiezin-
gen uiterst belangrijk zijn voor het
stadsgewest Brussel, dat tevens de
hoofdstad van België en Europa is ?

Geen stem uitbrengen zou een vergis-
sing zijn, een zwaar plichtsverzuim, een
onverschilligheid die in de kaart van de
extremisten speelt.

De kiezers

Om te kunnen stemmen, moeten de
Brusselaars aan vier voorwaarden vol-
doen:
– Belg zijn;
– minstens 18 jaar zijn op de dag van de

verkiezingen;
– in het bevolkingsregister van een van

de 19 gemeenten van het Brussels
Gewest ingeschreven zijn;

– niet om strafredenen van de kiezers-
lijst uitgesloten of geschorst zijn.

Goed om weten is dat de kiezerslijsten
worden opgesteld de eerste dag van de
tweede maand die aan de verkiezings-
maand voorafgaat. Eventuele wijzigin-
gen van nationaliteit en woonplaats
werden op 1 april 1999 afgesloten,
zodat sommige Brusselaars in hun vroe-
gere gemeente zullen moeten stem-
men...

De drie andere voorwaarden moeten
verplicht op 13 juni vervuld zijn.

De kandidaten

De Brusselse kandidaten moeten Belg
zijn, 21 jaar zijn, hun burgerlijke en
politieke rechten genieten en sinds 13
januari in één van de 19 gemeenten
ingeschreven zijn.
De keuze van de taalgroep is definitief
en geldt ook voor alle volgende verkie-
zingen.

Hoe geldig stemmen
voor het Brussels Parlement ?

Zoals bij alle andere parlementsverkie-
zingen kunt u op verschillende manie-
ren een geldige stem uitbrengen:
– ofwel via een lijststem;
– ofwel via een naamstem voor een

kandidaat of een opvolger;
– ofwel via een naamstem voor meer-

dere kandidaten en/of opvolgers.

Belangrijk om weten is dat u niet voor
kandidaten of opvolgers van verschil-
lende lijsten mag stemmen.

In België is er stemplicht, zowel voor de
federale, gewestelijke, Europese als
gemeenteraadsverkiezingen. In geval
van recidive kunnen de boetes tot 5.000
BEF oplopen. De kiezer die zich om
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zich dat die magneetkaart enkel voor de
verkiezingen van 13 juni kan worden
gebruikt...). De stem wordt met behulp
van een leespen uitgebracht. De lijsten
verschijnen op het scherm en omvatten
evenveel kandidaten als er op de lijsten
staan.
De kiezer hoeft zich niet ongerust te
maken: hij ziet telkens op het scherm
wat hij moet doen om zijn stem uit te
brengen en te bevestigen. Mocht hij
toch nog problemen hebben, dan kan
hij altijd nog de hulp van een lid van
het stembureau inroepen.

Snelle en betrouwbare
verkiezingsuitslagen

De elektronische telling van de stem-
men biedt heel wat voordelen: de resul-
taten zijn niet alleen uiterst betrouw-
baar, maar het tellen gaat ook veel snel-
ler. Vooral het aantal naamstemmen zal
heel wat vlugger bekend zijn nu die met
de computer worden geteld.
Bijkomend voordeel is dat er minder
burgers moeten worden opgeroepen om
op de dag van de verkiezingen mee te
helpen en dat de vervelende, onhandige
stembiljetten door een (lees)pen en een
scherm zullen worden vervangen.

De zes eerstverkozen leden van de
Nederlandse taalgroep hebben van
ambtswege ook zitting in het Vlaams
Parlement, terwijl aan Franstalige kant
19 leden door hun politieke partij wor-
den aangewezen. De aanwezigheid van
Brusselse parlementsleden in het Parle-
ment van de Vlaamse Gemeenschap
enerzijds en in het Parlement van de
Franse Gemeenschap anderzijds, is toe
te schrijven aan het feit dat in Brussel
elke gemeenschap bevoegd is inzake
onderwijs en inzake de culturele en
persoonsgebonden materies ten
opzichte van de unicommunautaire
instellingen.

Sommige Brusselse verkozenen die in
de gemeenschapsraden zitting heb-
ben,kunnen door die raden als senator
aangewezen worden. Zo kan een
gewestraadslid dus tegelijk ook senator
zijn.

De elektronische stemming

De geautomatiseerde stemming, die
sinds 11 april 1994 bij wet ingevoerd is,
wordt nu voor het eerst tot het hele
Brusselse Gewest uitgebreid. In elk
stembureau zal een elektronische stem-
bus worden geplaatst, alsook meerdere
stemmachines die uitgerust zijn met een
beeldscherm, een eenheid voor het
lezen en registreren van magneetkaar-
ten en een leespen. 

De stemmen zullen worden geteld in de
hoofdbureaus, die hiertoe met een
krachtig computersysteem uitgerust zijn.

In elk stembureau zullen er gemiddeld
6 computers worden geplaatst. Dankzij
een speciaal beschermingssysteem kun-
nen de voorzitters elk technisch pro-
bleem opsporen zonder dat aan het
beginsel van de geheime stemming
wordt geraakt.
De machines worden geactiveerd tel-
kens als een kiezer de magneetkaart
inbrengt die hem door de voorzitter van
het bureau na voorlegging van zijn
oproepingsbrief en zijn identiteitskaart
werd overhandigd (het spreekt voor

De nieuwe Brusselse Hoofdstedelijke
Raad zal voor het eerst op dinsdag 29
juni 1999 samenkomen. Tijdens die ver-
gadering zullen de geloofsbrieven van
de parlementsleden worden onderzocht
en zullen ze hun eed afleggen in het
splinternieuwe halfrond dat onlangs
plechtig werd geopend.

Brussels Parlement, Parlement
van de Franse Gemeenschap,
Vlaams Parlement

Sommige Brusselse verkozenen hebben
eveneens een zitje in de Raad van de
Franse Gemeenschap of in het Vlaams
Parlement.




