
Op 16 november, vieren wij, zoals elk jaar, de
Internationale Dag van de Verdraagzaamheid.  In
ons kosmopolitisch Gewest, moet verdraag-
zaamheid een van de grootste waarden zijn.  Het
harmonieus samenleven van de talrijke gemeen-
schappen in Brussel hangt daarvan af.

Laten we eerlijk toegeven : het multiculturele en
multiraciale karakter van onze stad zijn unieke
troeven, ook al zijn het tegelijk belangrijke uit-
dagingen voor ons allen.  Elke Brusselaar moet
zijn plaats hebben in onze maatschappij, los van
oorsprong, taal, of geloofs- of levensbeschou-
welijke overtuiging.  Al die verschillen maken
van onze stad een cultureel kruispunt en labo-
ratorium, waarop wij trots moeten zijn.

Het is evenwel niet voldoende om de andere
te verdragen; men moet streven naar actieve
tolerantie, steunend op het willen samenleven
en kennismaken met de buur, los van alle ver-
schillen. 
Laten wij de toespraken en de lange verklarin-
gen over verdraagzaamheid laten voor wat ze
zijn en allen, en op elk moment, actieve strijders
voor verdraagzaamheid zijn.  Het heterogene
karakter van onze stad kan slechts als een heuse
rijkdom worden beschouwd als iedereen actieve
verdraagzaamheid in zijn vaandel schrijft.  

Behoort Brussel, als hoofdstad van Europa, niet
het voorbeeld te geven inzake tolerantie ? De
Europese opbouw zelf is daarop gebaseerd.
Vijfentwintig landen, en weldra meer, hebben
beslist om zich te verenigen, hun verschillen te
aanvaarden en te erkennen en een politieke en
sociale ruimte te scheppen waarin elkeen zijn
plaats heeft.

Ons Parlement mag geen uitzondering vormen.
De heterogene samenstelling (verschillende
talen, geslachten, oorsprong, …) zijn een waar-
borg voor de representativiteit van elke burger.

Laten wij van de bevordering van de actieve
tolerantie een dagelijkse strijd maken die, in een
hopelijk nabije toekomst, de Internationale Dag
van de Verdraagzaamheid overbodig zal maken. 

Jos Chabert Eric Tomas
Eerste Voorzitter

Ondervoorzitter
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Editoriaal

Op 27 januari 1945, wordt Auschwitz-
Birkenau, het uitroeiingskamp van nazi-
Duitsland, bevrijd. Anderhalf miljoen
Joden, Polen, Roma-zigeuners, Russen,
ook vele mensen van andere nationalitei-
ten en onder hen een aantal homoseksu-
elen werden er op barbaarse wijze omge-
bracht.

Zestig jaar later, dag op dag, herdenkt het
Europees Parlement deze holocaust en alle
slachtoffers van het antisemitisme en de
rassenhaat. Enkele dagen nadien neemt
het Brussels Parlement de estafette over in
de strijd tegen iedere vorm van uitsluiting
om redenen van etnische afkomst, gods-
dienst, politieke overtuiging of seksuele
geaardheid.

Op 20 mei 2005, keurden de Brusselse par-
lementsleden unaniem (op de onthoudin-
gen na van het Vlaams Belang en het FN)
een resolutie goed “in herdenking van de
holocaust, het antisemitisme en het
racisme”. Alle democratische partijen heb-
ben deze resolutie mede ondertekend.

De volksvertegenwoordigers zien inderdaad
in de vele schendingen van kerkhoven, cul-
tuurcentra en synagogen, ostentatieve
tekenen van antisemitisme. En sinds 1945
lijden immigranten, buitenlanders en leden
van minderheden onder een toenemende
hetze van vreemdelingenhaat, wat de
sfeer van veiligheid en verstandhouding
vergiftigt. Verdraagzaamheid is een basis-
voorwaarde om goed samen te leven,

bevestigen onze politieke vertegenwoordi-
gers nog.

En daarom roepen zij de Brusselse regering
op om :
• iedere daad van onverdraagzaamheid en

van aansporing tot rassenhaat, alsook
iedere vorm van racistisch geweld zonder
respijt te veroordelen ;

• iedere vorm van antisemitisme, onder
welke schijngedaante ook, onvoor-
waardelijk te veroordelen ;

• alle gewelddaden die door godsdienstige
of etnische haatmotieven zijn ingegeven,
te veroordelen, inbegrepen de aanvallen
tegen tempels of religieuze gebouwen
van joden, moslims of mensen van een
andere geloofsbelijdenis.

De holocaust in het collectief geheugen
beitelen

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief van het Brussels Parlement zal volledig
gewijd zijn aan de beleidsverklaring van de regering en aan de begroting 2006 van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tijdens de vakantieperiode zijn twee van
onze meest actieve volksvertegenwoordi-
gers van ons heengegaan. Namens het
Brussels Parlement, bracht voorzitter Eric
Tomas tijdens de openingszitting van
woensdag 19 oktober, bijzondere hulde aan
Eric André en Joseph Parmentier.

Eric André heeft ons vroegtijdig verlaten op
28 juli 2005. Na zijn licentie economische
wetenschappen (UCL), behaalde hij ook nog

een ‘maîtrise en Sciences économiques’ en
een ‘Master in Business Administration’ aan
de Cornell University (VS). Hij heeft een
drievoudige carrière – academisch, industri-
eel en politiek – uitgebouwd en zal ons bij-
blijven als de man die sinds 1989 als parle-
mentslid of als lid van twee Brusselse
regeringen tussen 1995 en 2000 zijn stem-
pel op het beleid inzake stedenbouw en
openbare werken gedrukt heeft. Zijn oplei-
ding als economist heeft hem een klare kijk
bezorgd op wat bijzondere aandacht ver-
diende in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest op economisch, financieel en fiscaal

vlak. Van 1995 tot 1999, was hij staatsse-
cretaris bevoegd voor openbare werken,
grondbeleid en erfgoedbeheer in de
Brusselse regering. Van 1999 tot 2000, was
hij staatssecretaris bevoegd voor ruimtelijke
ordening, erfgoed en bezoldigd personen-
vervoer. Naast zijn professionele verdien-
sten, werd Eric André overal beschouwd als
een aangenaam en innemend man die van
eerlijke menselijke contacten hield.

Joseph Parmentier is ons op 15 september
ontvallen. Hij was licentiaat administratieve
wetenschappen en arbeidswetenschappen
en voorzitter van de commissie voor het
leefmilieu. Joseph Parmentier was daar een
fervent pleitbezorger van de levenskwaliteit
van de Brusselse inwoners.  Hij heeft zich
vastgebeten in complexe dossiers zoals de
prijs van het water, de waterzuiveringssta-
tions en de lawaaihinder van vliegtuigen.
Sinds 1989 is hij meermaals verkozen
geweest in het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement, eerst als opvolger en sinds janu-
ari 2002 als vast lid. Hij was ook professor

sociaal recht en publiek en administratief
recht. Wij verliezen een gerespecteerde col-
lega, die gekend was voor zijn treffende
humor, een edelmoedig man, die altijd wist
hoe hij zijn omgeving kon opbeuren.

August De Winter, Brussels erevolksver-
tegenwoordigers, gewezen fractieleider
van de PVV in het Brussels Hoofdstedelijk

Parlement en gewezen staatssecretaris
voor Brusselse aangelegenheden, heeft ons
eveneens verlaten op 28 juli. Hij was lid
van het Brussels Parlement van 1989
tot 1995.

Hun opvolgers
Eric André wordt als Brussels volksver-
tegenwoordiger binnen de MR-fractie ver-
vangen door Michel Colson, die reeds in juli
2004 de eed heeft afgelegd.
Binnen de PS-fractie volgt Jacques De Coster,
die reeds zetelde in het Brussels Parlement
van juli 1989 tot juni 1999, Joseph
Parmentier op.

In memoriam van de heren Eric André,
Joseph Parmentier en August De Winter

Eric André

Joseph Parmentier

August De Winter
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Nieuwsbrief

Vele volksvertegenwoordigers zijn tussenge-
komen in de bespreking tijdens de plenaire
vergadering. Hieronder enkele voorbeelden :

Viviane Teitelbaum (MR) herinnert eraan dat de
misdaden en uitroeiingskampen van de nazi’s
op Europese bodem gebeurden. Europa mag
zijn eigen geschiedenis niet vergeten. De
generaties na ons moeten de nazi-barbaarsheid
blijvend oproepen als waarschuwing tegen
genociden. Voor Viviane Teitelbaum is de tekst
van de resolutie zeer geschikt, want sommige
politieke partijen en politieke gezagsdragers
hebben het nogal moeilijk met de erkenning
van bepaalde genociden. De MR is ongerust
over de opkomst van racistische partijen.

Josy Dubié (Ecolo) evoceert  de tiende ver-
jaardag van de massaslachting in Srebrenica.

“Dat blijft voor altijd een schandvlek op het
blazoen van onze zogezegde beschaafde
wereld, die niet eens kon beletten dat bijna
8.000 mensen werden afgemaakt door het
krijgsvolk van generaal Mladic”. Josy Dubié
erkent dat hij zich slecht in zijn vel voelt bij
al die hypocrisie. “ Hier in dit parlement, hier
op deze banken zetelen mensen die nog
altijd de ideologie van haat en onderdrukking
onderschrijven, die geleid heeft tot de gru-
welen die we vandaag aan de kaak stellen.
We moeten die schijndemocraten met hun
drieledig pak waaronder ze een bruin hemd
verbergen, ontmaskeren. Racisme is geen
mening. Racisme is een misdrijf”.

Rudi Vervoort (PS) trekt een parallel met het
Europees Verdrag, dat na een conflict met
miljoenen doden en ontelbaar vele slachtof-

fers het daglicht zag. “Ik richt me tot de gele-
deren van nationalisten en ‘soevereinisten’
voor wie het Europees project een slechte
zaak is”. Volgens Vervoort dragen we alle-
maal en dus ook de Belgische samenleving,
een verantwoordelijkheid voor wat zich
heeft afgespeeld tijdens de tweede wereld-
oorlog.

“De SP.a-Spirit onthaalt deze resolutie met
volle enthousiasme”, zegt Marie-Paule Quix
(SP.a-Spirit). “Maar het is niet omdat som-
migen deze resolutie nu goedkeuren, dat ze
straks de democratische waarden aankle-
ven”.

Ook Jean-Luc Vanraes (VLD) alludeert op de
Europese Grondwet en op al de vrijheden die
in de tekst zijn opgenomen. Hij getuigt over

een voorval op het VLD-congres in
Antwerpen. “De vrijheid om zich te vereni-
gen is een van de belangrijkste verworven-
heden van de democratie. Ik stond perplex
over de brutaliteit van een vijftigtal personen
aan de ingang. Namens welke partij dat
volkje stond te tieren, kunt u wel raden. Men
spot niet met de democratie. Mensen belet-
ten bijeen te komen, is ontoelaatbaar”.

Het spreekt voor zich dat de volksvertegen-
woordigers die zich bij de stemming ont-
hielden ook hun afkeuring hebben geuit en
dat al de amendementen die zij indienden
door de democratische fracties werden ver-
worpen.

n

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke
Thesauriën (BGHFGT) voor kortlopende leningen
met gewest-waarborg. Fiscaal moet één en
ander bijgesteld worden tussen Gewest en
gemeenten, ook al wil niemand raken aan de
fiscale autonomie van de lokale besturen.

En waarom zouden de gemeenten niet onder-
ling kunnen praten over synergieën, over een
gemeenschappelijk beheer van infrastructuren
of zelfs de overheveling naar het Gewest?

De oorzaak van de financiële problemen ligt
genendele in een slecht bestuur van de
Brusselse gemeenten, riposteert Charles Picqué
met nadruk.

Over de alarmerende financiële toestand is
ongetwijfeld nog niet alles gezegd. Daarom wil-
len we u enkele opvallende betogen niet ont-
houden.

De analyse wordt nog pijnlijker als men de pen-
sioenfondsen en de Demotte-maatregelen in
verband met de openbare ziekenhuizen in reke-
ning brengt, aldus Bernard Clerfayt (MR). Hij
betoogt ook dat de federale overheid Brussel in
de hoek laat staan met de financiering van de
politiekorpsen.

De onroerende voorheffing is nog altijd bere-
kend op het kadastraal inkomen van 1975, stelt
René Coppens (VLD), die aandringt op nieuwe
parameters.  Hij wordt hierin bijgetreden door
minister-president Picqué, die erkent dat er ooit
wel ’s een dag aanbreekt waarop de kadastrale
perekwatie in voege treedt. Hoe veeleisend die
bevolkingscategorie ook is, we moeten ervoor
zorgen dat de mensen uit de middenklasse
terugkeren naar Brussel, roept Coppens nog op.

Met een analyse gemeente per gemeente,
geraken we heel wat verder in de diagnose,
suggereeert Didier Gosuin (MR). Hij vraagt ook
een overzicht van de echte in(s) en out(s) op
basis van de 2004-rekeningen, want tussen de
uiteindelijke rekening en de oorspronkelijke
begroting van een gemeentebestuur kan er een
hemelsbreed verschil bestaan. Didier Gosuin
raadt ook aan te onderzoeken of een consoli-
datie van de gehele gemeentelijke schuld geen
besparing kan opleveren. Idem dito: de optel-
som van alle credits en debets zal waarschijn-
lijk een gunstiger rente-plaatje geven dan nu
het geval is met alle aparte rekeningen.

n

De financiële toestand van de Brusselse
gemeenten is verontrustend. Als radikale maat-
regelen achterwege blijven, zullen de meeste
gemeentebesturen nog dieper in het deficitaire
drijfzand wegzakken.

De parlementaire commissie voor binnenlandse
zaken heeft zich de voorbije zittingsperiodes al
menigmaal gebogen over de verslechterende
gemeentelijke financiën. Begin juni behandelde
die commissie de interpellaties van de opposi-
tie. Het becijferde studiewerk van minister-pre-
sident Picqué, dat even voordien was bekend-
gemaakt, toonde immers duidelijk aan dat de
toestand van de lokale thesaurieën al tien jaar
onafgebroken verslechtert.
Hoofdoorzaak van die verslechtering: de inkom-
sten stijgen minder snel (3,1 %) dan de uitga-
ven (3,7 %)! Uit die analyse stellen we hier
enkele markante ontwikkelingen voor.

Uitgaven
Terwijl voor 2002, 61 % van de uitgaven
bestemd was voor het personeel, is dat aandeel
sedertdien gezakt tot 45 %. Dat heeft veel of
bijna alles te maken met het feit dat het poli-
tiepersonnel vroeger tot het personeel van de
gemeente behoorde en nu resorteert onder de
politiezones, die onder meer met gemeentelijke
dotaties worden gefinancierd. Iedere gemeente
participeert nu financieel in de kosten voor haar
politiezone (gemiddeld 14,5 % van de uitga-
ven). Die inbreng ligt zo hoog als de dotaties
aan de OCMW’s ter dekking van hun tekorten
(gemiddeld 14 % van de uitgaven). De dotaties
aan de OCMW’s zijn met 4,8 % per jaar toege-
nomen. Die groei stijgt dus uit boven die van
inkomsten en uitgaven. Er zijn bovendien zéér
markant verschillen. Terwijl Sint-Pieters-Woluwe
82,2 euro uitgeeft per inwoner voor zijn OCMW,
piekt Sint-Joost-ten-Node met 307,2 euro.
Bijna 9 % van de uitgaven van de Brusselse
gemeenten gaat naar de terugbetaling van
leningen, m.a.w. de delging van hun schulden.

Tussen 1997 en 2003, zijn de reserves van de
gemeenten met 1/3de geslonken (van 300 mil-
joen euro tot minder dan 200 miljoen euro).
In de voorbije periode van 1995-2004, springt
het jaar 2002 in het oog:
- de oprichting van de politiezones;
- extra inkomsten uit de inhaalbeweging bij de

onroerende voorheffing;
- 25 miljoen euro bijkomende dotatie door de

Lombardakkoorden.

De onroerende voorheffing
De opcentiemen op de onroerende voorheffing
vormen de hoofdnoot (bijna 30 %) van de
inkomsten van een gemeentebestuur. De
gemeenten ten westen van het kanaal hebben
de laagste opbrengst. De hoogste opbrengst, los
van de stad Brussel, komt voor in de residenti-
ële gemeenten van het zuidoosten.
De onroerende opbrengst per inwoner stijgt
gemiddeld met 2,8 % per jaar, wat bijna over-
eenkomt met de inflatiegraad en wat hoe dan
ook lager ligt dan de jaarlijkse 3,7 % stijging van
de uitgaven.

De personenbelasting
De aanvullende belasting op de personenbe-
lasting is goed voor 17 % van de inkomsten van
een gemeentebestuur. De zeer slappe jaarlijkse
stijging van 1,5 % is te wijten aan de verarming
van de Brusselse bevolking. Het percentage van
die aanvullende belasting bleef de jongste tien
jaar opvallend stabiel.
De effecten van de fiscale hervorming zullen pas
volop voelbaar zijn vanaf 2006. De belasting-
vermindering zal evenwel zonder enige twijfel
negatief wegen op de gemeentelijke financiën.

De gemeentebelastingen
De belastingen op hotels, tweede verblijven,
reklamedrukwerk, computers, kantoorruimten,
enz. stegen met 4,7 % tussen 1995 en 2004
(5,8 % in de stad Brussel).

Financiële inkomsten
De opbrengsten uit interesten en dividenden
staan voor 10 % van de totale inkomsten. Status
quo over de hele lijn van tien jaar en dus in feite
een zekere stagnatie.

De algemene dotatie
(bijna 20 % van de totaalinkomsten)
De algemene dotatie steeg gemiddeld met
2,2 % per jaar tijdens de voorbije tien jaar.

Gewestprogramma’s
Via gewestelijke steun, o.m. een herfinancie-
ringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën,
wijkcontracten en investeringssteun, kregen de
lokale besturen wat meer ademruimte. Maar
het geheel volstond niet om de financiële
achteruitgang te stoppen.

Grote verschillen
De financiële toestand verschilt van
gemeente tot gemeente. Uit een eerste ver-

gelijking, waarvan de parameters in een later
stadium waarschijnlijk te verfijnen zijn, valt op
hoe sommige gemeenten een brede marge
hebben om per inwoner te besteden, terwijl
andere gemeenten zo krap bij kas zitten dat
ze geen enkele beleidsruimte meer over heb-
ben.

EEN CONSTRUCTIEF DEBAT –
SCHERPE DIAGNOSE, BEGIN VAN
GENEZING ?
Jacques Simonet (MR) bijt op 9 juni de spits af
en voelt Charles Picqué, voogdijminister van de
lokale besturen, aan de tand over de erbar-
melijke toestand van de gemeentefinanciën.
Het is omdat de Brusselaars armer worden, dat
de Brusselse gemeenten financieel zo zwak
staan, betoogt hij. Keer na keer moeten de
gemeenten hun dotatie aan de OCMW’s
optrekken en hun inbreng in de politiezones
bijpassen. Hoe geraken de gemeenten uit die
negatieve spiraal? Gaan ze meer financiële
ademruimte krijgen?

Bernard Clerfayt (MR) volgt Simonet en beklem-
toont bij herhaling dat het Brussels Gewest niet
verder kan zonder het partnership van gemeen-
ten die financieel sterk staan.

Jan Béghin (SP.a-Spirit) blijft bij zijn standpunt
van al tien jaar terug: de verdeling van het
Gemeentefonds verloopt niet op een correcte en
objectieve wijze.

Christos Doulkeridis (Ecolo) brengt in herinnering
dat er een evenredige verhouding zou moeten
bestaan tussen het aantal inwoners en het aan-
tal belastingbetalers.

Volgens René Coppens (VLD) blijken er op fis-
caal gebied nogal grote verschillen boven water
te komen tussen de gemeenten in het oosten
en het westen van Brussel.

Tijdens het daaropvolgend debat en de gedach-
tewisseling in de commissie geeft de minister-
president toe dat die pijn-analyse nog geen red-
dingsboei betekent, maar dat een eerlijke dia-
gnose de beste aanzet is tot een genezingspro-
ces. Zijn regering zal zoeken naar een uitbreiding
van de dotatiemiddelen. De gemeenten die
momenteel lijden onder de verdeling, moeten
soelaas zoeken bij het Brusselse correctiefonds.
De gemeenten in het rood kunnen nog altijd
aankloppen bij het Brussels Gewestelijk

De financiële toestand van de Brusselse gemeenten is verontrustend
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Overleg over Tram- & Busplannen van de MIVB
Een Fietsbeleidsplan, een aangekondigd
Taxiplan, en dan nog een Tram- en Busplan.
Wie veronderstelt dat dit het zoveelste plan is
van mobiliteitsminister Pascal Smet (SP.a-
Spirit), zit verkeerd. De MIVB moet, volgens de
beheersovereenkomst met de Brusselse rege-
ring, periodiek haar tram- en busnet doorlich-
ten. Jaar na jaar, moet het tram- en busaanbod
afgestemd worden op de mobiliteitsbehoeften
van de Brusselaars en de pendelaars en op de
snel evoluerende vraag. De zeer ambitieuse
doelstelling van het Iris-vervoersplan blijft
overeind : 98 % van de Brusselaars krijgen toe-
gang tot het openbaar vervoer op hoogstens
400 meter van hun woonplaats. Een dergelijke
opdracht verplicht de MIVB haar netwerk
systematisch bij te stellen en te moderniseren.

Een eerste ontwerp van Tramplan werd medio
2003 ter advies voorgelegd aan de commissie
voor de infrastructuur (openbare werken en
verkeer). De commissie verzocht de regering
om de MIVB te belasten met het opstellen van
een “performant en allesomvattend “ tram- en
busplan.
De Tram- en Busplannen 2005-2007 van de
MIVB belandden het voorbije halfjaar in de
diverse overlegkanalen en zelfs ver daarbuiten.
Net voor het parlementair reces, onderzocht de
commissie infrastructuur de MIVB-planning, gaf
haar bemerkingen en stelde een resolutie op
ten behoeve van de regering.

Het nieuwe tramplan 2005(*)

De herstructurering van het tramnet is nodig
omdat de verkeersopstoppingen het boven-
gronds openbaar vervoer dwars liggen en het
aantal reizigers toegenomen is en omdat de

doelstellingen inzake comfort, stiptheid en
capaciteit anders niet bereikt worden.
De Noord-Zuidtunnel, waar tijdens de spitsuren
35 trams rijden, is verzadigd. Stiptheid blijft het
zwakke punt. Op de meeste tramlijnen zouden
de Irisfrequenties van 6, 10 en 20 minuten,
naar gelang van het uurrooster, moeten
gehaald worden. De bijkomende kosten blijven
beperkt: 5,5 miljoen euro.

Het richtplan Bus 2005-2010
Na een grondige analyse van de bezettings-
graad, de samenhang tussen vraag en aanbod
en de plus en minpunten van de verbindingen,
heeft de MIVB gekozen voor een “fluwelen
revolutie”. Wat in het netwerk goed draait,
wordt niet onnodig verstoord, zo luidt de bood-
schap.
Terwijl 63 op de 100 trams in hun eigen,
beschermde baan rijden, hebben slechts 9 %
van de bussen een eigen baanvak (op een tra-
ject van 348 km.). Dat is natuurlijk rampzalig!
De eerste ervaringen met bussen die tegen de
rijrichting in rijden, zijn positief. Omwille van
hun pool-activiteiten krijgen 27 plaatsen in de
Brusselse regio een betere bediening van de
MIVB.
In het aangepaste busnet zullen er 520 bussen
nodig zijn, waaronder 75 gelede bussen. De bij-
komende kost is begroot op 2,9 miljoen euro.

In de commissie infrastructuur weerklonken
nogal wat kritische geluiden en al dan niet
zacht aangekaarte aanbevelingen. Hier een
volledig overzicht bieden, is uitgesloten, en
een beperkte weergave maken van de lita-
nie der vragen/antwoorden is al evenzeer
onbegonnen werk. Onderstaand bondig over-

zicht geeft allicht een voorsmaakje van wat
men in extenso in de officiële verslagen kan
nalezen.

n De MIVB rendabiliseert de drukste lijnen. Zij
zet de meeste middelen in op de haltes waar
de meeste gebruikers zich melden. Is dit het
begin van een privatisering ?!
“De MIVB kent geen rendabele lijnen. Er zijn
lijnen waar we meer of minder geld verlie-
zen”, is het antwoord van de directie. De
MIVB is immers een openbare dienst en
helpt dus daar waar de behoeften het
grootst zijn.

n Die plannen ter wijziging van de tram- en
busnetten kosten een pak geld: 8,5 miljoen
euro. Ze moeten trouwens met vaste bud-
getten gefinancierd worden. Hoe gaat dat
lukken?
De investeringsuitgaven zullen in fasen ver-
lopen omdat de werken ook in de tijd
gespreid zijn. Naast de te voorziene uitga-
ven, zullen er ook extra inkomsten zijn uit de
te verwachten groei in aantal abonnees en
passagiers.

n De regering en zijn MIVB-partner hebben
rekening gehouden met de resolutie van
2 juli 2003 betreffende de reorganisatie
van het tramnet. De voorliggende plannen
brengen ook het andere vervoersaanbod
(NMBS, De Lijn, TEC) in kaart die in het
Brussels Gewest voor openbaar vervoer
zorgen. Bovendien heeft de MIVB tram,
metro en bus op elkaar afgestemd in een
zo optimaal mogelijk functionerend net.
Op de noord-zuidas komen er ’s avonds en
tijdens de weekends evenwel geen

hogere frequenties. Waarom is in de
hoofdstad van Europa een nachtelijk net
onmogelijk?
De MIVB wil zich houden aan de
Irisfrequenties van 6/10/20. Haar budget is
ontoereikend om een nachtelijk net uit te
bouwen.

n De reissnelheid moet naar omhoog in deze
door verkeersopstoppingen geteisterde stad.
En dus moet de openbare ruimte billijker ver-
deeld worden over de verschillende ver-
keersmodi. Nog eens verwijzen de parle-
mentsleden naar het GewOP (het geweste-
lijk ontwikkelingsplan) dat tegen 2010
zomaar eventjes 1/5de minder autodruk
aanbeveelt.

De veertien leden van de commissie infra-
structuur keurden eenparig een resolutie goed,
waarmee de regering verzocht wordt
- de gemeenten ertoe aan te zetten de reis-

snelheid en de regelmaat van het boven-
gronds openbaar vervoersnet te verbeteren ;

- de herstructurering van het bovengrondse net
te coördineren met die van het ondergrondse
net, via de doortrekking van de kleine ring in
2008 ;

- het nachtelijk net op te nemen in het vol-
gende beheerscontract met de MIVB.

n

*) Het Tramplan 2003 werd op aandringen van het
Brussels Parlement gewijzigd in een Tramplan 2004.
In het jaar van de gewestverkiezingen kreeg dit
tramplan een onvoldoende van het Parlement en de
regering kon het net voor de verkiezingen al even-
min goedkeuren.

De commissie voor het leefmilieu maakt zich zorgen over de
GSM-masten
In de stadsomgeving duiken alsmaar meer
GSM-masten op. Tot zelfs in de metro en in de
tunnels. Heeft de bevolking reden om ongerust
te zijn over de gevolgen van de elektromag-
netische straling van de GSM- en UMTS-
masten (UTMS duidt op de nieuwe generatie
van mobiele telefonie)? In het buitenland is er
al wat studiewerk verricht. Waar straalantennes
op het dak of de gevel geïnstalleerd zijn, kla-
gen de bewoners van dat gebouw nogal eens
over hoofdpijn en slapeloosheid. Elektrosen-
sibiliteit heet dat in het vakjargon.

De commissie voor het leefmilieu van het
Parlement boog zich tussen maart en juni ll.
over de toestand in Brussel via een reeks hoor-
zittingen met deskundigen.

De allereerste GSM zag het daglicht in 1982.
Het duurde een decennium vooraleer de
tweede generatie eraan kwam. Pas in 1997-
1998 drong de GSM bij het grote publiek door.
Stralingseffecten zijn op federaal niveau een
zaak van de minister van Volksgezondheid en
op gewestelijk niveau van het regeringslid dat
belast is met de stadsontwikkeling. Zodra er
een vergunningsaanvraag bij het Gewest wordt
ingediend, moet het Gewest het advies inwin-
nen van het BIPT (Belgisch Instituut voor
Postdiensten en Telecommunicatie). Deze

instelling controleert eerst de stralingsnormen
van de masten, alvorens een licentie toe te
kennen aan een operator. Het probleem is ech-
ter dat de Raad van State in december 2004
het koninklijk besluit van 29 april 2001
opschortte, dat de norm had vastgelegd voor
antennes die elektromagnetische golven
tussen 10 MHZ en 10 GHZ uitstralen. Sinds
22 september ll. is een nieuw K.B. van kracht
geworden. België zat dus enkele maanden
zonder norm voor de volksgezondheid.
Intussen hanteerde het BIPT de federale norm
van 20,6 V/m als referentienorm.
Volgens professor Luc Martens (RUG) blijft men
onder de referentienorm, zelfs op een afstand
van 2 à 5 meter van de GSM-mast. Andere des-
kundigen laten zich voorzichtiger uit. In weten-
schappelijke kringen is er lang geen eensge-
zindheid over deze kwestie.

Tijdens de commissievergaderingen kwam ook
geregeld de studie ter sprake die de toenma-
lige milieuminister Didier Gosuin (MR) in 2001
had laten uitvoeren door het UCL-labo van de
hyperfrequenties in samenwerking met het
BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer). Het
onderzoek spitste zich toe op de impact van de
nieuwe mobiele communicatiesystemen op de
mate van blootstelling van de mensen. De
onderzoekers hielden ook rekening met de
impact van digitale radio en televisie en van de
verschillende systemen voor radiocommunica-
tie (zoals het Astrid-netwerk van de veilig-
heidsdiensten).

Op zeven plaatsen in Brussel werden metingen
verricht. Een goede keuze maken was alles-
behalve simpel : ofwel waren er weinig
masten met een groot vermogen en lagen ze
ver van elkaar, ofwel waren er veel meer
masten met een niet zo groot vermogen en
waren ze op een lagere hoogte geïnstalleerd.
Een GSM-mast op een gevel of een raamcon-
structie straalt zowel naar buiten als naar
binnen in het gebouw. In 90 à 95 % van de
BIPT-metingen in Brussel was de waarde lager
dan 3 V/m. Verschillende deskundigen lieten
tijdens de hoorzitting(en) verstaan dat een
norm van enkele V/m gepast zou zijn en de
verdere ontwikkeling van het GSM-netwerk

niet zou afremmen. De Hoge Raad van
Volkshygiëne heeft trouwens voorgesteld om
de norm op 3 V/m vast te leggen en het
ALARA-beginsel (As low as reasonably achie-
vable) toe te passen, nl. het laagste niveau dat
redelijkerwijze kan worden behaald.

Oren die tuiten van de warmte

Pas na 2012 zal men de effecten van een GSM-
toestel kunnen inschatten, aldus prof. André
Vander Vorst (Toegepaste Wetenschappen -
UCL). Het duurt immers tien tot twintig jaar om
kankersymptomen op te sporen. De GSM ver-
overde pas sinds 1997 de telecommarkt.

De golven van een GSM zijn veeleer zwak, stelt
Luc Verschaeve, Belgisch attaché in de WHO.
De thermische effecten leveren geen risico op
voor de gezondheid. En op biologisch gebied
valt er al evenmin iets negatiefs te melden. De
meeste studies spreken klare taal: het GSM-
gebruik berokkent géén schadelijke nevenef-
fecten.
Een GSM-golf, net zoals een trilling die mate-
rie doet bewegen, veroorzaakt een stijging van
de temperatuur, aldus Xavier Dekeuleneer, die
bij Proximus expert is inzake de effecten van
radiogolven op de gezondheid. De thermische
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effecten meet men met heel specifieke
absorptiegraden. Zo kan men achterhalen hoe
diep een golf met een bepaalde frequentie kan
doordringen in het menselijk weefsel. De WHO-
norm dateert wel van 1984, maar is nog altijd
actueel. De risicogrens ligt op 4 W/kg. Boven
4 Watt per kilo levend weefsel kan men dus de
risico’s identificeren. Voorzichtigheid is dus
geboden bij het GSM-gebruik door kinderen.
Hoe jonger de cellen, hoe gevoeliger ze zijn
voor de velden van microgolven. Boven de 4

W/kg drempel, spreekt men van  een opwar-
ming die het lichaam schade toebrengt.

In de Europese Unie moeten alle GSM-toestel-
len een specifieke absorptie hebben van min-
der dan 2 W/kg. In België verkoopt men door-
gaans GSM-toestellen met een absorptie van
1 à 1,2 W/kg.

Sommige wetenschappelijke onderzoeken
leverden resultaten op (zoals een Zweeds

onderzoek bij 1400 gezonde mensen en 1400
patiënten met een tumor), maar konden niet
in vergelijkbare omstandigheden overgedaan
worden. De conclusies van andere studies
waren echter negatiever. Maar volgens prof.
Vander Vorst moeten de resultaten van weten-
schappelijk onderzoek op een gelijk niveau
geplaatst worden met de medische uitslagen.
De medici stellen een toename van allerhande
kwalen vast : hoofdpijn, huidaandoeningen
(hoe kleiner het lichaam, hoe zwakker de

huid), stress, onbehagen, overgevoeligheid,
enz. Zolang niet bewezen is dat er geen risi-
co’s zijn, mag men de bevolking niet bloot-
stellen aan iets waarvan de ziekteverwekkende
gevolgen pas over 10, 15 of 20 jaar bekend zul-
len zijn.

Wordt dus vervolgd. De parlementsleden zul-
len in de komende weken verder debatteren
over de stralingsgevaren van GSM-masten.

n

huisvuil uit de zuidelijke gemeenten naar de
verbrandingsoven van Neder-over-Heem-
beek. Daarvoor zal ze met haar collega Emir
Kir, bevoegd voor openbare netheid, moeten
overleggen.

De toegangswegen naar het havengebied
verdienen een opknapbeurt.
Samen met de  minister van Leefmilieu, zal
Grouwels onderzoeken hoe de haven haar
eigen baggerslib kan verwerken.

3. Stadsintegratie en
recreatie
Het kanaal is nu eerder een scheidingslijn
tussen verschillende stadsgedeelten dan wel
een raakpunt. Een betere integratie van de
haven in de stad komt er onder meer door
de heraanleg van het Becodok en de werken
aan de Akenkaai.
Het is niet omdat de economische dimensie
van de haven voorrang verdient, dat er geen
plaats zou zijn voor ontspanning en recrea-
tie. Aan de jachthaven staat een nieuw
watersportcomplex in de steigers. Daar zul-
len de jachtclub, de zeescouts en andere ver-
enigingen onderdak vinden.

4. Uitvoering
Om al de 68 actiepunten in tastbare resulta-
ten om te zetten, zal staatssecretaris
Grouwels zowel Europese project-program-
ma’s aanspreken als de samenwerkingsver-
banden met Vlaanderen en Wallonië verder
uitdiepen.
De gewestmiddelen voor het havenbeleid
zijn dit jaar met 17 % verhoogd ten opzichte
van 2004. De Brusselse haven heeft een
totaalbudget van 34,7 miljoen euro.

Enkele reflecties
van de parlementsleden

Op 1 juli, hield Didier Gosuin (MR) een inter-
pellatie over het havenplan. Plannen, aldus
Gosuin, mogen niet verworden tot opsom-
mingen van intenties. Het is verre van dui-
delijk hoeveel financiële middelen er nodig
zijn om dat allemaal te realiseren en hoeveel
geld de staatssecretaris tussen nu en 2009
wel kan inzetten. De haven van Brussel is
een zeehaven die zware schepen aankan,
maar dan moet er op vaste periodieke basis
gebaggerd worden. Jaarlijks komen er
40.000 m2 slib op de bodem van het kanaal
terecht. Daar hangt een prijskaartje van 5
miljoen euro aan vast, veel te veel geld. Met
een eigen slibzuiveringsinstallatie, zouden de
kosten veel minder oplopen.

68 projecten voor de haven van Brussel
Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V) is
o.m. bevoegd voor de Haven van Brussel. De
commissie infrastructuur, voorgezeten door
Willem Draps (MR), had op 18 mei de pri-
meur om het beleidsplan voor de haven te
bespreken. Het plan kwam tot stand na over-
leg van Grouwels met de aanpalende
gemeenten, de havenbedrijven, de beheers-
instanties van de haven en de verenigingen
die op of naast het kanaal een activiteit ont-
plooien.
Gerubriceerd onder vier hoofdthema’s, heeft
de staatssecretaris 68 concrete actiepunten
uitgewerkt.

1. Economie en werk
Momenteel zijn er 300 bedrijven (vooral
KMO’s), goed voor een directe tewerkstelling
van 6.000 mensen en een indirecte van
3.000. Er worden jaarlijks zo’n 21 miljoen ton
goederen vervoerd, waarvan 1/3de over het
water. Zowat 7,7 miljoen ton over het
kanaalwater komt overeen met 385.000
vrachtwagens die dus niet door het Gewest
moeten. Brigitte Grouwels wil nieuwe
bedrijfsterreinen via sanering vrijmaken. De
Carcoke-site (12 ha) is daarvan een voor-
beeld. Waarom extra ruimte ? Om te voldoen
aan de vraag van de bedrijven die er nu al
werken en zich willen uitbreiden en om
nieuwe bedrijven aan te trekken. Er komt
een logistiek centrum, met aangepaste
opleidingen voor de speciale jobs in deze
branche.

2. Mobiliteit en leefmilieu
De maatschappelijke kostprijs van scheep-
vaart ligt twintig keer lager dan die van het
wegvervoer. En dus moet het kanaal meer
gebruikt worden. Zo zal Grouwels werk
maken van een goede aansluiting van het
havengebied op het spoor.  Zij zal ook laten
onderzoeken of afval per boot kan vervoerd
worden. Dat gaat in de eerste plaats over
droog afval zoals bouwafval, maar misschien
later ook de afvoer, via het kanaal, van het

Ook Hervé Doyen (cdH) wenste meer duide-
lijkheid over de baggerfactuur. In het regeer-
akkoord staat dat het Brussels Gewest een
slibverwerkingsinstallatie plant op een deel
van het Carcoke-terrein. Opheldering over de
financiering van een en ander is dus echt wel
aangewezen.

Andere interpellanten, zoals Carla Dejonghe
(VLD), Jan Béghin (SP.a-Spirit) en Julie de
Groote (cdH) benadrukten eveneens dat aan
dat ambitieus plan zowel een tijdsplanning
met prioriteiten moet gekoppeld worden als
een nauwkeurige becijfering van de investe-
ringen.

De haven is een werkgelegenheidspool voor
laaggeschoolden. Iedere kans dient aange-
grepen te worden om laaggeschoolden aan
de slag te krijgen, want dat vormt de achil-
lespees van de Brusselse arbeidsmarkt.
Vanuit diverse hoeken wordt de rol inzake
opleidingen van de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Bruxelles-Formation aangekaart.

Ook Olivia P’Tito (PS) gelooft in het potenti-
eel van de haven om nieuwe jobs te schep-
pen. Zij stelt een hele reeks vragen over het
stageproject, het BGDA-steunpunt, de werk-
beurs voor logistieke beroepen en de refe-
rentiecentra voor de logistieke sector. De
inschakeling van laaggeschoolde langdurige
werklozen is voor haar een sociale prioriteit.

Brigitte De Pauw (CD&V) vroeg speciale aan-
dacht voor de grote groep van laagge-
schoolde werklozen in Brussel. Deze mensen
moeten opgeleid worden om als lader, los-
ser, kraanman of chauffeur aan de slag te
kunnen.

Naar aanleiding van het havendebat, hield
Christos Doulkeridis (Ecolo) een warm plei-
dooi voor de ontwikkeling van een logistiek
project van Europees formaat.

Staatssecretaris Grouwels beaamde dat het
jaarbedrag van 2,5 miljoen euro niet meer
volstaat om de stijgende kosten van bagge-
ren en slibverwerking te dekken. De haven
werkt aan een kosten-batenanalyse en
neemt ook andere locaties dan de Carcoke-
site onder de loep om er eventueel een slib-
verwerkingsinstallatie in te richten. Wordt
vervolgd, heeft zij beloofd.

n

Op vrijdag 16 september 2005, hebben voor-
zitter Eric Tomas samen met ondervoorzitter
Marion Lemesre en de secretarissen van het
Bureau René Coppens en Fouad Ahidar, een
delegatie van parlementsleden van de
Balearen ontvangen. Een gesprek over de
werking van de Belgische en Spaanse regio-
nale assemblees heeft plaatsgehad. Beide
assemblees zijn ook lid van de Conferentie van

de Europese regionale assemblees met wet-
gevende bevoegdheid (CALRE). De delegatie
van de Balearen was samengesteld uit voor-
zitter Pere Rotger i Llabrés, eerste ondervoor-
zitter Joan Marí i Tur, ondervoorzitter Valentí
Valenciano i López, en van eerste secretaris
Guillem Camps i Coll.

Delegatie van
parlementsleden
van de Balearen

Het Brussels Parlement beschikt over aller-
hande informatief materiaal (brochures, fol-
ders, brochure over het gebouw, nieuwsbrief,
film, internetsite, luxe-uitgave). Dit is echter
vooral gericht op een volwassen doelgroep.

Voor adolescenten bestaat tot nu toe echter
nauwelijks aangepast didactisch materiaal.
Een stripverhaal is zonder twijfel de manier bij
uitstek om die leemte op te vullen. Daarom
besliste het Bureau van het Parlement om een
stripverhaal uit te geven. André Moons, die
reeds een stripalbum over het Brussels Gewest

Een stripverhaal
over de werking
van de
democratie !

PBC92706_NL  18/11/05  8:24  Page 4

PBC92706_NL

Cyan Magenta Yellow Black



De negen voorstellingen van de lezing «
Bruine morgen » van Franck Pavloff, die van
24 tot 28 oktober 2005 plaatsvonden in de
spiegelzaal die daartoe speciaal was uitgerust,
hadden veel succes.

Om en bij  1.000 leerlingen en leerkrachten van
het secundair onderwijs uit verschillende
Brusselse en niet-Brusselse scholen hebben de
opvoeringen, die zowel in het Nederlands als in
het Frans werden gebracht, bijgewoond. Het
kortverhaal « Bruine morgen » wil doen naden-
ken over de kwetsbaarheid van de democratie,
de risico’s van ontsporingen naar een totalitair
regime en over de noodzakelijke inspraak van
de burger in het openbaar bestuur.

BELANGRIJK :
gezien het succes van de lezingen

“Bruine morgen”
bij de scholen (er is een wachtlijst

van meer dan 1450  leerlingen)
worden begin 2006

bijkomende voorstellingen
georganiseerd …

«Bruine morgen»: met veel enthou-
siasme onthaald door de scholen

De open en soms zeer levendige debatten tus-
sen de leerlingen en een panel van Brusselse
volksvertegenwoordigers die na de voorstellin-
gen plaatsvonden, werden geleid door drie pro-
fessionele journalisten (Dirk van Zundert van de
VRT, Pascal Vrebos van RTL-TVI en Jacques
Bredael, gewezen journalist van de Rtbf).

Het Brussels Parlement is ervan overtuigd dat
deze lezingen ter bevordering van de opvoeding
tot burgerzin, die reeds voor het vierde opeenvol-
gende jaar worden georganiseerd, een initiatief
zijn waarmee de assemblee, de parlementsleden
en de diensten de democratie en de democrati-
sche waarden een duwtje in de rug geven.

Openbare debatten en evenementen voor de
burgers zijn immers de beste bescherming van
onze democratie.

De twee acteurs Circé Lethem en Mark Vandenbos.
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maakte, werd hiermee belast. Het verhaal zou
een voor jongeren (12-14 jaar) eenvoudig te
begrijpen metafoor moeten zijn over het
democratische besluitvormingsproces. Er wordt
een vergelijking gemaakt tussen de dagelijkse
werking van de klassenraad en het Parlement.

Het stripalbum met als hoofdpersonages Clara,
Nico, Tom en Olivier zal tegen het einde van
het jaar verschijnen.

Het verhaal :

Een nieuw schooljaar vangt aan. Een
ingebeelde school, gelegen in de agglomeratie,
ontvangt haar leerlingen. Dit schooljaar bestaat
de school 50 jaar. Dit moet op een bijzondere
wijze gevierd worden. Tom, een nieuwe

Open
Monumentendagen
Op zondag 18 september 2005, autoloze
dag in Brussel, opende het Brussels
Parlement zijn deuren in het kader van
de Open Monumentendagen. De 175ste

verjaardag van België en de rol van
Brussel als hoofdstad stonden centraal.
Ongeveer 3400 bezoekers kwamen een
kijkje nemen in de zetel van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat.

Bloedinzameling
in het Parlement
Het Brussels Parlement heeft een bloed-
inzameling georganiseerd op woensdag
29 juni 2005. Gezien het succes zal op 9 decem-
ber een nieuwe bloedinzameling plaatsvinden.

leerling, stelt voor om een rockconcert te
organiseren. Clara vindt het idee niet zo
bijzonder, maar stelt het als klasafgevaardigde
die haar mandaat zeer ernstig neemt, toch voor
op de raad van de klasafgevaardigden. Dit tot
grote verwondering van Nico, die in het begin
veeleer het typetje van de passieve burger is
die kritisch is tegen alles en nog wat. Olivier,
die in de school een natuurproject leidt, kant
zich tegen het voorstel...

Belangrijk voor leerkrachten : er zullen peda-
gogische fiches worden gemaakt die in pdf-for-
maat zullen kunnen gedownload worden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen
met de afdeling public relations van het Brussels
Parlement op het nummer 02 549 62 05 of per
e-mail publicrelations@bruparl.irisnet.be

Een delegatie van twaalf gekozenen van het
parlement van Salzburg, onder leiding van hun
voorzitter, de heer Johann Holztrattner(SPÖ),
werd op vrijdag 21 oktober door leden van het
Bureau van het Brussels Parlement, waaronder
voorzitter Eric Tomas en eerste ondervoorzitter
Jos Chabert, ontvangen.

De Salzburgse en Brusselse parlementsleden
hebben het thema van de impact van de
Europese Grondwet op het door de regio’s met
wetgevende bevoegdheid gevoerde beleid
besproken.

Het ging onder meer over de goedkeuring van
de Europese Grondwet door de Nationalrat (het
bicamerale federale parlement) op 25 mei

Bezoek van een delegatie van het
Parlement van Salzburg

2005. In tegenstelling tot de Belgische
Grondwet, voorziet de Oostenrijkse grondwet
niet in de goedkeuring van de Verdragen door
de federale deelgebieden.

Een delegatie van het Bureau, geleid door
voorzitter Eric Tomas en eerste ondervoorzitter
Jos Chabert heeft een bezoek gebracht aan de
hoofdsteden van de drie Baltische republieken :
Litouwen, Letland en Estland.

Naast ontmoetingen met de gezagdragers
van de drie parlementen, hebben de delega-
tieleden ook gesprekken gevoerd met promi-
nenten uit de economische, sociale en cultu-
rele middens van deze landen, die recentelijk
zijn toegetreden tot de Europese Unie en de
NAVO.

De drie Baltische republieken hebben tevens
hun regionaal vertegenwoordigingsbureau
geopend in het Brussels Gewest.

Dankzij dit initiatief zijn nuttige contacten
gelegd die de vestiging van nieuwe regionale
vertegenwoordigingen zullen vergemakkelij-
ken. Tevens zullen er ervaringen kunnen wor-
den uitgewisseld over gemeenschappelijke
bevoegdheidsdomeinen.

Bezoek aan de Baltische
republieken

De delegatie van het Bureau van het Brussels

Parlement ontvangen door de voorzitter van het

Lets Parlement, mevrouw Ingrida Udre.

Van links naar rechts : de heren René Coppens,

Alain Daems en Willem Draps, mevrouw Marion

Lemesre, voorzitter Eric Tomas, de heer Yves de

Jonghe d’Ardoye d’Erp, mevrouw Ingrida Udre,

de heren Jos Chabert en Fouad Ahidar.
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