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DE DUBBELE ERFENIS VAN DE 20ste EEUW

De Open Monumentendag van dit jaar koos de rijke

architecturale erfenis van de vorige eeuw als thema.

Het is logisch dat de 20ste editie focuste op de bouw-

kunst uit die ongemeen boeiende 20ste eeuw.

Ook Brussel toonde aan het publiek haar architecturale

rijkdom, die haar wortels vindt in de emotionele ver-

werking en de intellectuele hertekening van de

tegenstrijdige realiteiten uit de vorige eeuw. Op 20 en

21 september was elk gebouw of constructie een

materieel appel aan het inlevingsvermogen van de

bezoeker, die uitgedaagd werd om de impact van zeer

verscheiden maatschappelijke ontwikkelingen op de

architectuur te ontdekken. De 20ste eeuw was immers

een vat vol tegenstellingen: oorlog en vrede, schrij-

nende armoede en nooit geziene rijkdom, steenkool-

industrie en nieuwe technologie, solidariteit en indi-

vidualisering, dictatuur en democratie. Het patrimo-

nium van Brussel is en blijft als een boekenkast vol

intrigerende en prachtige verhalen over mensen en

ontwikkelingen uit de vorige eeuw. Tijdens het Open

Monumentenweekend waren de straten en pleinen

van de Hoofdstad het toneel van enthousiasme, ver-

wondering en ontmoeting. Het Brussels Parlement en

de Brusselaars danken alle bezoekers.

In de maand november van dit jaar zal het Brussels

Hoofdstedelijk Parlement zich buigen over een andere

realiteit in onze Hoofdstad, een tweede “monument”

uit de vorige eeuw dat niet zo gemakkelijk kan reke-

nen op spontane bijval en enthousiasme. Op de

agenda staat dan hoe de groeiende kloof tussen arm

en rijk gedicht moet worden. Want ondanks de

enorme positieve kenmerken van de 20ste eeuw

behoort ook armoede tot haar erfenis. Het Brussels

Armoedebeleidsplan zal in november 2008 worden

besproken en goedgekeurd door de politieke instel-

lingen van de Hoofdstad. Het zou mooi zijn moest

Brussel, naar aanleiding van een volgende Open

Monumentendag, kunnen uitpakken met prachtige en

intrigerende verhalen over het definitief terugdringen

van armoede in haar straten en buurten. Ook daarvoor

rekenen wij op uw enthousiasme.

Jan BÉGHIN Eric TOMAS
Eerste Voorzitter

Ondervoorzitter

Het Brussels gewest kent een werkloosheids-
graad van 19%, wat vrij hoog is in vergelijking
met de twee andere gewesten (15% in
Wallonië en iets minder dan 6% in
Vlaanderen). In Brussel woont een aanzienlijk
aantal laaggeschoolde niet-Europeanen en
jongeren. Uit meerdere studies is gebleken
dat ze het slachtoffer zijn van discriminatie bij
de aanwerving.
In drie Europese richtlijnen (van 2000 en
2002) wordt verwezen naar het principe van
gelijkheid van behandeling van personen
inzake opleiding en werkgelegenheid. Er mag
geen onderscheid worden gemaakt op grond
van etnische afkomst of geslacht. Tot 18 juni
2008 waren de richtlijnen echter nog altijd
niet omgezet naar de Brusselse wetgeving.
In augustus 2007 had minister van
Tewerkstelling Benoît Cerexhe (cdH) een
ontwerp van ordonnantie ingediend betref-
fende de gelijke behandeling op het gebied
van tewerkstelling en de bestrijding van dis-
criminatie bij de aanwerving in de privésec-
tor.  De regering wachtte echter tot staatsse-
cretaris voor Ambtenarenzaken Brigitte
Grouwels (CD&V) een analoog voorstel van
ordonnantie zou indienen over de Brusselse
administraties, om beide teksten tegelijkertijd
voor te leggen aan het Parlement. De twee
teksten werden op 18 juni 2008 aangenomen
met 53 ja-stemmen van de meerderheid.
Extreemrechts stemde tegen en de 22 leden
van de MR (oppositie) onthielden zich.
Behalve de twee voornoemde ontwerpen van
ordonnantie gaf het Parlement na de bespre-
king ook zijn goedkeuring aan het voorstel van
ordonnantie van Rachid Madrane (PS) c.s.
om een diversiteitsbeleid te voeren in de
Brusselse administratie.

Meer dan 120 bedrijven
tekenden het Handvest van
de diversiteit
Het Brussels gewest had al een Handvest van
de diversiteit. In december 2005 hadden vijf-
tig Brusselse bedrijven het getekend. Ze enga-
geerden zich ertoe om hun personeel te leren
omgaan met de uitdagingen die diversiteit
met zich meebrengt, om rekening te houden
met diversiteit in hun personeelsbeleid en om
ervoor te zorgen dat hun personeelsbestand
de culturele en etnische diversiteit van het
Brussels gewest weerspiegelt, voor wat alle
opleidingsniveaus betreft. Er werd voorzien in
concrete maatregelen en er waren gewest-
subsidies tot 10.000 euro in het vooruitzicht.
Actiris werd ingeschakeld om ze toe te kennen.
Tegenwoordig zijn er honderddrieëntwintig
bedrijven die het Handvest van de diversiteit
hebben ondertekend, waaronder Carrefour,
Delhaize, Belgacom, Dexia, L'Oréal, meerdere
KMO's en federaties als Federgon en de
Confederatie voor de social profit. In maart for-
maliseerden ook de vakbonden op hun beurt
hun engagement voor de promotie van diver-
siteit.

Europa tikt de Belgische
staat op de vingers
wegens vertragingen
De nieuwe ordonnantie zorgt er dus voor dat
de drie voornoemde Europese richtlijnen wor-

den omgezet naar de
Brusselse wetgeving. De
omzettingen hadden res-
pectievelijk ten laatste in
juli 2003, december 2003
en oktober 2005 moeten
gebeuren. De Europese
Commissie heeft al een pro-
cedure aangeknoopt tegen de Belgische staat
omdat die zijn verplichtingen niet is nageko-
men. Minister Benoît Cerexhe reageerde op
de kritiek van de oppositiepartij MR dat de
regering omwille van de goede samenhang
van de wetgeving had gewacht tot het fede-
rale parlement op 10 mei 2007, drie wetten
had aangenomen over de globale hervorming
van de strijd tegen discriminatie. Overigens
zijn de nieuwe Brusselse ordonnanties geba-
seerd op die wetten.
Met de ordonnantie wordt ook een wettelijke
basis ingevoerd voor de diversiteitsplannen
die bedrijven op vrijwillige basis volgen en op
de diversiteitslabels die het Brussels gewest
uitreikt.

Burgerrechtelijke en
strafrechtelijke sancties
De nieuwe ordonnantie schetst een algemeen
kader voor de strijd tegen elke vorm van dis-
criminatie op basis van nationaliteit, ver-
meend ras, huidskleur, afkomst of nationale,
etnische of sociale afkomst, leeftijd, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, ver-
mogen, religieuze, filosofische of politieke
overtuigingen, taal, huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, handicap, lichamelijke
of genetische kenmerken, en zaken als
geslacht, zwangerschap, bevalling, moeder-
schap en geslachtsverandering.

De ordonnantie heeft ook rechtstreekse gevol-
gen voor de werkgelegenheidsdienst Actiris,
kantoren voor arbeidsbemiddeling en uit-
zendarbeid, headhunters en instanties die zich
bezighouden met socio-professionele inscha-
keling (bijvoorbeeld de Missions locales pour
l’emploi). Alles wat te maken heeft met
arbeidsverhoudingen in de strikte zin van het

woord en met het recht op werk blijft onder-
worpen aan de federale antidiscriminatie-
wetgeving.
Positieve discriminatie om in de praktijk meer
gelijkheid te realiseren en als compensatie
voor de nadelen die bepaalde gediscrimi-
neerde groepen ondervinden, is dus geoor-
loofd. De ordonnantie bepaalt ook in welke
gevallen een ongelijke behandeling aan-
vaardbaar is.

Er worden burgerrechtelijke strafmaatregelen
ingevoerd (schadevergoedingen, vorderingen
tot staken, bescherming van slachtoffers
tegen vergelding), maar ook strafrechtelijke
strafmaatregelen (een maand tot een jaar
gevangenisstraf en/of 50 tot 1000 euro
boete). De ordonnantie roept ook een col-
lectief vorderingsrecht in het leven voor ver-
enigingen en instellingen van openbaar nut,
zoals het ”Mouvement contre le Racisme et la
Xénophobie (MRAX)“ of een vakbond, wan-
neer afbreuk wordt gedaan aan hun statutaire
doelstellingen.

Ook aandacht voor
onderwijs en opleiding
Het Brussels gewest heeft de Europese richt-
lijnen met vertraging omgezet. Didier Gosuin
(MR, oppositie) beschuldigt de regering
ervan dat ze voor alle aspecten van discrimi-
natiebestrijding tekort schiet, terwijl ze, reke-
ning houdende met de sociologische samen-
stelling van het Brussels gewest, net een
voorloper in de strijd zou moeten zijn. Volgens
hem zet iedereen op zijn eigen manier de
Europese richtlijnen om en was het beter
geweest om de teksten te bundelen in één
ontwerp van ordonnantie. Jan Béghin (sp.a-
VlaamsProgressieven, meerderheid), is het

Brussel haalt vertraging in op gebied van
discriminatiebestrijding
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MR, Walter Vandenbossche - CD&V en  Jean-
Luc Vanraes - Open VLD) wensen een
‘Brussels label’ als instrument in te schakelen
om het MVO aan te zwengelen. Olivia P’tito
wil vermijden dat er een teveel aan certifica-
ten na het andere komt. Daarom moet het
“Brussels label” het ecodynamisch label van de
BIM en het toekomstige diversiteitslabel
omvatten.
Het is er de gangmakers van deze ordonnan-
tie niet om te doen een of andere wetgeving
opzij te schuiven. Integendeel, van de
Brusselse bedrijven verwachten zij dat ze een
stap verder zetten dan de wettelijke voor-
schriften.

Kernpunten van het
maatschappelijk
verantwoord ondernemen
• MVO komt tot stand in dialoog met de ver-

schillende stakeholders van het bedrijf (werk-
nemers, aandeelhouders, klanten, leveran-
ciers, overheden, buurt, e.a.) ;

• Transparantie en een deugdelijk onderne-
mingsbestuur via ‘corporate governance’ zijn
nodig ;

• Mikken op lange termijn ;
• Middelgrote, kleine en zeer kleine onderne-

mingen zijn evengoed, zo niet beter, in staat
tot het MVO als multinationals ;

• Geen administratieve overlast in de procedu-
res voor aanvraag en toekenning van het
‘Brussels label’ ;

• Duidelijke criteria om de label toe te wijzen
en jaarlijkse rapporten over de vooruitgang ;

• MVO beslaat de hele cyclus van producten en
diensten en gaat over de gevolgen voor het
leefmilieu (vervuiling, aantasting van ecosy-
stemen, uitputting van niet hernieuwbare
hulpbronnen, enz.), de impact op sociaal
gebied (arbeidsrecht, mensenrechten,
tewerkstelling, vorming, gezondheid, enz.) en
de consequenties op economisch vlak (eer-
lijke handel, prijsopbouw, enz.).

Voordelen en positieve
kanten van het Brussels
label
Het ‘Brussels label’ voldoet aan de OIVO-voor-
waarden en houdt verschillende niveaus van
het MVO in, naargelang de omvang van het
bedrijf.
De toewijzing gebeurt voor een verlengbare
periode van maximum 3 jaar door een onaf-
hankelijke instelling, die ook de controles voor
en na uitvoert.

Het is de bedoeling dat het label een concur-
rentieel voordeel biedt aan de ondernemingen
die het verkregen hebben. De ondernemingen
scoren beter bij hun werknemers. Hun moti-
vatie om er te blijven werken neemt toe en de
productiviteit groeit. Ook de consumenten heb-
ben meer en meer oog voor de maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid van de bedrijfs-
wereld.
Het MVO kan ook een grotere efficiëntie in de
bedrijfsvoering brengen door o.m. minder
afval te veroorzaken of minder water en ener-
gie te verbruiken.

Voorwaarden tot
toekenning van het label
Het is aan de regering om in een besluit de cri-
teria vast te leggen voor de toekenning van het
“Brussels label”, rekening houdend met de
grootte van het bedrijf. Het bedrijf moet min-
stens één bedrijfsruimte hebben in de
Brusselse regio. Bovendien moet het bedrijf op
vrijwillige basis in een drieledig MVO-proces
stappen :
1. Economisch
Het economisch onderdeel houdt in dat het
management zijn beleid afstemt op kwaliteit,
transparantie en op gezondheid en veiligheid ;
2. Sociaal
Het bedrijfsmanagement streeft gelijkheid op
beroepsvlak na. Het gaat dan om de gelijke
behandeling van man en vrouw, gehandicap-
ten, jongeren en ouderen, enz. Het bedrijf kan
tevens zijn positieve bijdrage aantonen inzake
de inschakeling van laaggeschoolde werkzoe-
kenden ;
3. Milieu
Het bedrijf tracht zijn energie- en milieupre-
staties geleidelijk te verbeteren. Het engageert
zich tot een milieubeheer dat de BIM-proce-
dure voor de toekenning van het label “eco-
dynamische onderneming” in acht neemt.

Beraadslaging in de
commissie voor
economische zaken,
hoorzitting en dan
eindstemming in plenum
In de loop van de besprekingen verleent Eco-
nomieminister Benoît Cerexhe (cdh) formele
steun aan het voorstel van ordonnantie. Het
heeft de verdienste de vele dimensies van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) te coördineren. Hij meent dat het
Brussels label een koepellabel moet zijn dat de
twee andere labels i.v.m. de diversiteit en de

ecodynamische onderneming dekt. Hierna
enkele citaten uit de gedachtewisseling :

“MVO draagt bij tot de algemene socio-eco-
nomische vooruitgang. De Scandinavische lan-
den hebben op dat terrein het voortouw geno-
men. Ze weigeren zelfs dat er overheidsgeld
aan uitgegeven wordt, omdat het MVO voor
hen een evidentie is” (Anne Peeters, direc-
teur Centre d’études et d’action pour la
cohésion sociale) ;

“Het Brussels label omvat alle aspecten van
het MVO. Dat zou de bedrijfsleiders van KMO’s
kunnen afschrikken, omdat zij vrezen niet te
voldoen aan alle criteria van het MVO”
(Thomas Dodd, DG Ondernemingen van de
EU-Commissie) ;

“Het Brussels label zou discriminerend kunnen
zijn. Het benadeelt de kleine bedrijven, die
geen tijd hebben om alle administratieve stap-
pen te zetten. En dus zal ik me onthouden bij
de stemming” (Marion Lemesre, MR) ;

“Voor een groot bedrijf met een resem labels
in zijn etalage is het van belang dat de regel
van de internormativiteit geldt. Een label zoals
dit heeft wel degelijk een heus belang voor
kleine en middelgrote ondernemingen”
(Grégory Lewkowitz, onderzoeker ULB) ;

“De markteconomie moet worden gestuurd. De
economische actoren hebben niet alleen rech-
ten, maar ook plichten” (Didier Gosuin, MR) ;

“Chapeau voor collega P’tito. We hebben een
stap vooruit gezet in de verzoening van het
economische, sociale en ecologische. Laat dit
onze wegwijzer zijn”. (Christos Doulkeridis,
Ecolo) ;

“Wil men succes boeken, dan moet men het
label als een publieke steun voor een vrijwil-
lig initiatief aanzien en niet als een controle-
middel. Het moet berusten op vertrouwen en
niet op verplichtingen die wantrouwen verra-
den” (Benoît van Grieken, MVO-verant-
woordelijke bij Randstad) ;

“Ik ga dit voorstel mee ondertekenen. De amen-
dementen van collega parlementslid Olivia p’tito
gaan de goede richting uit. Nu is het duidelijk dat
het label zich richt op bedrijven en niet op pro-
ducten”, (Julie de Groote, cdh)

“Geachte regeringsleden, draag zorg voor
deze ordonnantie. Ik zal er samen met de
mede-ondertekenaars over waken dat deze
tekst geen dode letter blijft. Aan u om er na
het zomerreces concreet werk van te maken”
(Olivia P’tito, PS). ■

In de lente van 2007 lanceerde PS-volksver-
tegenwoordiger Olivia P’tito een voorstel van
ordonnantie ter invoering van een Brussels
label voor maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Het voorstel kreeg bijval vanuit bijna
alle hoeken, maar het duurde toch nog tot juni
dit jaar voor de commissie Economische zaken
haar fiat gaf. Dat gebeurde na een serieuze
gedachtewisseling en een interessante hoor-
zitting, zodanig dat de auteur haar ontwerp-
tekst op diverse punten amendeerde en zich
mocht verblijden in de vele felicitaties voor het
puike wetgevend werk.
Op 18 juli ll. keurde het Brussels parlement in
plenumzitting dit voorstel van ordonnantie
goed met 69 stemmen voor, 7 tegen en 7 ont-
houdingen.

Een Brussels mvo-label
Doel van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) is de bedrijfswereld te
laten bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
MVO is een economisch ontwikkelingsmodel,
dat economische en sociale vooruitgang tracht
te verzoenen met milieubescherming.
Zoals al aangegeven in het ‘Groenboek’ van de
Europese Commissie (juli 2001) willen de
bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid
opnemen en verplichtingen aangaan die ver-
der reiken dan de vigerende wetten en regels.
Zo willen ze de sociale ontwikkeling, de
bescherming van het leefmilieu en de eerbie-
diging van de grondrechten bevorderen.
De Belgisch-federale overheid sloot hierbij aan
en werkte een actieplan uit voor het MVO op
25 oktober 2006.
Deze ordonnantie opteert voor een referentie-
kader binnen de ICDO (de Interdepartementale
Commissie Duurzame Ontwikkeling), omdat
daar alle overheidsinstanties vertegenwoor-
digd zijn. Ze sluit trouwens ook aan bij het
samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tus-
sen de federale Staat en de deelgebieden over
de meerwaarden-economie.
Het Brussels gewest moet daarenboven de uit-
dagingen van het CET-contract (Contract voor
Economie en Tewerkstelling) waarmaken
gedurende een periode van vijf jaar.
Dit contract behandelt de strijd tegen zwart-
werk, werkloosheid en discriminatie bij aan-
werving en ook de zorg voor meer milieu-
vriendelijkheid.
De initiatiefneemster en de mede-onderteke-
naars van de ordonnantie
(Jan Béghin - sp.a-vlaamsprogressieven,
Christos Doulkeridis – Ecolo, Didier Gosuin -

Voorstel van ordonnantie tot bevordering
van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
in de brusselse bedrijven

niet is toegelaten. Marion Lemesre (MR) noemt
de ordonnanties ‘woordenkramerij’ en vindt dat
de regering beter de oorzaken van ongelijkheid
zou aanpakken, namelijk onderwijs, opleidingen
en vooral de overdreven tweetaligheidseisen
voor overheidsfuncties.
Danielle Caron (cdH, meerderheid) zegt dan
weer dat het beter was geweest om een spe-
cifieke ordonnantie te wijden aan de discrimi-
natie van vrouwen op het gebied van werk-
gelegenheid.

Olivia P’tito (PS, meerderheid) zegt dat ze
het beu is om steeds maar weer te horen dat
België achterop hinkt inzake de omzetting van
Europese richtlijnen. Ze wijst erop dat dit land
met de wet-Moureaux uit 1981 al over fede-
rale wetgeving ter bestrijding van discrimina-
tie beschikte. Volgens haar is de omkering van
de bewijslast van fundamenteel belang. Olivia
P’tito pleit ervoor dat de diversiteitsplannen
ook verplicht worden voor de privésector, net
zoals het geval is voor de overheid. Walter

Vandenbossche (CD&V, meerderheid) sluit
zich daarbij aan.
Christos Doulkeridis (Ecolo, meerderheid) wil
dat er ook vergelijkbare inspanningen worden
geleverd voor onderwijs en beroepsopleidingen
om discriminatie preventief te bestrijden.
Didier Gosuin (MR, oppositie) is van oordeel
dat de strijd tegen discriminatie ook moet wor-
den gevoerd in de gemeenten, de OCMW’s en
de ziekenhuizen, waarvoor volgens hem ook
wetgeving nodig is. ■

daarmee eens en wijst erop dat de twee andere
gewesten ook op die manier hebben gewerkt.

Als hij de twee ontwerpen van ordonnantie (voor
de overheid en de privésector) met elkaar ver-
gelijkt, vindt Didier Gosuin (MR, oppositie) het
onder meer onaanvaardbaar dat een overheid
die werkgever is mag discrimineren in situaties
waar dat voor uitzendkantoren, arbeidsbe-
middelingsbureaus of organisaties die zich met
socio-professionele inschakeling bezighouden

Olivia P’tito (PS)
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Bij resolutie heeft het Brussels parlement de
regering opgeroepen alsnog werk te maken van
een belofte uit het regeerakkoord, nl. de (gelei-
delijke) oprichting van een gewestelijke
belastingdienst.
Alle fracties van de democratische partijen
schaarden zich achter deze resolutie.
Prioriteit wordt gevraagd voor een immobiliën-
belasting die aantrekkelijk is voor de eige-
naars/bewoners en voor het economisch leven
en ontradend is voor huisjesmelkers en specu-
lanten.
Het Parlement erkent ook dat de inning van de
gewestbelastingen en de onroerende voorhef-
fing, alsook de wijze waarop het kadastraal inko-
men wordt bepaald, aan een evaluatie toe zijn.
Met de andere gewesten en de federale Staat
dient de voorbereiding van het Agentschap voor
vermogensdocumentatie van de administratie
voor het kadaster, de registratie en de domeinen
heropgestart.

Elf gewestelijke belastingen
De bestaansmiddelen van het Brussels gewest
halen hun grondslag uit de grondwet (art. 170
en art. 177). Er kan geen belasting ingevoerd
worden zonder instemming van het Parlement.
En het is de bijzondere wet van 16 januari 1989
(gewijzigd bij de wet van 13 juli 2001) die de
regels vastlegt voor de financiering van de
gemeenschappen en gewesten.
Ons Gewest put zijn middelen uit:
• fiscale ontvangsten ;
• toegewezen gedeelten van de opbrengst van

de belastingen ;
• een nationale solidariteitsbijdrage (NSB) ;
• niet-fiscale inkomsten ;
• leningen.
Het Gewest bepaalt de aanslagvoet en de vrij-
stellingen van de zogenaamde “gewestelijke”
belastingen en voor drie van deze belastingen
ook de grondslag. Het gaat om de belasting op
spelen en weddenschappen, op de automatische
ontspanningstoestellen en op de opening van de
slijterijen van gegiste dranken. Voor de acht
andere “gewestelijke” belastingen blijft de fede-
rale wetgever bevoegd om de belastinggrond-
slag op te leggen. Inzake het toepassingsgebied
en de procedure van alle elf gewestelijke
belastingen behoudt de federale wetgever het
volle initiatiefrecht.
De acht andere “gewestelijke” belastingen
betreffen:
• successierechten ;
• onroerende voorheffing ;
• registratierechten op overdrachten van onroe-

rende goederen ;
• registratierechten op hypotheken ;
• schenkingsrechten ;
• verkeersbelasting ;
• taks op de in verkeerstelling ;
• eurovignet.
De inning van deze gewestelijke belastingen
wordt georganiseerd door de federale Staat.
Zonder kosten voor het gewest. Maar volgens
art. 5§3 van de financieringswet kan het gewest
zelf instaan voor de dienst van de gewestbe-
lastingen.
Naast deze elf gewestelijke belastingen, zijn er
nog enkele andere regionale belastingen en zelfs
nog taksen die het Brussels gewest heeft over-
genomen van de vroegere provincie Brabant.

Eigen inkomsten krimpen
al jaren
De hoofdbrok van zijn inkomsten haalt het
Brussels gewest uit de elf gewestelijke
belastingen. De federale Staat zorgt ervoor dat

deze netjes geïnd zijn en stort de opbrengsten
op het conto van het gewest zonder kosten aan
te rekenen.
Daarnaast krijgt het gewest ieder jaar de PB-
dotatie, een dotatie uit de opbrengsten van de
personenbelasting. Die staat in verhouding tot
het aandeel van Brussel in de nationale ont-
vangsten van de personenbelasting. Al jaren zakt
de inbreng van Brussel in de Belgische pot van
de personenbelasting. In 2007 was het Brussels
Hoofdstedelijk gewest goed voor 8,44 % van de
inningen, tegenover Wallonië met 28,25 % en
Vlaanderen met 63,31 %.
Noteer dat de federale Staat een deel van de PB-
pot niet doorstort om zijn verlies aan inkomen
een beetje te compenseren. De negatieve term,
zo heet dat in dat typische Belgisch jargon.
Daar bovenop komt de nationale solidariteits-
bijdrage (NSB). Elk procent verschil t.o.v. het
nationaal gemiddelde geeft recht op 11,60
euro (basis 1988 en jaarlijks indexeerbaar) per
inwoner van het gewest. De NSB is jaarlijks uit
te betalen aan het gewest. Omdat de
Brusselaar minder personenbelasting betaalde
dan de doorsnee Belg en er sprake is van een
verarming van de Brusselse bevolking in ver-
gelijking met de rest van het land, stijgt deze
nationale solidariteitsbijdrage voor het Brussels
gewest al zes jaar lang (sinds 2002).

De onroerende voorheffing
en het kadastraal inkomen
Het kadaster registreert ieder onroerend goed en
plakt er een fictief inkomen op dat conform is (of
zou moeten zijn) aan de netto huurwaarde van
dat goed. Dit fictief inkomen is het kadastraal
inkomen, waarop onroerende voorheffing (OV)
wordt aangeslagen.
Sedert 1991 worden de kadastrale inkomens
lineair aangepast aan de index der consumptie-
prijzen en niet aan de evolutie van de huurprij-
zen. De laatste herziening van het kadastraal
inkomen dateert van 1975 !
En dus weerspiegelt het kadastraal inkomen al
lang niet meer de normale netto huurwaarde
van een goed. Dat deze scheeftrekking nadelige
invloed heeft op de gewestelijke en derhalve
ook op de gemeentelijke fiscale ontvangsten,
staat buiten kijf. Bovendien komen de ontvang-
sten met vertraging toe, met alle problemen van
dien voor de gemeenten die opcentiemen hef-
fen op de onroerende voorheffing. Het ritme van
de incohiering en de inning heeft onmiddellijke
repercussies op de financiële toestand van de
gemeenten. Ook de Hoge Raad voor Financiën
heeft een oranje knipperlicht geplaatst bij de
budgettaire gevolgen voor de gemeenten.
En daarbij komt nog dat de federale Staat al 20
jaar lang niets heeft geïnvesteerd in een ITC pro-
ces ter verbetering van de incohiering van de
onroerende voorheffing.

De dode hand
In het Brussels gewest staat een groot aantal
overheidsgebouwen ingeplant, waarvan de
eigenaar het voorrecht geniet géén onroerende
voorheffing te moeten betalen. Dat betekent een
aanzienlijk verlies aan OV-ontvangsten voor het
Gewest. Daarom geeft de federale overheid een
compensatie van 72 % aan het Hoofdstedelijk
gewest. Deze compensatie kreeg de olijke bij-
naam van ‘de dode hand’.
Bij ordonnantie heeft het Brussels gewest
eind 1994 de dode hand geïnstitutionaliseerd.
Gewestelijke en gemeenschapsdiensten,
gevestigd in Brussel, genieten van een vrij-
stelling tot 28 % van de OV genieten. Hetzelfde
geldt voor de federale overheidsdiensten.

overeenkomst tot outsourcing (publiek-private
samenwerking) aan te gaan. De minister her-
innert eraan dat het Vlaams gewest al in 1999
begonnen is met de eigen inning van de OV. Het
was een overhaaste operatie. Uit de kinderziek-
ten van toen en de vele opstartproblemen kan
het Brussels gewest vandaag de nodige lessen
trekken.
De MR-fractie wenst dat het gewest zijn

bevoegdheid om de onroerende voor-
heffing te innen, ook uitoefent. Want
volgens Didier Gosuin (MR) zal dit fis-
caal instrumentarium op termijn leiden

tot een aangepast beleid inzake de immobiliën
in Brussel. Of het Gewest het beter zal doen dan
de federale Staat is niet zeker. In ieder geval zul-
len de gemeenten korter op de bal moeten spe-
len en de kadastergegevens systematisch upda-
ten, aldus Didier Gosuin.

Een echo uit de hoorzitting
Tijdens de hoorzitting krijgen de commissieleden
gedetailleerde uitleg over de praktijk en de
werkwijze van verschillende overheidsinstellin-
gen. De meeste aandacht gaat naar de onroe-
rende voorheffing.
De bijzonder concrete informatie die de afge-
vaardigde van het Agentschap Vlaamse
Belastingdienst aanreikt, wordt zeer op prijs
gesteld en becommentarieerd. Vlaanderen int al
sinds 1999 de OV en kan derhalve heel wat
goede raad geven over de sterke en zwakke
punten van een privaat-publieke samenwer-
kingsformule, over het productieproces van 2,8
miljoen aanslagbiljetten, over de kostprijs en de
inzet van het personeel, enz.
Of zoals Rudi Vervoort (PS) opmerkt: “Brussel
wil profiteren van de Vlaamse ervaring en de
onvermijdelijke kinderziekten bij de opstart tot
een minimum beperken”.
In Vlaanderen is er ongeveer 4.000 miljard euro
aan belastbaar kadastraal inkomen (K.I.) en in
Brussel ongeveer 1.000 miljard euro (niet geïn-
dexeerd). Er zijn 420.000 bebouwde percelen in
Brussel en de indexering op 1.1.2008 bedraagt
1,4796. Volgens de hoofdinspecteur van het
Kadaster is de evolutie van de huurmarkt sinds
meer dan 30 jaar de kern van het probleem. In
1980 werden de K.I. vastgesteld op basis van de
marktgegevens van 1975. Door het uitblijven van
een perequatie zijn er nu al te grote verschillen
en scheeftrekkingen .
De uitwisseling van informatie tussen Kadaster
en de gemeentediensten dient dringend bijge-
stuurd. Meer dan de helft van de gemeenten
maakt niet eens gebruik van het computer-
systeem Urbain I.
Enige updating is ook al gewenst ! In principe
moet de burger spontaan aangifte doen bij de
administratie van een werk vanaf 50 euro. Dat
bedrag dateert van 1955 !!

Violen afgestemd
Na de hoorzitting stemden Rudi
Vervoort (PS), Didier Gosuin (MR),

Marie Paule Quix (sp.a-VlaamsProgressieven)
en Joël Riguelle (cdH) de violen af.
• fiscale rechtvaardigheid betekent dat de

kadastrale inkomens moeten herzien worden ;
• in de gemeenten orde op zaken stellen en

beter onderling samenwerken ;
• meer automatisering en vlottere uitwisseling

van de gegevens.
Tot slot belooft minister-president Charles
Picqué (PS) het Parlement op de hoogte te hou-
den over de uitvoering van deze fiscale regio-
dienst. Voor het einde van deze regeerperiode
zal er een organisatieplan voorliggen. ■

Brussel wil een eigen belastingdienst
Brussel wil zelf instaan voor
zijn gewestbelastingen
Het regeerakkoord van juli 2004 bevatte al een
passage waarin de regering het voornemen
had geuit het gewestelijk belastingbestuur uit
te breiden.
En nu, met deze resolutie tot oprichting van een
Brusselse gewestelijke belastingdienst, weer-
klinkt de roep tot meer fiscale autonomie van het
Brussels gewest nog luider.

De gangmakers van deze resolutie,
met op kop Rudi Vervoort (PS), mik-
ken op een snellere incohiering, een
betere inning, een exacte berekening

en een doelmatige opvolging van de betwistin-
gen inzake de gewestbelastingen. En zij willen
de expertise van het Vlaams gewest in verband
met de onroerende voorheffing (OV) graag
benutten en inschakelen in een breder stads-
project. Want al bij al beogen zij niet om meer
te belasten, maar wel om beter te belasten.
Billijker en sociaal rechtvaardiger.

Waarom dient Brussels
parlementslid Rudi Vervoort
deze resolutie in ?
Fiscaal heeft het Gewest geen slagkracht.
Wettelijk mag het heel wat, maar de instru-
menten ontbreken om zijn fiscale capaciteit
afdoende te realiseren.
Vlaanderen heeft het voortouw genomen, zijn
eigen belastingdienst opgericht en nu al ver-
schillende jaren de verantwoordelijkheid geno-
men om de onroerende voorheffing zelf te innen.
Wallonië volgt schoorvoetend met een studiecel
in aanloop naar een eigen belastingsdienst. De
trend is ingezet. Wij als Brussels deelgebied
mogen niet achterblijven. We moeten onze fis-
caliteit in eigen handen nemen. Trouwens, wie
verzekert ons dat de federale overheid in de toe-
komst onze gewestbelastingen nog “gratis en uit
sympathie” zal blijven innen.

Samenvatting van de
besprekingen

Natuurlijk wringt het schoentje bij het
kadastraal inkomen, oppert Olivier de
Clippele (MR). De burgers krijgen
geen gelijke behandeling. Hij maakt

zich overigens niet teveel illusies. Na een over-
heveling van de fiscus naar het gewest, is het
hier bijlange nog geen zonneland.
We moeten verder denken dan aan de fiscale
opbrengsten, poneert hij. Hoogtijd om een
register van de stedenbouwkundige vergunnin-
gen in te voeren. Dan zal het kadaster tenmin-
ste weet hebben van renovatie- en andere
bouwwerken. En met zijn vraag waarom de regi-
onalisering van de gemeentebelastingen niet op
de agenda mag, doet Olivier de Clippele enkele
wenkbrauwen fronsen. Dat een m2 verschillend
belast wordt in de gemeenten dragen we mee
als erfenis van het verleden. Het is de opperste
blijk van de gemeentelijke autonomie.
De onroerende voorheffing (OV) is de eerste
inkomstenbron van de lokale besturen. Maar de

federale diensten zijn niet uitgerust om
al het veld- en inspectiewerk optimaal
te verrichten, heeft Joël Riguelle
(cdH) na rondvraag ontdekt.
Namens de regering geeft begrotings-
minister Guy Vanhengel (Open VLD)
positief advies aan de indieners van de
resolutie. De eigen, gewestelijke

belastingdienst moet in de eerste plaats instaan
voor de inning van de OV. En dit liefst tegen
2010. Om de continuïteit in de OV-inning te
waarborgen, heeft de regering besloten een
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De planning van investeringen in het zgn
“grijze netwerk” ( met collectoren, riolerin-
gen, onweersbekkens, enz.) moet dringend
geactualiseerd worden.

De gemeenten doen te weinig om het riole-
ringsnetwerk te onderhouden. Het gewestelijk
budget om de plaatselijke investeringen te
ondersteunen is verre van toereikend. De
wateroperatoren hebben berekend dat min-
stens 1/3 de van het rioolnetwerk (dit bete-
kent 500 km) aan herstel of aanpassingswer-

ken toe is. Als men weet dat de reno-
vatie van één lopende meter riool
gemiddeld 3.000 euro kost, kan men al
vlug de totaalkost in ogenschouw

nemen: duizelingwekkend hoog !! Toch is
een optimaal functionerend rioleringsnet-

werk een conditio sine qua non om het over-
stromingsgevaar efficiënt te bestrijden.

De regering belooft prioritair de installaties van
onweersbekkens af te werken. Het betreft hier:
St-Jobsdal, dal van de Ukkelbeek, dal
Molenbeek-Pontbeek, dal Gellytsbeek, zone
Struybeek en Woluwedal.

In partnership met de Brusselse wateroper-
atoren zal de regering de gehele watercyclus
in kaart brengen en op basis van grondig stu-
diewerk over de hydrografische infrastructuur,
een meerjarenprogramma opstellen.

Nieuwsbrief

De jongste jaren werd het Brussels gewest
meermaals gegeseld door zwaar noodweer
met onweer en striemende regenval. Met tel-
kenmale overstromingen en wateroverlast op
de gevoelige plekken. Sinds 1993 zijn er al
zestien overstromingen als ramp erkend.
De commissie leefmilieu, waterbeleid en
energie onder voorzitterschap van Olivia
P’tito (PS) had twee jaar geleden enkele
experten in een hoorzitting uitgenodigd om
meer te vernemen over de ware oorzaken van
de wateroverlast, over de kansen op herhaling
en over pistes om verdere onheilssituaties te
voorkomen.

Een halt toeroepen… en
daarom een ‘REGENPLAN’ als
aanloop naar een algeheel
‘Waterbeheersplan’
Gedurende tien jaar is in de Brusselse regio al
voor 130 miljoen euro geïnvesteerd in storm-
bekkens en collectoren. Dat investeringspakket
volstaat echter niet om het risico op overstro-
mingsgevaar tot een minimum te herleiden.

In juni ll. heeft het kabinet van Evelyne
Huytebroeck (Ecolo), minister voor Waterbeleid,
Leefmilieu en Energie een “Plan Pluie” uitge-
werkt, dat een dam moet opwerpen tegen de
herhaaldelijk voorkomende overstromingen.
Het (ontwerp van) REGENPLAN is geënt op
twee studies: een BUV-onderzoek (BUV =
Bestuur voor Uitrusting & Vervoer van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest)  over de
ondoordringbaarheid van de bodem en een
BIM-studie (Leefmilieu Brussel) over efficiënte
maatregelen en infrastructuurwerken tegen de
overstromingen.

Op 15 jaar tijd zestien door het Rampenfonds
erkende overstromingen in het Brussels
gewest, waarvan het merendeel in de zomer
en dan bijna altijd te wijten aan zware regen-
val. Goed om weten. In het Brussels gewest
valt er gemiddeld 800 mm water per jaar. Eén
mm water staat gelijk met een liter per m3

of 10 m3 per hectare. Wanneer het KMI
een neerslag waarneemt (mede op
basis van de meetgegevens van de
BUV-pluviografen) gelijk of hoger dan
30 mm/1 uur of dan 60 mm /24 uur,
ligt de weg open naar erkenning van
een overstroming als ramp.
De meest gevoelige zones in het
gewest betreffen de Molenbeek-
Pontbeek, de Zenne-valleien, het
Woluwedal en de Maalbeek.

Vier oorzaken voor
overstromingen
Het gewestelijk plan voor de bestrijding van
overstromingen (het REGENPLAN) wijst vier
hoofdredenen aan, waaruit wateroverlast kan
ontstaan.
1. Korte en hevige neerslag ten gevolge van de
klimaatopwarming. Voorzichtigheid geboden !
Pluviometrie van BUV moet KMI-metingen bij-
sturen.
2. Bijna de helft van de bodem (47 %) in het
Brussels Hoofdstedelijk gewest is ondoor-
dringbaar, ten gevolge van de toenemende
verstedelijking.

3. Grote stukken van het rioolstelsel zijn of
verouderd of niet aangepast aan de expansie
van de stad. Bovendien vertoont de riolering
flagrante verschillen qua kwaliteit.
4. Al teveel natuurlijke overstromingszones
van het oppervlaktewater zijn of drooggelegd
of verdwenen.

Vijf doelstellingen van het
regenplan
De regering focust op vijf doelstellingen, die
elk gericht zijn op één van de oorzaken.

Ook het zgn “blauwe netwerk” is van groot
belang in het voorkomen van overstromingen.
Het gaat om de kwaliteit van het oppervlak-
tewater en het beheer van de natuurlijke over-
stromingsgebieden. ‘Blauw’ en ‘grijs’ water
moeten zoveel mogelijk gescheiden zijn. Voor
de natuurlijke overstromingsgebieden (water-
lopen, vijvers, vochtige zones,…) komt er een
inschatting van hun buffercapaciteit.

Ook voor het modeliseren van de blauwe
waterkringloop zal de regering samenwerken
met de gewestelijke wateroperatoren en een
meerjaren investeringsplan uittekenen.

Het gewestelijk Regenplan 2008-2011 vermeldt
enkele budgettaire ramingen, alsook bronnen
voor aanvullende financiering, om de voorop-
gestelde doeleinden te kunnen realiseren.

Bijval en malse kritiek
vanuit de commissie
leefmilieu
Het Regenplan 2008-2011 ter bestrijding van
overstromingen, steekt prima in mekaar en is
voor iedereen best leerzaam. Zo weerklinkt de
positieve reactie vanuit de commissie aan het
adres van de bevoegde milieuminister
Evelyne Huytebroeck (Ecolo).

Enkele commissieleden wensen toch nog een
kritische noot toe te voegen. Zo ook Yaron
Peszstat (Ecolo). Hij merkt op dat er een
MTOC komt, een maximaal toelaatbare
ondoordringbaarheid. Deze treft de eigenaars
van een perceel, terwijl het juist de openbare
diensten zijn die de grootste verantwoorde-
lijkheid dragen inzake de ondoordringbaarheid
van de bodem.

Ahmed El Ktibi (PS) dringt aan op overleg
met de twee andere gewesten en op spoed
bij de uitbouw van de onweerbekkens.

Caroline Persoons (MR) houdt verschillende
kritische vragen achter de hand en wil wel
meer vernemen over de draagwijdte van een
volksraadpleging. Want als bouwen en infra-
structuren neerpoten op plaatsen waar over-
stromingsgevaar dreigt, ontmoedigd worden,
wat gebeurt er dan als het volk daarover
anders denkt ?

Vele doelstellingen, nog meer voornemens en
weinig concrete maatregelen, verklaart
Nathalie Gilson (MR). Waarom al die studies
opzetten, terwijl er zovele lessen te trekken
vallen uit de voorbeelden van andere
Europese steden ?

Volgens minister Huytebroeck werd er nooit
een globale of consistente waterpolitiek
gevoerd. Dit Regenplan bundelt zowel openbare
werken, als urbanisme, als de rol van de lokale
overheden. Het probleem van overstromingen
is niet nieuw. Al decennialang is er echter niets
ondernomen om de rioolpijpen op punt te stel-
len. De milieuminister weerlegt de kritiek dat dit
Regenplan geen ambitie uitstraalt: “Welgeteld
41 concrete acties staan erin aangekondigd en
gedurende de e.k. vier jaar hebben wij 20 mil-
joen euro per jaar opzij gezet”. ■

Regenplan 2008-2011
om overstromingen in Brussel te voorkomen

Oorzaken Doelstellingen

Regenmelding Bestrijding van de klimaatopwarming

Ondoordringbare bodem Bestrijding van de gevolgen van
de ondoordringbaarheid
• de ondoordringbaarheid of de impact op

de afvloeiing beperken
• opleiden en informeren over de bodem-

gesteldheid

Onaangepast of verouderd rioleringsnetwerk ‘Grijs netwerk’
• het programma van de onweersbekkens

voortzetten`
• het investeringsprogramma bijwerken
• de rioleringen herstellen

Verdwijnen van de natuurlijke ‘Blauw netwerk’
overstromingszones • herstellen van de oppervlaktewaters
en bouwen in risicozones • herstellen van de natuurlijke overstro-

mingsgebieden
• het investeringsprogramma bijwerken

Ontrading of aanpassing van bouwwerken
• de bouw in overstromingsgebieden voor-

komen of aanpassen via specifieke maat-
regelen

De gevolgen van de ondoordringbaarheid,
gecombineerd met de verstedelijking, worden
bestreden met een serie maatregelen, zoals
de aanleg van groene daken, de inhoud van
regenputten, extra voorwaarden bij de toe-
wijzing van werken aan wegen en openbare
ruimten.

Overstromingen in
het Brussels gewest
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Eind jaren negentig werd de telecommunicatie-
sector geliberaliseerd. In die tijd voerden veel
bedrijven werken uit op de openbare weg.
Onder andere Belgacom, Brutélé, Fluxys en
Sibelga braken de voetpaden open om kabels en
omhullingsbuizen te leggen. De werven schoten
als paddenstoelen uit de grond. In 2007 waren
er niet minder dan 27.000. Sommige wegen
werden meerdere keren per jaar opengegooid.
In 1998 nam het Parlement een ordonnantie aan
om regels in te voeren voor zulke werken. Het
was de bedoeling om de schadelijke gevolgen
voor de rust van de bewoners en het comfort
van de weggebruikers te beperken. De ordon-
nantie vertoonde echter een aantal gebreken.
Op 13 juni 2008 nam het parlement een nieuw
ontwerp van ordonnantie aan om de nodige wij-
zigingen in te voeren, tot blijdschap van de
beheerders van de distributienetten, de Brusselse
gemeenten en Mobiel Brussel. Het nam een aan-
tal maanden tijd in beslag om al deze instanties
en een groot aantal deskundigen te raadplegen.
De tekst werd aangenomen dankzij de steun van
53 leden van de meerderheid. Vijfentwintig par-
lementsleden (MR, Vlaams Belang en Céline
Delforge van Ecolo) onthielden zich.
De ordonnantie is van toepassing op beheerders
van distributienetten en uitvoerende diensten.
Hieronder volgt een overzicht van de belang-
rijkste nieuwigheden.
• De regeling is voortaan van toepassing op alle

werven op de Brusselse openbare wegen of
die gevolgen hebben voor die wegen, of de
werken nu worden uitgevoerd door de over-
heid of door een privépersoon.

• De hoofddoelstelling bestaat erin om 'vergun-
ninghouders' (die de werken uitvoeren) te ver-
plichten om andere vergunninghouders in te
lichten over hun planning, zodat ze de werven
die op dezelfde plaats worden uitgevoerd op

elkaar kunnen afstemmen. De buurtbewoners
moeten minstens drie dagen voor het begin
van de werken worden verwittigd en op de
hoogte worden gehouden tijdens de hele tijds-
duur van de werken.

• Werven worden beveiligd. Er moet voor toe-
gangswegen en omleidingen worden gezorgd.
De autonomie van de beheerders van de
wegen (het Brussels gewest en de gemeen-
ten) wordt gerespecteerd.

• Enkel werken op gewestwegen en de belang-
rijkste gemeentewegen, die worden vermeld in
een uitvoeringsbesluit van de regering, worden
voorgelegd aan de commissie voor coördinatie
van de werken. In de commissie zullen ver-
tegenwoordigers van de regering, de gemeen-
ten, de politiezones, de beheerders van de distri-
butiebedrijven en de MIVB  zetelen. De vergun-
ning om werken uit te voeren wordt nog steeds
afgeleverd door de beheerder van de weg.

• Wat de te volgen procedures, termijnen en in
te vullen documenten betreft, komt er een
standaardprocedure voor het hele Gewest.

• De verschillende nutsbedrijven en beheerders
van wegen kunnen gebruik maken van een
computersysteem om hun verplichtingen na te
komen. Minister van Openbare Werken
Pascal Smet (sp.a-VlaamsProgressieven)
wees erop dat de ordonnantie pas in werking
treedt als het computersysteem operationeel is.
Er komt één gezamenlijke website van het
Brussels gewest en de gemeenten. Volgens de
minister zal het binnen twee jaar mogelijk zijn
om alle informatie over werken op de open-
bare weg te raadplegen op het internet.

• Voor elke werf is een voorafgaande vergunning
nodig. Voor dringende of kleine werven is enkel
een voorafgaande toelating van de politie en
een bouwplaatsakkoord van de beheerder van
de weg vereist.

• Er zijn vijf procedures gedefinieerd, afhankelijk
van de omvang en de duur van de werken, de
gevolgen voor de openbare weg, het milieu en
de mobiliteit in de wijk.

• De nutsbedrijven moeten duidelijk laten weten
waar hun leidingen zich bevinden. Met die
informatie wordt een kadaster van de onder-
grond opgesteld. Elke aanvraag om werken uit
te voeren in een zone waar zich leidingen van
een nutsbedrijf bevinden, zal de tussenkomst
van het nutsbedrijf in kwestie vereisen.

• Er komt een maximale uitvoeringstermijn voor
elke fase van de werf.

• Nutsbedrijven die hun verplichtingen niet
nakomen, riskeren sancties.

• Zodra de werken zijn voltooid, gaat er een ver-
bod op (nieuwe) werken in dat voortaan drie
in plaats van twee jaar zal duren.

Bijzondere aandacht voor
het computersysteem
Vertegenwoordigers uit de sector en de belang-
rijkste betrokken instanties, die hun stem konden
laten horen in het parlementaire debat, zijn naar
eigen zeggen tevreden over de ordonnantie. Net
zoals een aantal parlementsleden drongen ze er
echter allemaal op aan dat de nieuwe regeling
pas in werking zou treden als het computer-
systeem operationeel is. Ze maakten zich ook
zorgen over de extra administratieve lasten en
de complexiteit van de nieuwe tekst, die volgens
hen privé-investeerders zou kunnen afschrikken.
De ordonnantie, die niet over ideologische keu-
zes gaat, heeft enkel aanleiding gegeven tot een
aantal technische opmerkingen van de parle-
mentsleden.
Françoise Schepmans (MR, oppositie) vindt het
een goede zaak dat het voortaan na afloop van
een werf gedurende drie jaar verboden is om
nieuwe werken uit te voeren en staat achter de

veralgemening van het principe van de bank-
waarborg. Ze had echter kritiek op de invoering
van zeer complexe administratieve procedures en
over het logge systeem dat zou worden inge-
voerd en waarvan het niet zeker is of het kan
worden toegepast. Het parlementslid vindt dat de
overheid veel te veel vrij spel krijgt om de uit-
voeringsmaatregelen te bepalen. Volgens haar
moeten de gemeenten en andere belangheb-
bende instanties bij de zaak worden betrokken.
Bij de meerderheid wijst de PS erop dat de
nieuwe tekst een verbetering van de huidige
situatie teweegbrengt en dat er nu duidelijke en
uniforme regels zijn. De partij vraagt zich echter
af of de tekst goed aansluit bij de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening (GSV). Willy
Decourty (PS) wijst erop dat de voorvechters
van gemeentelijke autonomie een eerstelijnsrol
spelen om te luisteren naar de verzuchtingen
van de buurtbewoners en weggebruikers.
Volgens Céline Delforge (Ecolo) is het van groot
belang voor voetgangers en andere zwakke
weggebruikers, aan wie de plaatselijke besturen
ook aandacht moeten besteden, dat de regeling
van toepassing is op alle werken op de openbare
weg.
Danielle Caron (cdH) wil dat er maatregelen
worden genomen om mobiele, geel-blauwe bor-
den die op betonnen sokkels staan en gevaarlijk
overhellen of omvallen als het hard waait te sta-
biliseren. Ze eist ook dat in de omgeving van de
werven duidelijk wordt aangegeven wanneer de
werken van start gaan en eindigen en vindt dat
het niet volstaat om buurtbewoners drie dagen
voor de werken van start gaan in te lichten. ■

Bezoek van een delegatie van de Nationale
Assemblee van de Federale Republiek
Nigeria
Voorzitter Eric Tomas heeft op woensdag 11 juni
2008 een delegatie van de Nationale Assemblee
van de Federale Republiek Nigeria onder leiding
van haar Ondervoorzitter, de heer Usman Bayero
Nafada, ontvangen. De delegatie was op stu-
diebezoek in België in het kader van een door
het federale Parlement georganiseerde missie
op het vlak van interparlementaire relaties.

Nigeria, een gewezen Britse kolonie en onaf-
hankelijk sedert 1 oktober 1960, is dertig keer
groter dan België en telt 135 miljoen inwoners,
zowat 30 procent van de bevolking van het
Afrikaanse continent.

Nigeria is een gedecentraliseerd land bestaande
uit 36 deelgebieden die elk een zeer ruime
bestuurlijke autonomie hebben. Ieder deelge-
bied wordt op federaal niveau vertegenwoordigd
door drie senatoren. De delegatie had grote inte-
resse voor het Belgische federale model en de
Brusselse politieke structuren in het bijzonder.

Bezoek van een delegatie van Pakistaans
Kasjmir
Op donderdag 26 juni 2008 heeft ondervoor-
zitter Mohamed Azzouzi, samen met de
Brusselse parlementsleden Danielle Caron en
André du Bus de Warnaffe, een delegatie van
Pakistaans Kasjmir, onder leiding van haar
voorzitter, de heer Zulqarnain Khan, ontvangen
in onze assemblee. Pakistaans Kasjmir, één van
de vier deelgebieden van de federale Staat
Pakistan, werd in 2005 getroffen door een
aardbeving met een kracht van 7,6 op de
schaal van Richter. Het aantal dodelijke slacht-
offers kon nooit met zekerheid worden vast-
gesteld, maar wordt geschat op enkele tien-
duizenden. Zeker is dat ongeveer twee miljoen
mensen in het getroffen gebied nog steeds de
gevolgen dragen van de aardbeving.

Als antwoord op deze voor de regio ongeziene
humanitaire catastrofe heeft de Pakistaanse
regering een ambitieus heropbouwplan opge-
steld dat enkele duizenden gezinnen een nieuwe
woning bezorgde. De overheid van Kasjmir, het
door de aardbeving zwaarst getroffen gebied,
heeft internationale hulp ingeroepen waarop de
eerder vernoemde parlementsleden positief
hebben geantwoord. Naast het verkrijgen van
steun van de Belgische Bouwfederatie en van de
Brusselse regering, hebben deze parlementsle-
den ook hun schouders gezet onder een concreet
microproject voor wederopbouw vlakbij de
hoofdstad van Pakistaans Kasjmir, Muzaffarabad.
De ontmoeting van 26 juni 2008 stond volledig
in het teken hiervan. De bouw van een dorp van
200 woningen bestemd voor de kwetsbaarste
bevolkingsgroepen zoals weduwen, alleen-
staande vrouwen, wezen, gehandicapten van
wie een groot aantal éénzijdig of volledig ver-
lamd zijn, staat in de steigers.

Ieder huis bestaat uit twee kamers, een badka-
mer, een veranda en een leefruimte en zou voor
minder dan 25.000 euro kunnen gebouwd wor-
den.

■

Een betere planning van werken op de openbare weg

Indien u een gratis abonnement
wenst op deze publicatie, stuur dan het
onderstaande strookje volledig ingevuld

terug naar het volgende adres::

Brussels Parlement – public relations •
1005 Brussel – Fax 02 549 62 12

Naam:............................................................

Voornaam: ....................................................

swenst een abonnement op de
«Nieuwsbrief van het Brussels

Parlement»»

Straat:............................................................

Nr: .................................................................

......................................................................

Postnummer: ...............................................

Gemeente: ....................................................

Datum:..........................................................

Handtekening: .............................................

✂

Korte berichten

Parlement Octobre 2008 NL 3/10/08 16:07 Page 5


