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Magda De Galan, Voorzitter
van het Brussels Parlement

1999 : de derde
Brusselse gewestverkiezingen
Op 13 juni 1999 kozen de
Brusselaars voor de derde
maal sinds 1989 hun Parlement. De eerste voorzitter
van het Brussels Parlement
was de heer Edouard Poullet
(PSC), de tweede de heer
Armand De Decker (PRL-

In het jongste en vrouwelijkste
parlement zijn bijna
de helft van de Brusselse
parlementsleden nieuwkomers
Met zijn 24 vrouwelijke parlementsleden, of 32% van de gekozenen, is het
Brussels Parlement opnieuw het parlement dat het grootst aantal vrouwen
telt. Het is ook een jong parlement: de
gemiddelde leeftijd van de leden is 45
jaar en twee parlementsleden zijn
zelfs jonger dan 30.
Een verjonging van de gemiddelde
leeftijd van de parlementsleden en
een groot aantal nieuwkomers (35, of
iets minder dan de helft dus), dat zou
de sfeer van de zittingen wel eens
kunnen veranderen.
29 van de 35 nieuwe gewestelijke parlementsleden zijn Franstalig, onder
wie 15 vrouwen. Langs Nederlandstalige kant zijn 3 van de 6 nieuwkomers
vrouwen.

De nieuwe Voorzitter van het Brussels
Parlement is doctor in de rechten. Ze studeerde in 1968 met grote onderscheiding
aan de ULB af.
Als inspecteur van het Fonds voor
Arbeidsongevallen en lid van de Nationale Arbeidsraad spitste Magda De Galan
zich vanaf het begin van haar loopbaan
op de sociale problemen toe. Later werd
ze Minister van Sociale Zaken en Gezondheid van de Franse Gemeenschap, Minis-

FDF), vandaag voorzitter van
de Senaat. Voor deze nieuwe
zitting werd mevrouw Magda
De Galan (PS), burgemeester
van Vorst en laatst nog federaal minister van Sociale
Zaken, verkozen tot Voorzitter
van het Brussels Parlement.

ter van Sociale Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, Minister van Sociale
Zaken in twee federale Regeringen voordat ze het voorzitterschap van het Brussels Parlement op zich nam.
Ze was eveneens schepen en is burgemeester van de gemeente Vorst, een
functie die ze opnieuw bekleedt, en ze is
voorzitster van de “Femmes prévoyantes
socialistes”.

De eerste toespraak van de nieuwe Voorzitter
“Het is met enige ontroering dat ik dit
nieuw ambt aanvaard.
Voor mij wordt dit een volkomen
nieuwe taak, wat bewijst hoe veelzijdig
het politieke leven is. Ik ben mijn loopbaan begonnen als schepen, ben burgemeester geweest en minister zowel in
een gemeenschapsregering als in de
federale regering. Hiervoor bekleedde
ik een ambt waarin ik met conflictsituaties af te rekenen had en nu zal ik een
ambt bekleden dat berust op het streven naar consensus, hetgeen het voornaamste kenmerk is van de rol die een
voorzitter van een assemblee behoort
te vervullen.
Ik ben een Franstalige Brusselaar, geboren uit Vlaamse ouders, en het verheugt
mij dat in deze assemblee gewestelijke
en lokale gekozenen van de twee taalgemeenschappen, heel wat vrouwen en
leden van buitenlandse gemeenschap-

pen, zitting hebben. Deze subtiele mengeling zorgt voor een toegevoegde
waarde. Wij moeten veel aandacht besteden aan dit democratisch forum.
In het verleden heeft dit parlement door
zijn vitaliteit zijn essentie voor het Brusselse Gewest bewezen, evenals de
geloofwaardigheid van de gewestelijke
instellingen. We moeten zo blijven verder werken.
De Brusselaars hebben als kiezer blijk
gegeven van verantwoordelijkheidszin
en scherpzinnigheid.
Ik zal niet alleen het reglement doen toepassen, maar tevens trachten alle democratische meningen te eerbiedigen en
hiermee blijk geven van mijn blijvende
inzet voor de parlementaire instelling.
We moeten een nieuwe geschiedenis
opbouwen in dit historisch gebouw

waarvan de inrichting hoofdzakelijk het
werk is van mijn voorganger. Onze
assemblee, die tien jaar bestaat, zal in
deze nieuwe lokalen tot rijpheid komen.
Ik dank u voor uw vertrouwen en zal
trachten mijn ambt op een constructieve manier uit te oefenen.”

De jongste Brusselse parlementsverkiezingen in cijfers...
Uitgebrachte stemmen:
Ongeldige en blanco stemmen:
Geldige stemmen:
Franstalige lijsten:
Nederlandstalige lijsten:

Sinds de laatste verkiezingen is de verhouding Franstalige en Nederlandstalige gekozenen enigszins gewijzigd:
64 Franstaligen (in plaats van 65) en 11
Nederlandstaligen (in plaats van 10),

448.839
22.098
426.741

366.195 (64 zetels)
60.546 (11 zetels)

omdat in 1999 meer kiezers voor een
Nederlandstalige lijst hebben gestemd
dan in 1995. Interessant om te weten is
dat in 1989 de verdeling eveneens 64 F
en 11 N was.

Een parlement met heel wat jonge en vrouwelijke leden.
Foto : Tiétard-Call Agency.
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Verdeling van de
Franstalige zetels:

De Eerste Ondervoorzitter, Jan Béghin,
benadrukt de cruciale rol van
de Nederlandstalige parlementsleden
rond, wat hem een gunstige evolutie lijkt.
Nadien heeft hij het over het gevoelig
probleem van de samenwerking tussen
de beide taalgemeenschappen, die een
van de wezenlijke kenmerken van het
Brussels consensusmodel is. Hij merkt op
dat dit model tijdens de vorige legislatuur
wel werkte, maar dat er verbeteringen
wenselijk en noodzakelijk zijn. “Hierin
speelt de vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in het Brussels Parlement
een cruciale rol, en dit niet enkel om een
nefaste blokkering van de instellingen te
vermijden, maar ook om eenieder de
kans te geven zijn parlementaire taken te
kunnen invullen”.
Jan Béghin werd voor de derde keer op
rij verkozen tot Eerste Ondervoorzitter.
Ook hij nam het woord tijdens de eerste
plenaire vergadering van de nieuwe zitting op 14 juli 1999.
Hij wenst de nieuwe Voorzitter veel geluk
en verheugt zich over de vervrouwelijking van het Brussels Parlement, het
groot aantal nieuwkomers en het groeiend aantal “nieuwe Belgen” in het half-

Volgens Jan Béghin vormt een goed werkend Brussels Parlement de hoeksteen van
het Brussels samenwerkingsmodel. Hij
bedankte Armand De Decker, uittredend
voorzitter en nu voorzitter van de Senaat
(gemeenschapssenator en nog altijd Brussels parlementslid), omdat hij de Brusselse
instelling bekend heeft gemaakt en het
Parlement in een geest van verstandhouding heeft geleid. Hij hoopt de ingeslagen
weg verder te kunnen bewandelen.

Brussels Parlement...
Parlement van de Franse
Gemeenschap,
Vlaams Parlement
Overeenkomstig de Grondwet worden
sommige Brusselse parlementsleden
aangewezen om zitting te hebben in de
twee andere deelparlementen : het Parlement van de Franse Gemeenschap,
dat is samengesteld uit Brusselse en
Waalse gekozenen, en het Vlaams Parlement, die beide in Brussel gevestigd
zijn.

De 19 Franstalige vertegenwoordigers
zijn als volgt verdeeld: 9 PRL-FDF,
4 Ecolo, 4 PS en 2 PSC. Sommige gekozenen hebben eveneens zitting in de
Senaat (gemeenschapssenatoren).
De verdeling van de Brusselse vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement ziet
er als volgt uit: 2 CVP, 2 Vlaams Blok,
1 VLD-VU-O en 1 SP-AGA.

Dezelfde verkozenen
voor de twee Vergaderingen
We kunnen niet genoeg wijzen op de
bijzondere kenmerken van ons Brussels
Gewest, dat de hoofdstad is van België,
de hoofdstad van Europa en de hoofdstad van een Gewest waar de twee grote
Belgische gemeenschappen samenleven. De verkiezingen zijn een uitstekende gelegenheid om enkele van die
bijzonderheden die het dagelijks leven
van ongeveer een miljoen inwoners
betreffen, te belichten.
Teneinde op de behoeften en verzuchtingen van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselaars te kunnen inspelen,
bepaalt de wetgeving dat bepaalde aangelegenheden uitsluitend onder de
gemeenschap vallen waartoe ze behoren. De bicommunautaire aangelegenhe-

den, zoals het toezicht op de OCMW’s,
de ziekenhuizen en de jeugdbescherming, ressorteren daarentegen onder de
“Verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie”. Alle Brusselse parlementsleden
maken automatisch deel uit van die Verenigde Vergadering, die haar eigen
bevoegdheden en haar eigen begroting
heeft. De resoluties kunnen evenwel
slechts worden goedgekeurd met een
meerderheid in elke taalgroep.
Tot slot vermelden we nog dat de
Verenigde Vergadering en de Brusselse
Raad door dezelfde persoon worden
voorgezeten. Sinds de jongste verkiezingen is dat dus mevrouw Magda De
Galan.

Een nieuw Bureau
voor een nieuwe Raad
Het Bureau van het Brussels Parlement is
belast met het dagelijks beheer van de
diensten van de Raad. Maken automatisch deel uit van het Bureau, de Voorzitter en de Eerste Ondervoorzitter van
het Brussels Parlement, Magda De Galan
en Jan Béghin, die elk tot een andere
taalgroep behoren.
Ze worden bijgestaan door de drie
Ondervoorzitters (de heren Jean-Pierre
Cornelissen en Philippe Debry en
mevrouw Marion Lesmesre) en door 10
Secretarissen (de heren Willem Draps,
Alain Daems, Bernard Clerfayt, Jean
Demannez, Johan Demol, Erik Arckens,
Guy Vanhengel, mevrouw Béatrice Fraiteur, mevrouw Françoise Schepmans en
de heer Rufin Grijp).
Het Bureau aangevuld met de voorzitters
van de erkende politieke fracties vormt
het “Bureau in uitgebreide samenstelling”. Dit orgaan bereidt de plenaire vergaderingen voor en stelt de agenda op.
Vóór het parlementair reces heeft het

Parlement zijn reglement op drie punten
gewijzigd:
1. De Eerste Ondervoorzitter van de
Raad zal voortaan het voorzitterschap
waarnemen van de commissies die aan
de Nederlandse taalgroep toekomen,
naar analogie van de regel volgens
welke de Voorzitter van de assemblee
het voorzitterschap waarneemt van de
commissies waarvan hij deel uitmaakt.
2. De regel betreffende de samenstelling
van een erkende politieke fractie werd
aangepast, waardoor de PSC een
erkende politieke fractie kon blijven.
3. Het aantal secretarissen die samen
met de voorzitter en de ondervoorzitters het Bureau vormen, werd verhoogd van 7 tot 10 teneinde alle
erkende politieke fracties te kunnen
vertegenwoordigen.
Alle politieke fracties, met uitzondering
van het Vlaams Blok, FN en Vivant, hebben die voorstellen aangenomen.

De drie ondervoorzitters van de Raad.

Jean-Pierre Cornelissen

Philippe Debry

Marion Lemesre

De vernieuwing van de nieuwe zetel
van het Brussels Parlement
De plechtige inwijding van een instelling
betekent niet noodzakelijkerwijze het
einde van de werken.

2000. Dan zou het hele gebouw, met
inbegrip van de historische salons, volledig vernieuwd moeten zijn.

De laatste fase van de verbouwingswerken van het Brussels Parlement heeft
heel wat vertraging opgelopen omdat,
totaal onverwacht ondanks voorafgaande sonderingen, het plafond van de
kelderverdieping gedeeltelijk naar beneden is gekomen. Daardoor dienden sommige werken, om veiligheidsredenen, tijdelijk te worden stopgezet en diende het
advies van verschillende deskundigen te
worden ingewonnen om de betrouwbaarheid van alle oude plafonds van dit
historisch gebouw aan de Lombardstraat
te onderzoeken. Het Bureau wou geen
enkel risico nemen.
Gelukkig is er geen enkel probleem met
de stabiliteit en de stevigheid van de plafonds en het gebouw, maar op verschillende plaatsen dienden onvoorziene
werken te worden uitgevoerd om de binnenlaag van de plafonds te verstevigen.
De werken werden hervat in augustus
en zullen voortduren tot in het voorjaar

De laatste fase van de verbouwingswerken.

De eerste plenaire vergaderingen van het nieuwe Brussels Parlement
Na de verkiezingen werd op 29 juni een
eerste vergadering bijeengeroepen om de
stemuitslag te bekrachtigen, de geloofsbrieven van de leden van de beide taalgroepen
te onderzoeken en de eedaflegging van de
Brusselse parlementsleden te houden.
Op 14 juli stonden het ontslag van de
vorige Brusselse Regering en de benoeming van het Bureau en van de Voorzitter
en de Eerste Ondervoorzitter van het
Brussels Parlement op de agenda van een
lange en belangrijke vergadering. Magda
De Galan werd verkozen tot Voorzitter en
Jan Béghin tot Eerste Ondervoorzitter van
het Parlement.

Na de openingstoespraken, die met veel
applaus werden onthaald, was de verkiezing van de vijf leden van de Brusselse
gewestregering aan de orde. Nadien legden de gekozenen hun eed af, de heer
Jacques Simonet, Minister-Voorzitter, in
beide talen, de heren Didier Gosuin en
Eric Tomas in het Frans en de heer Jos
Chabert en mevrouw Annemie Neyts in
het Nederlands.
Daarna legden de gewestelijke Staatssecretarissen, Robert Delathouwer (N),
Eric André (F) en Alain Hutchinson (F),
hun eed af.

29 juni 1999, de eedaflegging van de Brusselse parlementsleden.

De Regeringsverklaring
Na de Vergadering te hebben bedankt
voor het vertrouwen dat ze in de nieuwe
Regering stelt, kondigde de Minister-Voorzitter aan dat de Regering een zo volledig
mogelijke verklaring wou afleggen, een
Regering die “kadert in de geest van de
verandering, de vernieuwing, de transparantie van het openbaar optreden, de totstandbrenging van een nieuwe relatie, van
een nieuwe dialoog met de burger”.
Alvorens de krachtlijnen van het regeringsprogramma toe te lichten, richtte hij
zich tot de parlementsleden van Ecolo. Hij
betreurde dat de hoop op democratische
vernieuwing die bij de verschillende
gezagsniveaus aanwezig is, in Brussel niet
volledig tot uiting is gekomen.
Jacques Simonet onderstreepte hoezeer
de eerste tien jaar van het Gewest bijgedragen hebben tot het “Brussels model”,
dat streeft naar een harmonieuze samenleving van de verschillende taalgemeenschappen in Brussel. “Het Parlement en de
Regering staan garant voor het voortbestaan van het Brussels model, voor de
gewestelijke autonomie en voor de inachtneming van de democratische wil van de
Brusselaars.”

- een solidair Gewest, volledig paraat in
de strijd tegen de sociale uitsluiting;

- een financieel gezond Gewest met een
strikt financieel beheer.

“Veeleer dan een verklaring van gewestelijk beleid, willen wij de inwoners van
Brussel een contract voorleggen voor
meer burgerzin. Wij hebben de ambitie de
overheid opnieuw aanzien te geven bij de
bevolking. Voor ons moeten het overheidsoptreden binnen het Gewest en de politieke besluitvorming ingegeven zijn door
het algemeen belang, en niet door technische reflexen of politieke berekening.”

Na de vijf pijlers uitvoerig te hebben toegelicht, benadrukte de Minister-Voorzitter
nog de Europese en internationale rol van
Brussel alvorens als volgt af te ronden:

Tot besluit citeerde hij Seneca: “Het is niet
omdat de zaken moeilijk liggen dat wij niet
durven, het is omdat we niet durven dat zij
moeilijk worden”.

- een mensvriendelijk, veilig Gewest dat
garant staat voor het leefmilieu en de
leefkwaliteit van alle Brusselaars;
- een Gewest dat zorgt voor economische
ontwikkeling en werkgelegenheid;

Binnenkort
een brochure
over de geschiedenis
van de gebouwen
Dankzij de waardevolle samenwerking
van de heer André Vanrie van het Algemeen Rijksarchief beschikken we over
een zeer gedetailleerde studie over de
geschiedenis van het gebouw, vanaf de
bouw ervan tot zijn huidige bestemming. De brochure, die tal van weinig
verspreide illustraties zal bevatten, zal
tegen het einde van het jaar worden uitgegeven en ter beschikking worden
gesteld van elke bezoeker of persoon die
hiervoor belangstelling heeft.

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

Brusselse Hoofdstedelijke
Raad – Public relations
1005 Brussel

Na een herbevestiging van de solidariteit
op alle niveaus te hebben aangekondigd,
alsook een financiële inspanning ten voordele van de Nederlandstalige en Franstalige scholen in de probleemwijken,
belichtte hij de “vijf pijlers” van het gewestelijk beleid:

NAAM, voornaam : ......................
.......................................................

- een Gewest met een versterkte democratische rol, dat naar de burger luistert
en in dienst staat van de burger;

Na de eedaflegging van 14 juli 1999 poseren de nieuwe Brusselse Ministers en Staatssecretarissen op het
terras van het nieuwe halfrond; vlnr : Robert Delathouwer (SP !AGA), Alain Hutchinson (PS),
Annemie Neyts-Uyttebroeck (VLD-VU-O), Jos Chabert (CVP), Jacques Simonet (PRL-FDF), Eric Tomas (PS),
Didier Gosuin (PRL-FDF), Eric André (PRL-FDF).

wenst een abonnement op
« Nieuwsbrief van
het Brussels Parlement »

Een woordje uitleg
over de opvolgers
die zitting hebben

Na de verklaring, de bespreking

straat : ............................................

Naast de 75 parlementsleden hebben er
overeenkomstig de wet met betrekking
tot de Brusselse instellingen ook 6 opvolgers zitting. Zij vervangen de vier ministers en twee Staatssecretarissen die in de
schoot van de Raad zijn gekozen.
Er moesten geen opvolgers worden aangewezen voor de twee andere regeringsleden, met name de Minister-Voorzitter
en een Staatssecretaris, aangezien die niet
onder de Raadsleden werden gekozen.

Zo’n 26 sprekers namen het woord de
dag na de regeringsverklaring.
De fractieleiders openden het debat. Als
eerste merkte Evelyne Huytebroeck,
woordvoerdster van Ecolo, op dat haar
partij ontgoocheld was niet in de Regering te zitten omdat ze de onderhandelingen correct had gevoerd. Ze verklaarde evenwel dat haar partij geenszins
een tekst zou bekritiseren waaraan ze
hard had meegewerkt.
Woordvoerders van meerderheid en

oppositie zetten hun respectieve standpunten uiteen en de Voorzitter moest
sommige sprekers verzoeken hun woorden te matigen.
Aan het einde van de vergadering
bedankte de Minister-Voorzitter de Voorzitter voor de manier waarop ze het
debat had geleid en de voornaamste
opmerkingen had beantwoord.
NB: De lezers die het beknopt verslag
van de debatten willen ontvangen, kunnen zich wenden tot de documentatiedienst, tel.: 02/549.62.53/54.
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