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woord
van de voorzitter
Het jaarverslag van het Brussels Parlement biedt de
mogelijkheid om de balans op te maken van het
afgelopen parlementaire jaar. Naast de lijst van
de goedgekeurde ordonnanties, kunt u, voor elke
commissie, ook kennisnemen van een samenvatting
van de werkzaamheden ervan.
U ontdekt ook welke belangrijke thematische debatten de parlementsleden in de plenaire vergadering
hebben gehouden, over heel uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de radicalisering of de
toekomst van de MIVB. Dat weerspiegelt het voornemen van het Parlement om de uitdagingen voor
de Brusselaars direct aan te pakken en de toekomst van ons Gewest nauw ter harte te nemen, zeker
na de zesde staatshervorming, die de Gewesten meer bevoegdheden heeft gegeven.
Tegelijk heeft het Brussels Parlement colloquia georganiseerd om de denkoefening uit te breiden en
het maatschappelijk middenveld te laten kennisnemen met zijn werkzaamheden.
Tijdens het parlementaire jaar 2014-2015, hebben de volksvertegenwoordigers ook beslist om de opening van het parlementaire jaar met een maand te vervroegen. Die beslissing weerspiegelt hun opzet
om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de herneming van het leven in de stad en van haar inwoners.
Die bekommernis over de nieuwe dynamiek in de democratie heeft zich ook weerspiegeld in de werkzaamheden over het stemrecht en de uitbreiding van het petitierecht.
Ik wens die weg voort te bewandelen. De projecten die tijdens het parlementaire jaar 2014-2015 zijn
gestart, worden voortgezet en uitgebreid. In onze maatschappij in volle verandering, moeten ook de
nadere regels voor het openbare debat en de inspraak van de burgers evolueren. Met die veranderingen moet rekening worden gehouden zodat het Parlement het kloppend hart van de democratie blijft.
Dat biedt ook de mogelijkheid om de vertrouwensband tussen de bevolking en haar verkozenen te
versterken, wat ongetwijfeld de essentiële uitdaging is voor onze politieke instellingen.
Charles Picqué
Voorzitter

woord van de eerste
ondervoorzitter
Al meer dan een jaar probeer ik mijn functie als
eerste ondervoorzitter met stiptheid ten dienste van
de Brusselaars te vervullen met stiptheid, trots en
toewijding.
Brussel, dat zijn meer dan een miljoen inwoners die
allemaal het recht hebben, ongeacht hun leeftijd, op
een job, een correcte woning, kwalitatief onderwijs,
een aangename leefomgeving en de mogelijkheid
tot zelfontplooiing. Op welke manier denkt de Brusselse regering deze dagdagelijkse realiteit te verbeteren? Op welk gebied moeten de inspanningen nog versterkt worden? Vragen die de kern uitmaken
van de uitdagingen voor dit parlement.
Vandaag meer dan ooit …
De recente gebeurtenissen die onze stad geschokt hebben, tonen aan dat het vandaag meer dan ooit
nodig is om te ijveren voor het samenleven in onvoorwaardelijk en wederzijdse respect, een cruciale
voorwaarde voor elke Brusselaar om zich te ontplooien. Daarom is het een absolute noodzaak dat we
alle generaties aansporen - van de jongste tot de oudste - om van hun hoofdstad te houden, deze te
waarderen, en ze met trots te vertegenwoordigen.
Tot uw dienst ...
Het vervullen van mijn politieke rol zonder mij te ver te verwijderen van de realiteit van de bevolking,
dat is mijn motto. Door het openbaar vervoer te gebruiken, rond te lopen in de stad probeer ik zoveel
mogelijk Brusselaars te ontmoeten. Op die manier hou ik voeling met de problemen van mensen op
het terrein. Het laat me toe om me constant af te vragen, net als de andere volksvertegenwoordigers,
“wat kunnen wij concreet doen om het leven van de Brusselaars aangenamer te maken?”.
Als parlementsleden hebben we de mogelijkheid om deze vragen te vertalen naar het politieke niveau
en elk moment te verifiëren in welke mate de regering probeert een antwoord te formuleren.
De meningen lopen uiteen en de debatten zijn vaak verhit. En gelukkig maar, want zo verzekeren wij
het goed functioneren van onze democratie en kunnen we doorheen de verschillende politieke
partijen de stem van de Brusselaars laten horen, over de thema’s waarover men het eens is, maar ook
over hetgeen hun verdeelt om uiteindelijk samen tot oplossingen te kunnen komen die het algemeen
welzijn verzekeren.
Fouad Ahidar
Eerste Ondervoorzitter
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A. ZIJN SAMENSTELLING
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is samengesteld uit 89 parlementsleden, 17 Nederlandstaligen en 72 Franstaligen. De laatste gewestverkiezingen dateren van 25 mei 2014.

A.1. Zetelverdeling – parlementair werkjaar 2014-2015
Politieke fracties

Franstalige zetels

Politieke fracties

Nederlandstalige zetels

PS (*)

22

Open VLD

5

MR (*)

17

Groen

3

FDF (**)

12

sp.a

3

cdH

9

N-VA

3

Ecolo

8

CD&V

2

PTB*PVDA-GO!

4

Vlaams Belang

1

Onafhankelijken (*)

1

Totaal

72

17

(*) M. Ellahi Zahoor Manzoor heeft de MR-fractie verlaten voor de PS-fractie. Deze wijziging werd opgetekend
tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 9 janauri 2015. De cdH-fractie heeft beslist dat mevrouw Mahinur
Ozdemir geen deel meer uitmaakt van haar fractie. Deze wijziging werd opgetekend tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 5 juni 2015. Ze zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen.

Luidens het reglement van het Brussels Parlement kunnen de gekozenen van eenzelfde kieslijst die binnen de overeenkomstige taalgroep 10 % van de zetels behaald hebben, een erkende
politieke fractie vormen. De erkenning geeft de politieke fracties recht op eigen lokalen en op
werkingsmiddelen.
De erkende politieke fracties zijn (21/09/2015): PS, MR, FDF (**) (op 13/11/15 DéFI geworden),
cdH, Ecolo, Open VLD, Groen, sp.a, N-VA, CD&V en het Vlaams Belang.
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A.2. De Volksvertegenwoordigers (alfabetische lijst (op 21/09/2015)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

AHIDAR Fouad (N)
AMPE Els (N)
AZZOUZI Mohamed (F)
BERTIEAUX Françoise (F)
BOTT Eric (F)**
BROTCHI Jacques (F)
CARTHÉ Michèle (F)
CEREXHE Benoît (F)
CHAHID Ridouane (F)
CLERFAYT Bernard (F)**
CLOSE Philippe (F)
COLSON Michel (F)**
COPPENS René (N)
CORNELIS Stefan (N)
COURTOIS Alain (F)
DE BOCK Emmanuel (F)**
de CLIPPELE Olivier (F)
DE DECKER Armand (F)
de GROOTE Julie (F)
DEJONGHE Carla (N)
DELFORGE Céline (F)
DE LILLE Bruno (N)
DELVA Paul (N)
de PATOUL Serge (F)**
DE PERMENTIER Corinne (F)
DÉSIR Caroline (F)
DESTEXHE Alain (F)
DE WOLF Vincent (F)
DHAENE Liesbet (N)
DIALLO Bea (F)
DILLIÈS Boris (F)
DOULKERIDIS Christos (F)
DOYEN Hervé (F)
DRAPS Willem (F)
du BUS de WARNAFFE André (F)

sp.a
Open Vld
PS
MR
FDF
MR
PS
cdH
PS
FDF
PS
FDF
Open Vld
Open Vld
MR
FDF
MR
MR
cdH
Open Vld
Ecolo
Groen
CD&V
FDF
MR
PS
MR
MR
N-VA
PS
MR
Ecolo
cdH
MR
cdH

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

DUFOURNY Dominique (F)
DURANT Isabelle (F)
d’URSEL Anne Charlotte (F)
d’URSEL-de LOBKOWICZ Barbara (F)**
EL BAKRI Mathilde (F)
EL KHANNOUSS Ahmed (F)
EL KTIBI Ahmed (F)
EL YOUSFI Nadia (F)
EMMERY Isabelle (F)
FASSI-FIHRI Hamza (F)
GENOT Zoé (F)
GERAETS Claire (F)
GHYSSELS Marc-Jean (F)
GJANAJ Amet (F)
GROUWELS Brigitte (N)
HANDICHI Youssef (F)
HUYTEBROECK Evelyne (F)
IKAZBAN Jamal (F)
JAMOULLE Véronique (F)
KANFAOUI Abdallah (F)
KOMPANY Pierre (F)
KOYUNCU Hasan (F)
LEMESRE Marion (F)
LOEWENSTEIN Marc (F)**
LOOTENS-STAEL Dominiek (N)
MAES Annemie (N)
MAINGAIN Fabian (F)**
MAISON Joëlle (F)**
MAMPAKA MANKAMBA Bertin (F)
MANZOOR Zahoor Ellahi (F)
MARON Alain (F)
MOUREAUX Catherine (F)
OURIAGHLI Mohamed (F)
OZDEMIR Mahinur (F)
ÖZKARA Emin (F)

MR
Ecolo
MR
FDF
PTB*PVDA-GO !
cdH
PS
PS
PS
cdH
Ecolo
PTB*PVDA-GO !
PS
PS
CD&V
PTB*PVDA-GO !
Ecolo
PS
PS
MR
cdH
PS
MR
FDF
Vlaams Belang
Groen
FDF
FDF
cdH
PS
Ecolo
PS
PS
Onafhankelijke
PS
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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PAYFA Martine (F)**
PERSOONS Caroline (F)**
PICQUÉ Charles (F)
PINXTEREN Arnaud (F)
ROEX Elke (N)
ROUSSEAUX Jacqueline (F)
SIDIBÉ Fatoumata (F)**
SUSSKIND Simone (F)
TEITELBAUM Viviane (F)
TEMIZ Sevket (F)

FDF
FDF
PS
Ecolo
sp.a
MR
FDF
PS
MR
PS

81
82
83
84
85
86
87
88
89

TRACHTE Barbara (F)
UYTTENDAELE Julien (F)
VAN ACHTER Cieltje (N)
VAN DAMME Jef (N)
VAN den DRIESSCHE Johan (N)
VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan (F)
VERBAUWHEDE Michaël (F)
VERSTRAETE Arnaud (N)
ZAMOURI Khadija (N)

Ecolo
PS
N-VA
sp.a
N-VA
MR
PTB*PVDA-GO !
Groen
Open Vld

* Zie ook “zetelverdeling’ op pagina 11.
** FDF : op 13/11/15 DéFI geworden.

• Profiel 2015 (op 1/11/2015)
1) mannen/vrouwen:
53 mannen tegenover 36 vrouwen
59,55 % mannen
40,45 % vrouwen
2) leeftijd:
jonger: 24 jaar
ouder: 73 jaar
gemiddelde: 49 jaar
3) diploma:
rechten: 25= 30,86 %
economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfswetenschappen: 12 = 14,81 %
wijsbegeerte en letteren: 9 = 11,11  %
sociale wetenschappen: 7 = 8,64 %
politieke wetenschappen en openbaar bestuur: 7 = 8,64 %
onderwijs: 6 = 7,41 %
geneeskunde: 6 = 7,41 %
ingenieurswetenschappen: 5 = 6,17 %
andere: 4 = 4,94 %
doctoraat: 8 = 8,99 %
master/licenciaat: 61 = 68,54 %
bachelor/graduaat/kan: 12 = 13,48 %
geen diploma hoger onderwijs: 8 = 8,99 %
4) gemeentemandaten: (op 1/11/2015)
7 burgemeesters
23 schepenen
36 gemeenteraadsleden
1 OCMW-voorzitter
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B. ZIJN INTERNE STRUCTUREN
B.1. Het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling
Het Bureau draagt de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer en voor de organisatie
van de diensten van het Brussels Parlement. Het wordt samengesteld volgens het stelsel van
de evenredige vertegenwoordiging van de taalgroepen en erkende politieke fracties. Een derde
van de leden moet behoren tot de Nederlandse taalgroep. Het Bureau in uitgebreide samenstelling is het Bureau aangevuld met de voorzitters van de erkende politieke fracties. Het Bureau
in uitgebreide samenstelling bereidt de vergaderingen van het parlement en de Verenigde
Vergadering voor en stelt de agenda op.

Op de foto (van links naar rechts) het Bureau van het Brussels Parlement op 1 april 2015:
Onderste rij : Stefan Cornelis (Open VLD), Annemie Maes (Groen), Charles Picqué (PS), Fouad Ahidar (sp.a), Nadia El Yousfi (PS),
Armand De Decker (MR)
Middelste rij : Martine Payfa (FDF*), Jacques Brotchi (MR), René Coppens (Open VLD), Liesbet Dhaene (N-VA), Céline Delforge (Ecolo),
Patrick Vanleemputten (Griffier)
Bovenste rij : Bernard Clerfayt (FDF*), Michel Beerlandt (Adjunct-griffier), André du Bus de Warnaffe (cdH)
Afwezigen : Emin Özkara (PS) en Françoise Bertieaux (MR)
(*) FDF : DéFI sedert 13/11/2015

jaarverslag

13

2014-2015

Samenstelling van het Bureau (op 21/09/2015): Mannen (9): 60 % – Vrouwen (6): 40 %

Dhr. Charles Picqué,
voorzitter (PS)

Dhr. Armand De Decker,
ondervoorzitter (MR)

Dhr. Fouad Ahidar,
eerste ondervoorzitter (sp.a)

Dhr. Bernard Clerfayt,
ondervoorzitter (FDF)

Dhr.. Emin Özkara,
ondervoorzitter (PS)

Mevr. Françoise
Bertieaux,
secretaris (MR)

Dhr. René
Coppens, secretaris
(Open VLD)

Dhr. André du Bus
de Warnaffe,
secretaris (cdH))

Mevr. Céline
Delforge,
secretaris (Ecolo)

Mevr. Nadia
El Yousfi,
secretaris (PS)

Mevr. Martine
Payfa,
secretaris (FDF)

Mevr. Annemie
Maes,
secretaris (Groen)

Dhr. Jacques
Brotchi,
secretaris (MR)

Mevr. Liesbet
Dhaene,
secretaris (N-VA)

Dhr. Stefan Cornelis,
secretaris
(Open VLD)

(*) Vanaf 21 september 2015 vervangt mevr. Françoise Bertieaux de heer André du Bus de Warnaffe als eerste secretaris van het Bureau.
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De voorzitters van de politieke fracties zijn: Mannen (9): 82 %, Vrouwen (2): 18 %

Dhr. Philippe Close
(PS)

Dhr. Vincent
De Wolf (MR)

Dhr. Emmanuel
De Bock (FDF)

Dhr. Benoît Cerexhe
(cdH)

Mevr. Zoé Genot
(Ecolo)

Mevr. Els Ampe
(Open VLD)

Dhr. Jef
Van Damme (sp.a)

Dhr. Bruno De Lille
(Groen)

Dhr. Johan Van den
Driessche (N-VA)

Dhr. Paul Delva
(CD&V)

Dhr. Dominiek LootensStael (Vlaams Belang)

PS : Mevr. Caroline
Désir

MR : Dhr. Olivier
de Clippele

Fracties met meer dan
vijftien leden hebben een
extra lid in het Bureau in
uitgebreide samenstelling:

jaarverslag
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C. ZIJN COMMISSIES
In een commissie komen Brusselse volksvertegenwoordigers bijeen om ontwerpen of voorstellen van ordonnantie te onderzoeken en te bespreken. Van de besprekingen en voorgestelde
teksten wordt vervolgens een verslag opgesteld dat wordt voorgelegd aan alle 89 Brusselse
volksvertegenwoordigers alvorens de bespreking in plenaire vergadering wordt aangevat.
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft zeven vaste commissies die elk bestaan uit 15
leden en gespecialiseerd zijn in één of meerdere bevoegdheidsdomeinen van het Brussels
Gewest. De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zij
oefent een wetgevende macht uit voor de volgende aangelegenheden: het gezondheidsbeleid, de
bijstand aan personen, het gezin en de filmkeuring m.b.t. de toegang van minderjarigen tot de
filmvertoningen) telt twee commissies die volgens het behandelde onderwerp afzonderlijk of
gezamenlijk vergaderen.
De commissies zijn proportioneel samengesteld met hetzelfde evenwicht tussen de politieke
fracties als in de assemblee.
De Commissies (op 21/09/2015):
Mannen (7 voorzitters van een commissie): 78 %
Vrouwen (2 voorzitter van een commissie): 22 %
■

Brussels Parlement

– Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken, belast met de Begroting, de
Externe Betrekkingen, de Ontwikkelings
samenwerking, het Openbaar Ambt en het
Wetenschappelijk Onderzoek

Voorzitter:
Dhr. Charles
Picqué (PS)

– Commissie voor de Huisvesting
Voorzitter:
Dhr. Fouad
Ahidar (sp.a)
– Commissie voor de Infrastructuur, belast
met de Openbare Werken en de Mobiliteit
Voorzitter:
Dhr. Boris
Dilliès (MR)
– Commissie voor de Economische Zaken en
de Tewerkstelling, belast met het Economisch beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en
de Beroepsopleiding

Voorzitter:
Dhr. Bernard
Clerfayt (FDF)
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– Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling, belast met de Ruimtelijke ordening, de
Stedenbouw, het Stedelijk Beleid, het Grondbeleid, de Haven van Brussel, de Monumenten en Landschappen, de Studentenaangelegenheden, de biculturele Aangelegenheden
van gewestelijk belang, het Toerisme en de
Bevordering van het imago van Brussel
– Commissie voor de Binnenlandse Zaken,
belast met de Plaatselijke Besturen, het
Gewestelijk veiligheids- en preventiebeleid
en de Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
– Commissie voor het Leefmilieu en de Energie, belast met het Natuurbehoud, het Waterbeleid en de Openbare Netheid

Voorzitter:
Dhr. Ridouane
Chahid (PS)

Voorzitter:
Dhr. Ahmed
El Khannouss
(cdH)
Voorzitter:
Mevr.
Viviane
Teitelbaum
(MR)

Aan deze commissies zijn toegevoegd:
– Adviescomité voor gelijke kansen voor
mannen en vrouwen

Voorzitter:
Dhr. Christos
Doulkeridis
(Ecolo)

– Commissie belast met de Europese Aangelegenheden
Voorzitter:
Dhr. Charles
Picqué (PS)
■

Verenigde Vergadering

– Commissie voor de Gezondheid

Voorzitter:
Mevr.
Khadija
Zamouri (Open
VLD)

– Commissie voor de Sociale Zaken, belast
met de kinderbijslag

Voorzitter:
Dhr. Ahmed El
Ktibi (PS)
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D. ZIJN POLITIEKE FRACTIES
• Fracties en adressen
PS
Fractiesecretaris:
Leila KABACHI (tot 31/12/2015)
Raphael JEHOTTE (vanaf 1/1/2016)
Telefoon: 02 549 69 76
E-mail: ps@parlbru.irisnet.be
Adres: Eikstraat 14-16 1000 Brussel
MR
Fractiesecretaris:
Bernard DHONDT
Telefoon: 02 549 65 85
E-mail: mr@parlbru.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel
FDF (DéFI sedert 13/11/15)
Fractiesecretaris:
Alexandra ROOS (½ tijds)
Marie-Jeanne RIQUET (½ tijds)
Telefoon: 02 549 66 22
E-mail: fdf@parlbru.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel
ECOLO
Fractiesecretaris:
Thibaud WYNGAARD
Olivier LAMBERT
Telefoon: 02 549 69 14
E-mail: ecolo@parlbru.irisnet.be
Adres: Eikstraat 14-16 1000 Brussel
cdH
Fractiesecretaris:
Vincent HENDERICK
Telefoon: 02 549 68 85
E-mail: cdh@parlbru.irisnet.be
Adres: Eikstraat 14-16 1000 Brussel
Open VLD
Fractiesecretaris:
Johan BASILIADES
Telefoon: 02 549 66 60
E-mail: vld@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

sp.a
Fractiesecretaris:
Hannelore GOEMAN
Telefoon: 02 549 66 55
E-mail: sp.a@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel
Groen
Fractiesecretaris:
Nathalie DE SWAEF
Telefoon: 02 549 66 64
E-mail: groen@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel
N-VA
Fractiesecretaris:
Inge MOYSON (tot 30/09/2015)
Stijn DE MARS (vanaf 16/11/2015)
Telefoon: 02 549 66 39
E-mail: stijn.demars@n-va.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel
CD&V
Fractiesecretaris:
Iris DEPOORTER
Telefoon: 02 549 66 58
E-mail: cd&v@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

Vlaams Belang
Fractiesecretaris:
Stijn HIERS
Telefoon: 02 549 66 63
E-mail: vlaamsbelang@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel
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• Medewerkers
– Elke volksvertegenwoordiger heeft recht op 1 voltijdse medewerker (of 2 halftijdse mede
werkers) en elke fractievoorzitter heeft recht op 1 extra halftijdse medewerker. Op 5 november 2015 waren er 44 voltijdse en 99 halftijdse medewerkers;
– Elke erkende politieke fractie heeft recht op 1 fractiesecretaris en 1 extra universitaire medewerker per 5 fractieleden. Er kan 1 adjunct-fractiesecretaris worden aangesteld onder de
universitaire medewerkers. Op 5 november 2015 waren er 9 voltijdse fractiesecretarissen,
4 halftijdse fractiesecretarissen en 11 universitaire medewerkers.

DE REGERING

A.	DE HOOFDSTEDELIJKE REGERING
B. HET VERENIGD COLLEGE

20

brussels hoofdstedelijk parlement

A. DE HOOFDSTEDELIJKE REGERING

Copyright d.r.

Naast de minister-president bestaat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering uit twee ministers
van elke taalgroep. De regering wordt bijgestaan door drie staatssecretarissen van wie één
Nederlandstalig is. De regering beslist bij consensus en collegiaal over alle aangelegenheden
waarvoor ze bevoegd is.

Op de foto (van links naar rechts) de Brusselse Regering (op 21/09/2015) :
Bianca Debaets (CD&V), Fadila Laanan (PS), Céline Fremault (cdH), Didier Gosuin (FDF), Rudi Vervoort (PS), Guy Vanhengel (Open VLD), Pascal
Smet (sp.a), Cécile Jodogne (FDF).
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–d
 e heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid;
– de heer Guy Vanhengel, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking;
– de heer Didier Gosuin, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;
– de heer Pascal Smet, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken;
– mevrouw Céline Fremault, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie;
– mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast
met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek,
Gemeentelijke sportinfrastructuur en Openbaar Ambt;
– mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast
met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke
Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn;
– mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

B. HET VERENIGD COLLEGE
Het Verenigd College treedt op als uitvoerende macht voor de gemeenschappelijke gemeenschapsaangelegenheden.
–d
 e heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College, bevoegd voor de coördinatie van
het beleid van het Verenigd ;
– de heer Guy Vanhengel, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,
het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de externe betrekkingen;
– de heer Didier Gosuin, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,
het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de externe betrekkingen;
– de heer Pascal Smet, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand
aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring;
–m
 evrouw Céline Fremault, lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring.

WETGEVEND WERK
TIJDENS DE ZITTING

A. De besprekingen in plenaire vergadering
B.	De hoogtepunten van het werk in de commissies
C. De besprekingen in de commissies
D.	De statistieken inzake de plenaire vergaderingen
en de commissievergaderingen
E.	De Statistieken inzake interpellaties, mondelinge
en dringende vragen
F. De ingediende en gedrukte teksten
G. De aangenomen teksten
H. De verworpen teksten
I. De begroting goedgekeurd in het Parlement
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A.	DE BESPREKINGEN IN PLENAIRE
VERGADERING
Naast het onderzoek van wetgevende teksten, heeft het Parlement zich ook gebogen over
actuele onderwerpen.
Debat over de gevolgen van de aanslagen en de maatregelen die moeten worden genomen
inzake veiligheid, preventie van en strijd tegen radicalisme (06/02/15)
Een maand na de aanslagen van januari 2015 in Parijs heeft een gezamenlijke plenaire commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Parlement francophone bruxellois en de Raad van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie een groot debat gehouden over alle bevoegdheden
die verband houden met het beleid inzake veiligheid, preventie van en strijd tegen radicalisme.
De verschillende maatregelen die moeten worden genomen in het Brussels Gewest, moeten
worden getroffen in overleg met de overige gezagsniveaus (uitwisseling van informatie, schoolverzuimpreventie, opvoeding tot burgerschap, beleid inzake integratie en sociale c ohesie...).

Debat over de aanleg van 80 kilometer fietspaden tegen 2018 (05/06/15)
Er wordt een budget van 60 miljoen euro, gedeeltelijk gefinancierd met EFRO-fondsen, uitgetrokken voor de aanleg van 80 kilometer fietspaden in Brussel over vijf jaar. Het is de bedoeling om het netwerk in bepaalde wijken uit te breiden en een betere continuïteit tot stand te
brengen (Kleine Ring, Kanaalroute, grote lanen...). Het is ook de bedoeling om de openbare
ruimte die met de andere gebruikers wordt gedeeld, veiliger te maken en efficiënt te strijden
tegen fietsdiefstal (fietsboxen). Tegelijk met dat project zal er verder gewerkt worden aan het
fiets-GEN en de gewestelijke fietsroutes.
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Debat over het onveiligheidsgevoel van vrouwen bij hun verplaatsingen in de stad (19/06/15)
Een studie van Marie Gilow “Verplaatsingen van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel:
percepties en strategieën” toont aan dat vrouwen minder openbare ruimte innemen dan mannen (kleine trajecten, vooraf uitstippelen van de reisweg, vermijding van bepaalde plaatsen,
beperkt aantal verplaatsingen ’s avonds) en het openbaar vervoer meer gebruiken. Er bestaan
evenwel maatregelen om het veiligheidsgevoel in de stad te verhogen die niet gepaard gaan
met een volgens het geslacht gedifferentieerde behandeling: aangepaste verlichting, wegen in
goede staat, netheid van de openbare ruimte, efficiënte bewegwijzering, toezicht, comfort en
veiligheid van het openbaar vervoer. Voorts dient het preventief en repressief beleid tegen
pesten op straat te worden voortgezet.
Debat over de Strategie 2025 van de Brusselse Regering (17/07/15)
Om de economie nieuw leven in te blazen en de administratie te vereenvoudigen, heeft de
Brusselse Regering voor 2025 een reeks doelstellingen op verschillende gebieden vastgesteld:
hervorming van de steun bij tewerkstelling en aan de bedrijven, uitbouw van de kringloopeconomie, waardering van de technische beroepen, aanwerving van Brusselaars in de overheidssector, aanleg van nieuwe wijken waaronder de Kanaalzone, uitbouw van het transport,
bevordering van de industrie en technologische innovatie. Die strategie vereist intensievere
samenwerking met de overige Gemeenschappen (werkgelegenheid, opleiding, mobiliteit...).

B.	DE HOOGTEPUNTEN VAN HET WERK
IN DE COMMISSIES
B.1. BRUSSELS PARLEMENT
■

Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken

Een van de markantste activiteiten van de commissie voor de Financiën in 2014-2015 was de
reflectie over het ontwerp van Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag tussen
de Europese Unie en de Verenigde Staten van Europa (TTIP) en de gevolgen ervan voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook over het Globaal Economisch en Handelsakkoord
met Canada (AECG-CETA). In dat kader werden interpellaties en hoorzittingen gehouden op
9 februari 2015, waaraan onder meer mevrouw Liliane Bloem, Ambassadrice (FOD – Buitenlandse Zaken), de heer Jean-Philippe Mergen, Internationaal Directeur BECI, de heer Olivier
Joris (VBO-FEB), de heer Bruno Poncelet (ABVV-ACV), de heer Tom Jenkins (EVV) en de heer
Michel Cermak (CNCD-11.11.11.) hebben deelgenomen.
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De volgende kwesties werden behandeld:
– de problematiek van de neerwaartse nivellering van de beschermingsnormen voor de Europese consumenten;
– het gebruik van ISDS (regeling van geschillen tussen investeerders en Staten) om de conflicten tussen een bedrijf en een Staat te beslechten voor een particuliere arbitragerechtbank
in plaats van de rechtbanken;
– de lijst van de diensten die van het verdrag moeten worden uitgesloten: gezondheid, onderwijs, cultuur, waarbij de meeste fracties wensen dat de uitsluiting van een aantal aan
gelegenheden (inzonderheid de openbare diensten en de diensten van algemeen belang)
gegarandeerd wordt;
– het door een groot aantal volksvertegenwoordigers gehekelde gebrek aan transparantie bij
de doorstroming van informatie over de vordering van de onderhandelingen,.
De hoorzittingen hebben geleid tot de goedkeuring van een resolutie (Doc. nr. A-0123/01 –
14/15). Die tekst kan online geraadpleegd worden en bevat het verslag van de besprekingen
over wat er op het spel staat bij het vrijhandelsakkoord, onder meer voor het Brussels Gewest,
alsook een resolutie die gericht is tot de bevoegde overheden en de Brusselse Regering en die
op zijn minst om de herziening van het onderhandelingsmandaat vraagt, indien de door het
Parlement uitgezette bakens niet in acht worden genomen en, in voorkomend geval, om de
schorsing van de onderhandelingen.
Die resolutie heeft de aandacht van de nationale en Europese overheden getrokken. Bewust
van de talrijke controverses waartoe de onderhandelingen over dat verdrag hebben geleid, is
de Europese commissaris voor Handel, mevrouw Cecilia Malmström, op donderdag 15 oktober 2015 naar de door de heer Charles Picqué voorgezeten commissie voor de Europese Aangelegenheden gekomen, om de verdiensten van het vrijhandelsverdrag te onderstrepen en te
trachten tegemoet te komen aan de vrees en bezwaren van talrijke volksvertegenwoordigers.
Voorts heeft de commissie voor de Financiën in 2014-2015 de ontwerpen van ordonnantie
van de Regering goedgekeurd die een kilometerheffing voor voertuigen met een maximaal
toegestaan totaalgewicht van meer dan 3,5 ton invoeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Doc. nr. A‑ 0143/01 – 14/15 en nr. A-0183/01 – 14/15).
Ten slotte dient het voorstel van bijzondere ordonnantie te worden vermeld dat ertoe strekt de
jaarlijkse openingsvergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te vervroegen
(Doc. nr. A-0117/01 – 14/15). Het gaat om de eerste wetgevende tekst in het kader van constitutieve autonomie van het Gewest, die verworven is sinds de zesde staatshervorming. De
ordonnantie bepaalt dat de jaarlijkse openingsvergadering van het Brussels Parlement plaatsheeft op de derde maandag van september.
■

Commissie voor de Huisvesting

Het parlementair jaar 2014/2015 is een scharnierjaar geweest. We hebben net verkiezingen
achter de rug en dat heeft niet alleen de samenstelling van de commissie gewijzigd, het heeft
eveneens een nieuwe regering voortgebracht met een nieuw programma. Er worden hier en
daar dus andere accenten gelegd op het gebied van huisvestingspolitiek. Kortom, het betekent
een wijziging zowel in dynamiek, tussen meerderheid en minderheid, als in inhoud, met
hopelijk nieuwe en boeiende politieke discussies.
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De kroon op het werk van de commissie tijdens de vorige legislatuur was de aanname van de
nieuwe wooncode.
Het neemt echter altijd enige tijd vooraleer de effecten en resultaten van een beleidswijziging
tastbaar worden. Het zal dus de taak worden van de huidige commissie om opvolging te geven
aan de uitvoering van de nieuwe wooncode, de werking ervan te evalueren en indien nodig,
om ze bij te sturen.
Een van de belangrijkste taken van de commissieleden is en blijft het controleren van het
beleid van de regering. De commissieleden nemen dit met de nodige ijver en “serieux” ter
harte. In het afgelopen parlementaire werkjaar hebben er al meerdere interessante en levendige discussies plaatsgevonden, onder andere over de leegstand, de veralgemeende huur
toelage en over de bouw en renovatie van sociale huisvesting.
Het Parlement mag geen ivoren toren worden. De commissie heeft het voornemen om regelmatig op terreinbezoek te gaan en wil ook de deuren van onze zalen opengooien opdat burgers
en organisaties in het Parlement een platform krijgen voor wat hen aanbelangd.
Dit werkjaar hebben we zo onder meer de tuinwijken “Floreal” en “Logis” bezocht, gekoppeld
aan een boeiende en leerzame uitwisseling met enkele bewonersverenigingen.
Daarnaast heeft er in deze commissie ook een druk bijgewoonde hoorzitting plaatsgevonden
rond de thematiek van de woonwagenbewoners. Dit had al meteen het gewenste resultaat dat
de bevoegde ministers zich met deze zaak zijn gaan bezighouden.
■

Commissie voor de Infrastructuur

Het Brussels Gewest wordt geconfronteerd met talrijke uitdagingen inzake mobiliteits- en
infrastructuurbeleid. In dat opzicht, heeft de commissie voor de infrastructuur verschillende
honderden interpellaties en mondelinge vragen ontvangen van zowel de meerderheid als de
oppositie. Voorts zijn verschillende wetgevende teksten van de oppositie besproken, waarbij
elke politieke fractie de kans heeft gehad om bij te dragen tot de denkoefening. Drie belangrijke momenten dienen hierbij onder de aandacht te worden gebracht.
Het eerste belangrijk moment is de zo goed als unanieme goedkeuring van het voorstel van
resolutie tot bespoediging van de werkelijke ingebruikname van het GEN. De politieke families delen in dat dossier een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en zijn zich bewust van
het feit dat een snelle ingebruikname van het GEN, één van de noodzakelijke tools is in de
strijd voor een betere mobiliteit in ons Gewest.
Het tweede belangrijk moment heeft te maken met de voorstelling die de minister heeft gegeven van het regeringsbeleid inzake de ontradingsparkings. We hebben gedebatteerd over de
historiek van dat dossier alsook over de perspectieven voor het Brussels Gewest. Dat dossier
is van cruciaal belang omdat het de multimodaliteit van Brusselaars en van pendelaars bevordert.
Het derde belangrijke moment, heeft te maken met de bezoeken, enerzijds het bezoek aan de
installaties van de remise van de MIVB in Haren. De commissie heeft de werkplaatsen, de
remise, en de dispatching bezocht. Bij die gelegenheid zijn de verborgen facetten van de MIVB
ontdekt, wat ons de mogelijkheid geboden heeft om meer te vernemen over de werking van
die maatschappij. Ook het bezoek aan de infrastructuur van Amsterdam heeft geleid tot heel
wat constructieve uitwisselingen.
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Het accent zal blijven worden gelegd op bezoeken ter plekke en op hoorzittingen met de mobiliteitsactoren. Ook een goed verloop van de parlementaire werkzaamheden, in een ernstig
klimaat, maar zonder zichzelf in al te grote ernst te verliezen…, blijft van groot belang.
■

Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling

Van de vele onderwerpen die de commissie tijdens de zitting heeft behandeld, werden sommige intensiever besproken door de commissieleden, waaronder de beperking tot drie jaar van
het recht op een inschakelingsuitkering, waartoe de federale regering had beslist in 2011, maar
die vanaf 1 januari 2015 gevolgen had voor de Brusselse werklozen. De minister kreeg vragen
van verschillende commissieleden, vooral om te vermijden dat de personen die door die maatregel werden getroffen, zouden worden uitgesloten van begeleiding en in de armoede zouden
verzeilen.
De begeleiding van de werkzoekenden heeft dat jaar tot hevige debatten geleid, onder meer
over de hervorming van de taalcheques en de opleiding en stages in bedrijven. Het zijn dus
vooral de jongeren die daardoor getroffen worden. Aangezien het Gewest geconfronteerd
wordt met een enorme werkloosheid bij de jongeren van minder dan 25 jaar, ook al is er sinds
verschillende maanden een verbetering, heeft de regering een “jongerengarantie” ingevoerd,
om ervoor te zorgen dat geen enkele jonge werkzoekende in de kou blijft staan: hij krijgt systematisch een opleiding, een stage of een betrekking aangeboden.
Op economisch vlak onthouden we dat er in juni veel interpellaties werden gericht tot minister Gosuin over de toekomst van de Audi-fabriek van Vorst, één van de grootste werkgevers
van het Gewest, die de commissieleden trouwens vrij regelmatig nu eens hoopvol stemt dan
weer ongerust maakt.
Als we twee van de door de commissie goedgekeurde ordonnanties moeten vermelden, dan is
het wel in de eerste plaats de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende de eerste maatregelen ter
uitvoering en toepassing van de zesde staatshervorming met betrekking tot het toezicht en de
controle op het vlak van werkgelegenheid. Deze ordonnantie voegt in de ordonnantie van 30
april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid (dienstencheques en activering) bepalingen in die gebaseerd zijn op het sociaal strafwetboek, dat oorspronkelijk federale wetgeving was, en ertoe strekken de rechtsgrond van de inspecties en
controles door Actiris te consolideren en de gewestelijke inspectie uit te rusten met aangepaste
middelen.
Voorts bevat de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de
administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en
economie geharmoniseerde regels voor alle wetten en verordeningen die administratieve boeten op het vlak van werkgelegenheid en economie bevatten, met het oog op meer coherentie
en efficiëntie van de boeten. De ordonnantie is gebaseerd op het sociaal strafwetboek en de
ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid.
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Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling

Tijdens de zittingsperiode 2014-2015, werd het beleid van de vorige zittingsperiode voortgezet
en verbeterd, onder andere via de ordonnantie van 28 mei 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies, die de effectieve toepassing van die
laatste mogelijk maakt en de garanties voor de gebruikers uitbreidt, en de ordonnantie van
9 juli 2015 betreffende de inning van de opbrengst van de boetes voor stedenbouwkundige
overtredingen, die de verdeling van de opbrengst van de administratieve boetes in het voordeel van de gemeenten herziet.
De zittingsperiode 2014-2015 heeft de commissie ook de kans geboden om kanttekeningen te
plaatsen bij de bevoegdheden die het Gewest ingevolge de zesde Staatshervorming gekregen
heeft, zoals toerisme en grootstedenbeleid. Dat blijkt uit tal van interpellaties over dat onderwerp.
De zittingsperiode 2014-2015 was ook een moment van rationalisering van de instrumenten
voor de territoriale ontwikkeling die doorgevoerd geweest is via het Brussels planningsbureau, die de verschillende instanties belast met statistiek, sociaaleconomische kennis en territoriale planning (ordonnantie van 29 juli 2015 houdend oprichting van het Brussels planningsbureau) groepeert, en via de hervorming van de Maatschappij voor de Verwerving van
Vastgoed tot de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, belast met de uitvoering van de
strategische keuzes van de regering (ordonnantie van 29 juli 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en tot
oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting), in het bijzonder met het oog op de
ontwikkeling van de tien prioritaire ontwikkelingszones bedoeld in de regeringsverklaring.
Van die tien polen, hebben er enkele de aandacht van de commissie getrokken: de Zuidwijk,
waarvan de commissie het team gehoord heeft dat belast was met de uitwerking van het richtschema; de Kanaalzone, met daarin het symbolische gebouw Citroën, waarvan de toekomst
tot veel vragen geleid heeft; de Heizelvlakte en het nationaal stadion, de gevangenissen van
Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal, waarvan de toekomst onzeker is als gevolg van het bouw
project van de gevangenis van Haren...
De zittingsperiode 2014-2015 heeft de commissie de kans gegeven om zich te buigen over de
relaties tussen het Gewest en de Europese Unie. De regeringscommissaris voor de betrekkingen met de Europese en internationale instellingen is gehoord en de nieuwe programmering
van het EFRO 2014-2020 is aan bod gekomen in meerdere interpellaties.
■

Commissie voor de Binnenlandse Zaken

Debat over de toestand van de gemeentelijke financiën (7/07/15)
Het debat heeft geen aanleiding gegeven tot een schriftelijk verslag.
De commissie heeft de minister-president gehoord over een balans van de toestand van de
gemeentelijke financiën: evolutie van de resultaten, ontvangsten en uitgaven (personeel, dotaties aan de politiezones, OCMW’s enzovoort). Er is vervolgens van gedachten gewisseld met
de parlementsleden.
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Hoofdthema’s van de interpellaties en mondelinge vragen
–D
 e gemeentelijke financiën kwamen ook aan bod in tal van vragen en interpellaties over de
saneringsplannen, de gevolgen van de federale maatregelen voor de gemeentelijke financiën,
de toepassing van de ESR 2010-normen...
–P
 rostitutie werd meermaals op de agenda gezet, voornamelijk vanuit de invalshoek van de
samenwerking tussen de instellingen die op dat vlak actief zijn.
–D
 e optimalisering van het beheer van de gemeenten en de samenwerkingsvormen tussen de
gemeenten zijn ook meer dan eens een discussieonderwerp geweest.
–H
 et veiligheids- en preventiebeleid kwam aan bod in een rist vragen en interpellaties. De
aanwerving en de opleiding van de politieagenten, het radicalisme, het gewestelijk veiligheids- en preventieplan en de buurtpolitie voeren de lijst aan van de belangrijkste discussieonderwerpen.
– De DBDMH werd zeker niet vergeten tijdens de debatten in de commissie. De evolutie van
zijn organogram, met name in het kader van de goedkeuring van de ordonnantie, maar ook
het diversiteitsplan van de DBDMH, de aanrekening van zijn diensten en de gevolgen van
de voetgangerszone voor zijn interventies stonden aldus op de agenda.
■

Commissie voor het Leefmilieu en de Energie

In het eerste jaar van de zittingsperiode, heeft de commissie voor het leefmilieu en de energie,
belast met het natuurbehoud, het waterbeleid en de openbare netheid, haar werk volgens drie
krachtlijnen georganiseerd: wetgevend werk, toezicht op de regering en bezoeken in het veld.
De drie ministers die bevoegd zijn en wier initiatieven worden onderzocht en in stemming
gebracht, zijn: minister C. Fremault belast met milieu en energie; staatssecretaris F. Laanan
belast met openbare netheid en afvalophaling en -verwerking; staatssecretaris B. Debaets,
belast met dierenwelzijn.
In het kader van het wetgevend werk, zijn er ontwerpen van ordonnantie van de regering,
samenwerkingsakkoorden of teksten houdende instemming met internationale protocols en
Europese richtlijnen besproken en ter stemming voorgelegd in de commissie, in het kader van
de bevoegdheden van minister Fremault, naast voorstellen van resolutie en ordonnantie van
de oppositie, die meerderheid tegen oppositie verworpen zijn.
Heel wat thema’s zijn aan bod gekomen bij interpellaties en mondelinge vragen over kwesties
ten gronde of over de actualiteit. De minister voor leefmilieu en energie werd bijvoorbeeld aan
de tand gevoeld over de vluchten boven Brussel, de groenestroomcertificaten, de luchtkwaliteit, de aspecten van de duurzame ontwikkeling, de verhuizing van Leefmilieu Brussel, de
groene ruimten, het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, Inter-Environnement Bruxelles, de bodemverontreiniging, de gsm-antennes en de kringloopeconomie.
Staatssecretaris Fadila Laanan, bevoegd voor openbare netheid, heeft haar project uitgelegd
voor de hervorming van de Brusselse afvalophaling en geantwoord op vragen over het organisch afval en de biogasinstallatie, het project Ecopool, het personeelsbeheer bij het ANB, de
blijvende aanwezigheid van grof vuil en sluikstorten. Staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd
voor dierenwelzijn, heeft onderwerpen aangekaart zoals het ritueel slachten, de kermisdieren,
de dierenmishandeling en de aanwezigheid van dieren die in Brussel leven zoals parkieten
en vossen.
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De controle op de regering is uitgeoefend tijdens de begrotingsbesprekingen, zowel op de
minister als op beide staatssecretarissen.
Tot slot, de bezoeken in het veld. Met het oog op een uitdieping van hun kennis van de talrijke
aangelegenheden die in de commissie voor leefmilieu besproken worden, zijn de parlementsleden ook naar verschillende sites geweest die van belang zijn voor het gewestelijk beleid. Op
uitnodiging van minister Céline Fremault, hebben de commissieleden het nieuwe gebouw van
het BIM van Leefmilieu Brussel op de site van Thurn en Taxis bezocht. Zij hebben ook in situ
een station met geluidsmeters in Neder-over-Heembeek bezocht, op de site van de boerderij
“Nos Pilifs”. Op uitnodiging van staatssecretaris Fadila Laanan, zijn de parlementsleden naar
de composteringseenheid en de biogasinstallatie van Ieper (Biomass Center) gegaan. Op uitnodiging van staatssecretaris Bianca Debaets, hebben de commissieleden de slachthuizen van
Anderlecht bezocht.

B.2. Verenigde Vergadering
■

Commissie voor de Gezondheid

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Gezondheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies, die sinds de zesde staatshervorming een belangrijke metamorfose heeft ondergaan.
Afgelopen werkjaar stond dan ook vooral in het teken van de opstart of voortzetting van
nieuwe initiatieven die in het kader van de staatshervorming van het federale beleidsniveau
naar de gewesten werden overgeheveld.
Een allereerste ontwerp van ordonnantie dat als resultaat hiervan werd voorgelegd aan de
commissie was een wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie
van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan. De ordonnantie heeft als doel het gebruik van doping in de sport te bestrijden en werd opgemaakt in
nauwe samenwerking met de gemeenschappen. Op die manier komt het Brussels Gewest haar
internationale verplichtingen ten opzichte van het WADA (World Anti-Doping Agency) na.
Daarnaast werden er verschillende associatieovereenkomsten afgesloten tussen Oekraïne,
Georgië en Moldavië omdat verschillende bepalingen ressorteren onder de bevoegdheden van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Maar het belangrijkste gevolg van de zesde staatshervorming voor deze commissie is de overheveling van de bevoegdheid inzake gezondheidspreventie.
De uitrol van een gewestelijk gezondheidsplan vraagt echter heel wat voorbereidend werk om
een goede administratieve en juridische basis te kunnen leggen.
Het hoogtepunt in deze commissie kwam dan ook met de toelichting door de bevoegde ministers Vanhengel en Gosuin over de gebruikte methodiek bij de totstandkoming van het Brussels
Gezondheidsplan. Zo werd duidelijk dat er met alle betrokken actoren op het terrein werd
overlegd en dat de rol van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel onmiskenbaar is.
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Een uitgebreid overleg is ook wel nodig, gezien de rol die de Franstalige en Nederlandstalige
gemeenschappen hebben bij het Gezondheidsbeleid, om de verdere uitwerking van het
Gezondheidsplan tot een goed einde te brengen.
Wat betreft de controle op de regering werden er verschillende vragen gesteld over onder
andere de voortgang van het Brussels gezondheidsbeleid ihkv de zesde staatshervorming, het
armoedebestrijdingsplan, verschillende vragen over het preventiebeleid, de organisatie van
wachtdiensten, palliatieve zorg, thuisverpleging en het elektronisch beheer van medische
gegevens.
■

Commissie voor de Sociale Zaken

Het eerste jaar van de zittingsperiode 2014-2019 stond voor de commissie voor de Sociale
Zaken zowel in het teken van de continuïteit als van de vernieuwing. Het was tevens een jaar
waarin de doelstellingen van het meerderheidsakkoord werden nagestreefd en de actuele uitdagingen werden aangenomen. De werkzaamheden van de commissie tijdens het eerste jaar
van de zittingsperiode zijn in een serene en hoffelijke studiesfeer verlopen.
Naast de recurrente debatten over de winteropvang voor daklozen en het hittegolfplan in de
ziekenhuizen en rusthuizen, ging de aandacht van de commissie voor de Sociale Zaken uit
naar het vraagstuk van de verpaupering van de Brusselaars. De commissieleden hebben alzo
verschillende rapporten, die allemaal wijzen op de toename van de armoede in ons Gewest,
grondig bestudeerd.
Een van de opmerkelijke gevolgen van die toestand is de toegenomen bevraging van de negentien Brusselse OCMW’s en de gevolgen ervan voor hun financiën en die van hun respectieve
gemeenten – een andere belangrijke problematiek op de agenda van de commissie. Dat ruime
debat over de slagkracht van de OCMW’s werd vanuit diverse invalshoeken gevoerd. Het vitale
karakter als laatste vangnet dat die instellingen vormen werd daarbij bevestigd, op een
moment dat er stemmen opgaan om dat af te schaffen. Naast de werkzoekenden die uitgesloten worden van een werkloosheidsuitkering, werd ook de tenlasteneming van de vluchtelingen
die op de loop zijn voor de oorlogen in het Midden-Oosten, door de OCMW’s besproken.
Om de sociale zaken in het Brussels Gewest te beheren, dient de blik ook naar de toekomst
van de bicommunautaire instellingen gericht te worden. De nieuwe bevoegdheid voor kinderbijslag ingevolge de zesde Staatshervorming wordt in dat verband de hoofdbrok van de werkzaamheden van de commissie tijdens de komende vier jaar van de nieuwe zittingsperiode. Het
Verenigd College heeft de facto de krijtlijnen uitgewerkt voor de toekomstige instelling van
openbaar nut die belast zal worden met die belangrijke aangelegenheid. De leden van de commissie zullen ongetwijfeld de kans krijgen om zich op dat dossier te werpen naargelang de
vooruitgang ervan en de uitvoering van de doelstellingen van het meerderheidsakkoord.
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C.	DE BESPREKINGEN IN DE COMMISSIES
(zonder stemming in plenaire vergadering)

C.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
■

Commissie voor de Huisvesting

Debat over de problematiek van de woonwagenbewoners (07/05/15)
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft vertegenwoordigers van verenigingen gehoord die rond deze problematiek
werken, het interfederaal gelijkekansencentrum, alsook een vertegenwoordiger van de gemeenschap van woonwagenbewoners, met betrekking tot het gebrek aan plaatsen in het Brussels
Gewest. Er heeft daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.

■

Commissie voor de Infrastructuur belast met de Openbare Werken en de Mobiliteit

Debat over de toekomst van de autoloze zondag (08/12/14)
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft Minister Pascal Smet gehoord over de balans van de editie 2014 van de
autoloze dag en de organisatie van de editie 2015. Er heeft daarna een gedachtewisseling met
de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
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Toelichting over de stand van zaken van het gewestelijk «P + R» parkingbeleid (18/05/15)
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft Minister Pascal Smet gehoord over het Regeringsbeleid over de ontradingsparkings aan de rand van de stad. Er heeft daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
■

 ommissie voor de Territoriale Ontwikkeling belast met de Ruimtelijke Ordening, de
C
Stedenbouw, het Stedelijk Beleid, het Grondbeleid, de Haven van Brussel, de Monumenten en Landschappen, de Studentenaangelegenheden, de Biculturele Aangelegenheden
van gewestelijk belang, het Toerisme en de Bevordering van het Imago van Brussel

A-102/1-14/15 Voorstelling van de opdracht van de Regeringscommissaris voor de relaties
met de Europese en internationale instellingen (28/01/15)
De commissie heeft de Regeringscommissaris voor de relaties met de Europese en internationale instellingen gehoord over de opdracht die hij van de Regering heeft gekregen en meer
bepaald over de betrekkingen die het Gewest onderhoudt met de instellingen van de Europese
Unie. Er heeft daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
A-189/1-14/15 Toelichting over het richtschema Zuidwijk (17/06/15)
De commissie heeft de leider van het multidisciplinaire team belast met het uitwerken van het
richtschema voor de Zuidwijk gehoord over de verschillende overwogen beleidskeuzes inzake
stedenbouw, mobiliteit... met het oog op de ontwikkeling van de omgeving van het Zuidstation. Er heeft daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
■

 ommissie voor Binnenlandse Zaken belast met de Plaatselijke Besturen, het GewesteC
lijk Veiligheids- en Preventiebeleid en de Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

Debat over de situatie van de gemeentefinanciën (07/07/15)
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft een overzicht van de situatie van de gemeentefinanciën door de minister‑president gehoord: evolutie van de resultaten, van de ontvangsten en de uitgaven (personeel, dotaties aan de politiezones, aan de OCMW’s enz.). Er heeft daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
■

Commissie belast met de Europese Aangelegenheden

A-219/1-14/15 Voorstelling van de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij
de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europses Unie en van het Commissariaat voor Europa (13/07/15)
De commissie heeft de afgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese
Unie en de Regeringscommissaris voor de relaties met de Europese en internationale instellingen gehoord over het werk van hun respectieve instellingen. Er heeft daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
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De commissie heeft eveneens Europese Commissaris voor Handel, mevr. Cecilia Malmström, gehoord in het kader van de onderhandelingen over het TTIP, het Transatlantic
Trade and Investment Partnership tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van
Amerika (15/10/15)
Zie in dit verband ook de tekst blz. 78.
■

Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen

A-103/1-14/15 Debat over de evaluatie van het zevende periodieke verslag over de toepassing van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, en over de toepassing van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie
van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (29/01/15)
Het adviescomité heeft de staatssecretaris bevoegd voor de gelijkheid van kansen gehoord die
een synthese gaf van de aanbevelingen van het Comité van de Verenigde Naties aan België
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, alsook een overzicht van
de toepassing van de ordonnantie van 29 maart 2012 over gender mainstreaming en gender budgeting. Er heeft daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
Bespreking van de initiatieven die moeten worden genomen met het oog op de Internationale Vrouwendag van 8 maart 2015 (12/02/15).
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, werd elke politieke fractie verzocht het
adviescomité een document te bezorgen dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen kan bevorderen. Die teksten werden vervolgens bezorgd aan alle parlementsleden om hun aandacht te
vestigen op de grootste uitdagingen op het vlak van de genderproblematiek.
A-110 Debat betreffende de integratie van de genderproblematiek in het beleid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Het adviescomité heeft het merendeel van de ministers en staatssecretarissen verzocht voor
te stellen hoe de genderproblematiek geïntegreerd wordt in het beleid waarvoor ze bevoegd
zijn en in het bijzonder de manier waarop rekening werd gehouden met de aanbevelingen van
het adviescomité tijdens de vorige zittingsperiode. Die reeks hoorzittingen zal tijdens de volgende zittingsperiode worden voortgezet. In 2014-2015 werden de volgende bevoegdheden
onderzocht:
– Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking (A-110/1–14/15,
05/03/15);
– Leefmilieu en Huisvesting (A-110/2-14/15, 04/05/15);
– Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare netheid, Buitenlandse Handel,
Brandbestrijding en de Dringende Medische Hulp (A-110/3-14/15, 18/05/15);
– Economie, Werkgelegenheid en Beroepsopleiding (A-110/4-14/15, 28/05/15);
– Mobiliteit en Openbare Werken (A-110/5-14/15, 25/06/15).
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A-190/1-14/15 Voorstelling van de opdracht van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen
Vrouwen en Mannen (18/06/15)
A-190/1-14/15 Voorstelling van de opdracht van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen
Vrouwen en Mannen (18/06/15)
Het adviescomité heeft vertegenwoordigers van de Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen
Vrouwen en Mannen gehoord over zijn opdracht, alsook een initiatiefadvies dat aanbevelingen
in verband met de beleidskeuzenota’s van de Brusselse Regering 2014-2019 bevat. Er heeft
daarna een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.

D.	DE STATISTIEKEN INZAKE DE PLENAIRE
VERGADERINGEN EN DE
COMMISSIEVERGADERINGEN
D.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
■

G.Z. 2014:

Plenaire vergaderingen: 2 vergaderingen, 13 uur 51 minuten

■

G.Z. 2014-2015:

Plenaire vergaderingen: 17 vergaderingen, 82 uur 50 minuten
Gezamenlijke plenaire commissie van het Brussels Hoofdstelijk Parlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en het Parlement francophone bruxellois: 1 vergadering, 7 uur

Commissies: 191 vergaderingen, 415 uur 12 minuten
– Bijzondere commissie van het Reglement: 3 vergaderingen, 2 uur 45 minuten
– Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken belast met de Begroting, de Externe
Betrekkingen, de Ontwikkelingssamenwerking, het Openbaar Ambt en het Wetenschap
pelijk Onderzoek: 33 vergaderingen, 70 uur 32 minuten
– Commissie voor de Huisvesting: 17 vergaderingen, 36 uur
– Commissie voor de Infrastructuur belast met de Openbare Werken en de Mobiliteit: 28 vergaderingen, 67 uur 5 minuten
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– Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling belast met het Economisch
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en de Beroepsopleiding: 25 vergaderingen, 62 uur
55 minuten
–
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling belast met de Ruimtelijke Ordening, de
Stedenbouw, het Stedelijk Beleid, het Grondbeleid, de Haven van Brussel, de Monumenten
en Landschappen, de Studentenaangelegenheden, de Biculturele Aangelegenheden van
gewestelijk belang, het Toerisme en de Bevordering van het Imago van Brussel: 27 vergaderingen, 60 uur 5 minuten
– Commissie voor Binnenlandse Zaken belast met de Plaatselijke Besturen, het Gewestelijk
Veiligheids- en Preventiebeleid en de Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp:
19 vergaderingen, 33 uur 45 minuten
– Commissie voor het Leefmilieu en de Energie belast met het Natuurbehoud, het Waterbeleid
en de Openbare Netheid: 28 vergaderingen, 68 uur 55 minuten
– Commissie belast met de Europese Aangelegenheden (opgericht op 5 juni 2015): 1 vergadering, 1 uur 50 minuten
– Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen: 9 vergaderingen; 10 uur
– Verenigde commissies voor de Financiën en de Algemene Zaken, de Infrastructuur en het
Leefmilieu en de Energie: 1 vergadering, 1 uur 20 minuten

D.2. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
■

G.Z. 2014:

Plenaire vergaderingen: 12 vergaderingen; 4 uur 33 minuten

■

G.Z. 2014-2015:

Plenaire vergaderingen: 16 vergaderingen, 11 uur 49 minuten
Commissies: 37 vergaderingen, 49 uur 15 minuten
– Commissie voor de Gezondheid: 12 vergaderingen, 12 uur
– Commissie voor de Sociale Zaken belast met de Kinderbijslag: 12 vergaderingen, 22 uur
5 minuten
– Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken: 13 vergaderingen,
15 uur 10 minuten

38

brussels hoofdstedelijk parlement

E.	DE STATISTIEKEN INZAKE DE
INTERPELLATIES, MONDELINGE VRAGEN
EN DRINGENDE VRAGEN
E.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
Plenaire vergaderingen
Commissies

interpellatiies
28
571

mondelinge vragen
(*)
451

dringende vragen
175
(**)

– Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken belast met de Begroting, de Externe
Betrekkingen, de Ontwikkelingssamenwerking, het Openbaar Ambt en het Wetenschappelijk Onderzoek: 69 interpellaties, 51 mondelinge vragen
– Commissie voor de Huisvesting: 57 interpellaties, 25 mondelinge vragen
– Commissie voor de Infrastructuur belast met de Openbare Werken en de Mobiliteit: 89 interpellaties, 128 mondelinge vragen
– Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling belast met het Economisch
Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en de Beroepsopleiding: 105 interpellaties, 58 mondelinge vragen
– Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling belast met de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw, het Stedelijk Beleid, het Grondbeleid, de Haven van Brussel, de Monumenten en
Landschappen, de Studentenaangelegenheden, de Biculturele Aangelegenheden van gewestelijk belang, het Toerisme en de Bevordering van het Imago van Brussel: 84 interpellaties,
56 mondelinge vragen
– Commissie voor Binnenlandse Zaken belast met de Plaatselijke Besturen, het Gewestelijk
Veiligheids- en Preventiebeleid en de Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp: 55
interpellaties, 38 mondelinge vragen
– Commissie voor het Leefmilieu en de Energie belast met het Natuurbehoud, het Waterbeleid
en de Openbare Netheid: 109 interpellaties, 95 mondelinge vragen
Schriftelijke vragen: 185
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E.2. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
Plenaire vergaderingen
Commissies

interpellatiies
3
98

mondelinge vragen
(*)
37

dringende vragen
29
(**)

– Commissie voor de Gezondheid: 30 interpellaties, 14 mondelinge vragen
– Commissie voor de Sociale zaken belast met de Kinderbijslag: 58 interpellaties, 19 mondelinge vragen
– Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken: 10 interpellaties,
4 mondelinge vragen
Schriftelijke vragen: 72

(*) In de praktijk worden alle mondelinge vragen door het Bureau in uitgebreide samenstelling
naar de commissies verwezen.
(**) Het reglement van het Parlement stipuleert dat dringende vragen uitsluitend in plenaire
vergadering kunnen worden gesteld.

F. DE INGEDIENDE EN GEDRUKTE TEKSTEN
(behalve de tijdens deze zitting aangenomen en verworpen, ingetrokken of zonder doel geworden teksten, die respectievelijk onder punten E en F staan)

F.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
A-12/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie houdende vrijstelling van het evenredige
registratierecht voor verkoopovereenkomsten betreffende onroerende
goederen die vóór de eigendomsoverdracht in der minne worden ontbonden
A-13/1-G.Z. 2014 	Voorstel van resolutie tot toekenning van het stemrecht aan onder
danen van de lidstaten van de Europese Unie bij de verkiezingen van
het gewestparlement van Brussel, hoofdstad van de Europese Unie
A-14/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie tot erkenning van in het buitenland afgelegde verklaringen van wettelijke samenwoning
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A-15/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie tot regeling van belangenconflicten tussen
de verkozen mandatarissen en het beheer van besturen, verenigingen
en overheidsbedrijven
A-16/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende de onroerende goederen
die worden erkend als Natura 2000-gebied vrij te stellen van successie
rechten
A-17/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende de onschuldige erfgenaam
vrij te stellen van successierechten
A-18/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende in het Wetboek van Succes
sierechten artikel 9 op te heffen en de artikelen 10 en 11 aan te passen
A-19/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie strekkende tot een betere waardering van
de financiële activa in de nalatenschappen
A-20/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 70 van het Wetboek
der Successierechten
A-21/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie met het oog op de harmonisatie van de
successierechten bij verwerping gedaan ten voordele van zijn afstammelingen
A-22/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie tot afschaffing van het recht van 1 % op de
hypothecaire kredieten voor de aankoop van een eerste woning
A-23/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 209, 3° van het
Wetboek van Registratierechten
A-25/1-G.Z. 2014 	Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van
14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der
dieren en de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en
de vleeshandel, tot invoering van een verbod op het onverdoofd ritueel
slachten
A-39/1-G.Z. 2014 	Voorstel van resolutie tot annulering van de economische zendingen
naar Israël en tot sluiting van de handelskantoren van het Brussels
Gewest in Tel-Aviv
A-54/1-14/15 	Voorstel van resolutie houdende het ondertekenen van het “Charter
Motorvriendelijke Infrastructuur” en de profilering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest als motorvriendelijk Gewest
A-55/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot invoering van de functie van waarnemer
die de gewestelijke oppositie vertegenwoordigt in de raden van bestuur
van de Brusselse instellingen van openbaar nut
A-56/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de inschakelingsuitkeringen en de gevolgen ervan voor het Brussels Hoofdste
delijk Gewest
A-61/1-14/15 	Voorstel van bijzondere ordonnantie tot beperking van de cumulatie
van mandaten voor de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
A-62/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het Milieucollege
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A-63/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni
2012 betreffende afvalstoffen met het oog op het nuttig gebruik van de
overschotten en onverkochte voedingswaren
A-71/1-14/15 	Voorstel van resolutie ertoe strekkende de gevolgen van de verwarming voor het milieu zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van
de binneninstallaties voor gas te verzekeren
A-72/1-14/15 	Voorstel van resolutie houdende de inrichting van motorparkeerplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-73/1-14/15 	Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de campagne “Not Found”
via de websites van de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen
A-74/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie teneinde een kadaster in te voeren van de
stelsels voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen
A-79/1-14/15 	Voorstel van resolutie ter veroordeling van de onaanvaardbare aanslag op het tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs
A-80/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot oprichting van een ombudsdienst van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-81/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene
rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het
jaar 2012
A-83/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie inzake ontwikkelingssamenwerking
A-84/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot afschaffing van de mogelijkheid om elektronisch te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen
A-85/1-14/15 	Voorstel van resolutie waarbij gevraagd wordt niet langer gebruik
te maken van elektronische stemming
A-87/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot oprichting van verhuurkantoren voor s cholen
A-89/1-14/15 	Voorstel van resolutie ertoe strekkende de economische partnerships
en de strategie voor de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Franstalige economische ruimte, in het bijzonder in de Afrikaanse landen, te versterken
A-92/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in
de gemeentecolleges te waarborgen
A-93/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot veroordeling van de uitlatingen van de Brusselse Minister-President, die de Belgische Regering vergeleken heeft
met het Hitlerregime
A-94/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot invoering van een lening, de zogeheten
« Proxi-lening », in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-95/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende de vertegenwoordiging
van de oppositie in de autonome bestuursinstellingen van tweede
categorie te organiseren
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A-96/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot invoering van een milieubelasting op de
emissie van elektromagnetische velden en houdende oprichting van
het Fonds ter preventie van de gezondheidsrisico’s die voortvloeien uit
de blootstelling aan elektromagnetische golven
A-98/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie houdende oprichting van het fonds “Jobs+”
A-99/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot invoering van een “Fix My MIVB”-systeem
om defecten en problemen met de infrastructuur, het stadsmeubilair
en de voertuigen van de MIVB te melden
A-100/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus
1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde
het fokken van dieren voor hun pels te verbieden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
A-106/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie betreffende de transparantie van de studies
waartoe opdracht gegeven door de gewestelijke overheidsactoren
A-107/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot invoering van permanente lage-emissie
zones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-112/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot invoering van een huurtoelage
A-113/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
A-115/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende de regeling voor de ophaling van
afval
A-119/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van
18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
A-124/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot veroordeling van vrouwenmoord
A-125/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei
2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
A-126/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot invoering van slachtofferonderzoeken in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-127/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot het verkrijgen van maandelijkse politiestatistieken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-131/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli
2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
A-132/1-14/15 	Voorstel van resolutie teneinde de inspanningen van de gemeenten
voor geboortecontrole en beheer van de zorg voor verwilderde katten
in het Brussels Gewest aan te moedigen en te coördineren
A-134/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende de beperking in de tijd van de
inschakelingsuitkeringen en de gevolgen ervan voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
A-136/1-14/15 	Voorstel van resolutie tot hervorming van het systeem voor de controle
van de kiesverrichtingen en het onderzoek van de geloofsbrieven
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A-137/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem voor de gemeenteverkiezingen
A-144/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene
rekening en eindregeling van de begroting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën voor het
jaar 2013
A-151/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende het alomvattend economisch en
commercieel akkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA)
A-153/1-14/15 	Voorstel van resolutie teneinde een epidemiologisch onderzoek te vragen over de gevolgen van ultrafijne stofdeeltjes voor de Brusselaars
A-166/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Republiek Moldavië, ondertekend te Chisinau op 21 mei 1996
A-167/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende
het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, en
het protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van het akkoord, ondertekend in Rabat op 14 juli 1997
A-168/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van
Oekraïne over het wegvervoer, ondertekend te Kiev op 28 juli 1997
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A-169/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Macedonische Regering, onder-tekend te Skopje op 10 september
1998
A-170/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002
A-171/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België
en de Regering van de Republiek Albanië, ondertekend te Tirana op
25 april 2006
A-172/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Regering van de Republiek Kazachstan, ondertekend te Brussel op
5 december 2006
A-173/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de
Russische Federatie over het wegvervoer, ondertekend te Moskou op
2 maart 2007
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A-174/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Regering van de Republiek Kosovo, ondertekend te Brussel op
18 juni 2010
A-175/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en
de Regering van Montenegro, ondertekend te Podgorica op 16 februari
2010
A-176/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord
over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België
en de Regering van de Republiek Servië, ondertekend te Brussel op
5 maart 2010
A-177/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende algemene regels betreffende de
inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op
het vlak van werkgelegenheid en economie
A-181/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken,
2007, en de bijlage, opgemaakt in Nairobi op 18 mei 2007
A-182/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Europees
Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn
(AGN), opgemaakt in Genève op 19 januari 1996
A-200/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende de structurele oplossingen voor de
hinder voortgebracht door het luchtverkeer boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

F.2. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
B-16/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot invoering van een Brussels inburgeringscontract
B-25/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om
de mogelijkheden van verlof wegens verhindering van een lid van de
OCMW-raad uit te breiden
B-28/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
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G. DE AANGENOMEN TEKSTEN
Ontwerpen en voorstellen aangenomen in plenaire vergadering en commissie.

G.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
■

Plenaire vergadering

A-104/1-14/15 	Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kandidatuur voor de
Nobelprijs voor de Vrede van het Comité van de Verenigde Naties voor de
uitbanning van discriminatie van vrouwen
Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/02/15
	Na de desbetreffende besprekingen in het adviescomité voor gelijke kansen
voor mannen en vrouwe op 12 februari 2015, werd een voorstel van resolutie ingediend waarbij de Regering werd verzocht de kandidatuur voor de
Nobelprijs voor de Vrede van het Comité van de Verenigde Naties voor de
uitbanning van discriminatie van vrouwen te steunen.
■

Bijzondere commissie van het Reglement

A-158/1-14/15 // B-27/1-14/15 Voorstellen tot wijzigingen van het Reglement
	Wijzigingen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 05/06/15
	Deze wijzigingen streven een dubbele doelstelling na: enerzijds, wordt een
commissie belast met de Europese aangelegenheden geïnstalleerd die elke
Europese kwestie die verband houdt met het Brussels Gewest kan behandelen; anderzijds, wordt de procedure voor de controle op de subsidiariteit
georganiseerd zoals bedoeld in protocol nr. 2 bij het Verdrag betreffende de
Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
A-188/1-14/15 // B-29/1-14/15 Voorstellen tot wijziging van het Reglement
	Wijziging aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/07/15
	Deze wijziging organiseert de procedure betreffende de goedkeuring van
voorstellen en ontwerpen van gezamenlijk decreet en ordonnantie of van
gezamenlijke ordonnantie. Dit nieuwe wetgevend instrument voor samenwerking tussen gewest- en gemeenschapsassemblees is na de zesde Staatshervorming ingevoerd in de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen en de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen.
■

 ommissie voor de Financiën en de Algemene Zaken belast met de Begroting, de
C
Externe Betrekkingen, de Ontwikkelingssamenwerking, het Openbaar Ambt en het
Wetenschappelijk Onderzoek

A-41/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst
nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 door de Algemene Arbeidsconferentie tijdens haar 51ste zitting
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	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 05/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/02/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst die in werking is getreden op 1 november 1969 en door zestien landen geratificeerd
is. Het verdrag schetst een ruim kader en verplicht de lidstaten maatregelen
te nemen die de plaatsing van de categorieën bedoelde personen vergemakkelijken.
A-42/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 156
betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen
door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 23 juni 1981
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 05/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/02/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst die in werking is getreden op 11 augustus 1983 en door eenenveertig landen geratificeerd is. Het verdrag schetst een ruim kader en verplicht de lidstaten maatregelen te nemen die de plaatsing van de categorieën bedoelde personen
vergemakkelijken.
A-43/1-14/45 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 159
betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van personen met
een handicap, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te
Genève op 20 juni 1983
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 05/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/02/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst die in werking is getreden op 20 juni 1985 en door tweeëntachtig landen geratificeerd
is. De overeenkomst strekt ertoe de personen met een handicap beter in het
maatschappelijk leven te integreren en de gelijke behandeling te bevorderen; het verdrag schetst een ruim kader en verplicht de lidstaten maatregelen te nemen die de plaatsing van de categorieën bedoelde personen vergemakkelijken.
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A-44/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 170
betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het
werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 door de Internationale
Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 05/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/02/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een verdrag tot preventie en
vermindering van door chemische stoffen veroorzaakte ziekten en aandoeningen op de arbeidsplaats. Het verdrag is ook bedoeld om de bescherming
van het grote publiek en het milieu te vergroten.
A-45/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 184
betreffende de veiligheid en de gezondheid in de landbouw, aangenomen
door de Internationale Arbeidsconferentie in de loop van haar 89ste zitting die werd gehouden te Genève van 5 juni tot 21 juni 2001
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 05/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/02/15
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst die de arbeidsvoorwaarden en het welzijn van de werknemers in de landbouw wil verbeteren.
A-46/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 189
betreffende waardig werk voor het huispersoneel aan-genomen te Genève
op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar
honderdste zitting
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 05/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/02/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst die ertoe
strekt om een bijzondere bescherming te bieden aan het huispersoneel. De
overeenkomst heeft als doelstelling het misbruik en de uitbuiting te bestrijden waarvan deze werknemers het slachtoffer kunnen zijn. Het stelt de rechten en fundamentele principes vast om te waarborgen dat het huishoudelijk
werk wordt verricht in behoorlijke levens- en arbeidsomstandigheden.
A-47/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2014
	A-48/1-14/15 Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de
Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
het begrotingsjaar 2014
A-49/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015
	A-50/1-14/15 Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2015
A-51/1-14/15 	Middelen- en uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het begrotingsjaar 2015 - Algemene toelichting
A-52/1-14/15 	Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015
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A-53/1-14/15 	Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van
de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2015
	Ontwerpen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/12/14, ordonnanties bekrachtigd op 15/12/14 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
11/02/15
	De ontvangsten 2014 worden aangepast tot 3.587.436.000 euro, zijnde een
verhoging met 142.747.000 euro meer ten opzichte van de initiële begroting
2014. De uitgaven 2014 worden aangepast tot 4.000.169.000 euro vereffeningen, zijnde een verhoging met 34.369.000 euro ten opzichte van de initiële
begroting 2014, en tot 4.604.706.000 euro vastleggingen, zijnde een verhoging met 71.151.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2014.
	De ontvangsten 2015 van het Gewest worden geraamd op 4.218.407.000
euro, zijnde een verhoging met 630.971.000 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2014. De uitgaven 2015 van het Gewest worden geraamd
op 4.734.870.000 euro vereffeningen, zijnde een verhoging met 734.701.000
euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2014, en op 5.169.765.000
euro vastleggingen, zijnde een verhoging met 565.059.000 euro ten opzichte
van de aangepaste begroting 2014.
A-65/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie betreffende de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/12/14, ordonnantie bekrachtigd op 15/12/14 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/02/15
	Deze ordonnantie geeft aan de federale fiscale administratie een wettelijke
basis tot inning van de gewestelijke aanvullende belasting op de gewestelijke personenbelasting.
A-67/1-14/15 	Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse
Staat
	Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/12/14
	Deze resolutie verzoekt de Brusselse Regering om er bij de federale Regering
op aan te dringen de Palestijnse Staat als een Staat te erkennen en als een
subject van internationaal recht op een moment dat het meest geschikt
geacht wordt, naargelang onder andere de positieve impact van deze erkenning, de evolutie van het overleg en het bestaan van een volwaardige Palestijnse Regering die gezag heeft over het gehele Palestijnse grondgebied.
A-69/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende bekrachtiging van de overeenkomst
van 15 juli 2014 met betrekking tot de doorbetalingsverbintenis, afgesloten tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Single Service Provider en de financier
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 06/02/15, ordonnantie bekrachtigd op 26/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 03/03/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst tussen de
drie Gewesten waarbij een gewestelijke garantie gecreëerd wordt ten voordele van de Single Service Provider en de financier in het kader van de
kilometerheffing voor zware vrachtwagens.
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A-77/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale Staat, het Vlaams
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met
betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/02/15, ordonnantie bekrachtigd op 19/03/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 02/04/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsakkoord
tussen de federale Staat en de Gewesten voor de kosteloze uitwisseling van
patrimoniuminformatie en de bijwerking ervan.
A-78/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de
Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/02/15, ordonnantie bekrachtigd op 19/03/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 24/03/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met Verdrag van de Raad van
Europa dat een rechtsgrond creëert ter voorkoming en bestrijding van
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, bescherming van de slachtoffers, alsook om de daders voor het gerecht te brengen.
A-97/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Internationale
Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/03/15, ordonnantie bekrachtigd op 23/04/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 07/05/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in met een internationale overeenkomst inzake tropisch hout dat garandeert dat de verbintenissen die werden
aangegaan op basis van eerdere akkoorden inzake internationale samenwerking, het commercialiseren en het duurzame beheer van de bossen
behouden blijven, en dat de wettigheid van de bosbouwactiviteiten tot een
centraal gegeven verheft.
A-117/1-14/15 	Voorstel van bijzondere ordonnantie ertoe strekkende de jaarlijkse openingsvergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te vervroegen
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/05/15, ordonnantie bekrachtigd op 04/06/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 15/06/15
	In het kader van hun constitutieve autonomie en in navolging van de andere
deelgebieden die de datum van de openingsvergadering van hun parlement
vervroegd hebben, stelt deze ordonnantie de datum van de openingsvergadering van het Brussels Parlement vast op de derde maandag van september.
A-118/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot oprichting van een instelling van openbaar
nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 24/04/15, ordonnantie bekrachtigd op 28/05/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/06/15
	Deze ordonnantie richt Brussel Preventie en Veiligheid op dat het referentiepunt moet worden op het vlak van het veiligheids- en preventiebeleid in het

jaarverslag

2014-2015

51

Brussels Gewest. Deze dienst zal een centrale rol krijgen bij de coördinatie van
de preventiediensten en de politie- en veiligheidsdiensten in het algemeen.
A-120/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
	Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/07/15, ordonnantie
bekrachtigd op 29/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 12/08/15
	Deze ordonnantie wijzigt de wijze waarop de waarde van effecten wordt
berekend bij een nalatenschap. Er wordt niet meer gewerkt met de prijscourant, die een gemiddelde waarde is. De belastingplichtige kan voortaan
kiezen tussen drie precieze referentiedagen, te weten de beurswaarde op de
dag van het overlijden, dan wel de beurswaarde een maand na het overlijden of de beurswaarde twee maanden na het overlijden.
A-123/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende het ontwerp van het Trans-Atlantisch
Vrijhandels- en Investeringsverdrag tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten van Amerika (TTIP) en de gevolgen ervan voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
	Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 24/04/15
	Deze resolutie volgt op een reeks hoorzittingen die in de commissie gehouden zijn over de lopende onderhandelingen over het het Trans-Atlantisch
Vrijhandels- en Investeringsverdrag en formuleert een aantal verzoeken aan
de bevoegde Belgische overheden en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
A-143/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de
kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, §1 van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 05/06/15, ordonnantie bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/07/15
	Deze ordonnantie houdt instemming in een akkoord tussen de drie Gewesten
technisch te wijzigen en maakt het mogelijk aan te sluiten bij de voorontwerpen van decreet en ordonnantie die een kilometerheffing invoeren. In de
tariefformule wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het tarief aan te passen aan
de periode en de plaats. Andere technische wijzigingen brengen het begrip
belastingplichtige in overeenstemming met de regels voor het bestaande eurovignet, de terugvordering in geval van niet-betaling of de vermindering van
de verkeersbelasting voor voertuigen die de kilometerheffing moeten betalen.
A-183/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot invoering van een kilometerheffing in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of
gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van
het Eurovignet
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	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/07/15, ordonnantie bekrachtigd op 29/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 12/08/15
	
Deze ordonnantie beoogt de invoering, in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, van een belasting op het gebruik van de niet-geconcedeerde wegen:
de wegen die door de wegbeheerder niet in concessie zijn gegeven aan een
concessiehouder en waarop voertuigen met een maximaal toegestane
totaalgewicht hoger dan 3,5 ton mogen rijden.
■

Commissie voor de Infrastructuur belast met de Openbare Werken en de Mobiliteit

A-76/1-14/15 	Voorstel van resolutie ter verdediging van de daadwerkelijke ingebruikneming van het gewestelijk expresnet in het metropolitane gebied met
een gewestelijke rol voor het spoor
Resolutie aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 13/03/15
	Deze resolutie verzoekt de Brusselse Regering om er bij de federale Regering
op aan te dringen om zo snel mogelijk het GEN uit te rollen, in het kader
van de komende aanpassingen aan het NMBS-vervoersplan, door het geheel
van het Brussels spoornet te valoriseren, onder andere door de gecreëerde
maar nog niet geëxploiteerde haltes op het grondgebied van het Brussels
Gewest in dienst te nemen (zoals Arcaden en Mouterij).

■

 ommissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling belast met het EconoC
misch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en de Beroepsopleiding

A-146/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering
en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de
advies- en bemiddelingsorganen inzake het betaald educatief verlof en
het Ervaringsfonds
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/06/15, ordonnantie bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/07/15
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	Deze ordonnantie geeft aan de Economische en Sociale Raad van het Gewest
de rol van advies en paritair beheer die vroeger door de Nationale Arbeidsraad gespeeld werd voor de overdracht van het betaald educatief verlof en
het Ervaringsfonds.
A-147/14-15 	Ontwerp van ordonnantie tot harmonisering en vereenvoudiging van de
regels inzake beroepsprocedures in geval van weigering of intrekking van
een beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen in geval van sancties
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/06/15, ordonnantie bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/07/15
	Deze ordonnantie organiseert de beroepsprocedure in geval van weigering
of intrekking van een beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen in het
kader van de overdracht van de bevoegdheid naar aanleiding van de zesde
Staatshervorming, naar het model van de procedure van toepassing voor de
arbeidsvergunning van de buitenlandse werknemer.
A-148/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering
en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de
bevoegdheden op het vlak van toegang tot het beroep
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/06/15, ordonnantie bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/07/15
	Deze ordonnantie geeft aan de Economische en Sociale Raad van het Gewest
de rol van advies die vroeger door de Hoge Raad van de Zelfstandigen en
de KMO’s uitgeoefend werd voor de overdracht van de bevoegdheid inzake
de toegang tot het beroep, in het bijzonder de ondernemersvaardigheden,
de ambulante handel en de kermisactiviteiten.
A-149/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot opheffing van bepaalde verminderingen
van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/06/15, ordonnantie bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/07/15
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Deze ordonnantie schrapt drie verminderingen van de werkgeversbijdragen die
toegekend werden aan de bagger- en sleepvaartsector en de koopvaardij, waarvoor geen enkele werkgever gevestigd in het Gewest in aanmerking komt.
A-164/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende geharmoniseerde regels betreffende
de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van
werkgelegenheid en economie
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 03/07/15, ordonnantie bekrachtigd op 09/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 17/07/15
	Deze ordonnantie bevat geharmoniseerde regels voor het geheel van de
wetten en regelgeving die administratieve boetes opleggen inzake werk
gelegenheid en economie en is gebaseerd op het Sociaal Strafwetboek, dat
de oorspronkelijke federale wetgeving vormt, en ook op de ordonnantie van
30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid.
A-165/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering
en toepassing van de zesde staatshervorming met betrekking tot het
toezicht en de controle op het vlak van werkgelegenheid
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 03/07/15, ordonnantie bekrachtigd op 09/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 02/09/15
	De ordonnantie voegt in de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het
toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid, bepalingen in
gebaseerd op het Sociaal Strafwetboek, dat de oorspronkelijke federale wetgeving vormt, om de rechtsgrond van de inspecties en de controles van
Actiris te consolideren en de gewestelijke inspectie aangepaste instrumenten te geven.
A-187/1-14/15

Voorstel van ordonnantie betreffende de instapstages

	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 03/07/15, ordonnantie bekrachtigd op 09/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
22/07/15
	De ordonnantie creëert een voorlopige rechtsgrond voor de instapstages die
de Regering organiseert voor de werkzoekenden. Deze aangelegenheid is
een gewestbevoegdheid geworden na de zesde Staatshervorming.
■

 ommissie voor de Territoriale Ontwikkeling belast met de Ruimtelijke Ordening, de
C
Stedenbouw, het Stedelijk Beleid, het Grondbeleid, de Haven van Brussel, de Monumenten en Landschappen, de Studentenaangelegenheden, de Biculturele Aangelegenheden
van gewestelijk belang, het Toerisme en de Bevordering van het Imago van Brussel

A-26/1-S.O. 2014 	Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 mei
1991 houdende de keuze van het embleem en de vlag van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 12/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/02/15
	Deze ordonnantie moet het Gewest een nieuw imago geven door het gebruik
van een modernere versie van het Iris-symbool.
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A-101/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 mei
2014 betreffende de toeristische logies
	Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/05/15, ordonnantie
bekrachtigd op 28/05/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/06/15
	Deze ordonnantie strekt ertoe de regelgeving betreffende het toeristische
logies aan te passen om de effectieve veiligheid van de afnemers van dergelijke
diensten te garanderen. Er worden in de regelgeving enkele technische correcties aangebracht om de volledige toepassing ervan mogelijk te maken.
A-121/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie betreffende de inning van de opbrengst van de
boetes voor stedenbouwkundige overtredingen
	Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 03/07/15, ordonnantie
bekrachtigd op 09/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 20/07/15
	Deze ordonnantie herziet de wijze van verdeling van de opbrengst van de
administratieve boetes voor stedenbouwkundige overtredingen. Zowat
85 % van de boete gaat naar de gemeente waar de overtreding is vastgesteld, via het Fonds voor de opsporing, de vaststelling en de vervolging van
de stedenbouwkundige overtredingen.
A-191/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Brussels Planningsbureau
A-192/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli
2005 betreffende de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed en
tot oprichting van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting
	
Ontwerpen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/07/15, ordonnanties bekrachtigd op 29/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 12/08/15
	Deze ordonnanties strekken ertoe de talrijke publieke actoren inzake territoriale ontwikkeling te rationaliseren, enerzijds door binnen het nieuwe
Brussels Planningsbureau de verschillende instanties voor statistiek, sociaal-
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economische kennis en territoriale planning samen te brengen, anderzijds
door de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed te hervormen,
onder de naam Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, om er een echte
ontwikkelingsoperator van te maken die de strategische beleidslijnen op dat
vlak uitvoert.
■

 ommissie voor Binnenlandse Zaken belast met de Plaatselijke Besturen, het GewesteC
lijk Veiligheids- en Preventiebeleid en de Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

A-60/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 april
2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake
gemeentebelastingen
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/01/15, ordonnantie bekrachtigd op 12/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
25/02/15
	Deze ordonnantie wijzigt de ordonnantie van 3 april 2014 om de datum van
inwerkingtreding ervan te wijzigen, vertaalfouten te verbeteren en de
tegenstrijdigheden met de parlementaire werkzaamheden te schrappen.
A-86/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samen
werkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten betreffende het misdaad- en veiligheidsbeleid
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 13/03/15, ordonnantie bekrachtigd op 26/03/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
02/04/15
	De ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsovereenkomst
die rechtstreeks voortvloeit uit de zesde Staatshervorming en ertoe strekt
de federale deelgebieden meer te betrekken bij het bepalen van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid.
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A-142/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli
1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 03/07/15, ordonnantie bekrachtigd op 09/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
20/07/15
	De ordonnantie rationaliseert het organogram van de DBDMH, integreert
het nieuwe juridische kader dat werd ingevoerd door de federale regelgeving en herbevestigt de noodzaak van een correcte financiering door de
federale overheid die vergelijkbaar is met die van de andere hulpverleningszones van het land.
■

Commissie voor het Leefmilieu en de Energie belast met het Natuurbehoud, het Waterbeleid en de Openbare Netheid

A-75/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse
Gewest, Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend
comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/03/15, ordonnantie bekrachtigd op 23/04/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
07/05/15
	De ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsovereenkomst
tot uitvoering van een Europese verordening ertoe strekkende infrastructuren voor energietransport binnen de Europese Unie uit te bouwen in overleg
met de lidstaten (offshore platformen, gasvervoersnetten...).
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A-82/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van
het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/03/15, ordonnantie bekrachtigd op 23/04/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 07/05/15
	De ordonnantie houdt instemming in met een amendement op het Protocol
van Kyoto, dat voor een tweede periode (van 1 januari 2013 tot 31 december
2020) de gekwantificeerde verbintenissen inzake reductie van broeikasgassen
van de ontwikkelde landen wijzigt. De reductie met minstens 5 % ten
opzichte van het niveau van 1990 van de eerste periode wordt opgetrokken
tot 18 % en er wordt een nieuw gas toegevoegd aan de zes betrokken gassen.
A-139/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het
Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare
energie (IRENA) en over de financiële bijdragen aan deze organisatie
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/06/15, ordonnantie bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/07/15
	De ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsovereenkomst
tot vaststelling van de regels voor de vertegenwoordiging van België in het
Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) en zijn
financiële bijdrage. De jaarlijkse vergadering van IRENA zal beurtelings
worden voorgezeten door de federale Staat en de Gewesten, terwijl de
andere vergaderingen zullen worden voorgezeten door de Belgische missie
ter plaatse.
A-163/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2015 tussen het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het
samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaams Gewest,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
preventie en het beheer van verpakkingsafval
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 03/07/15, ordonnantie bekrachtigd op 09/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 17/07/15
	De ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsovereenkomst
die de nieuwe Europese richtlijn 2013/2/EU omzet en voorts de verwerking
waarborgt van plastic verpakkingen van pesticiden voor bedrijfsmatig landbouwkundig gebruik, die, wegens een recyclingverbod vervat in de vorige
samenwerkingsovereenkomst van 4 november 2008, niet konden worden
teruggenomen, zelfs als ze reeds apart waren opgehaald op verzoek en voor
rekening van de producenten.
A-193/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst
tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar Lidstaten en IJsland voor
de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
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	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/07/15, ordonnantie bekrachtigd op 29/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 12/08/15
	De ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst met IJsland
waarvan de kennisgeving tegelijk moet gebeuren met de indiening van de
instrumenten voor de ratificatie van het amendement van Doha dat de tweede
verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto (zie A-82/1-14/15) vaststelt. De
ratificatie van het amendement van Doha door de Europese Unie en elk van
haar lidstaten moet plaatshebben vóór de Conferentie van Parijs van december
2015, waarop een nieuwe wereldklimaatverdrag moet worden gesloten.

G.2. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
■

Bijzonder commissie van het Reglement

B-27/1-14/15 // A-158/1-14/15 Voorstellen tot wijzigingen van het Reglement
	Wijzigingen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 05/06/15
Zie A-158/1-14/15
B-29/1-14/15 // A-188/1-14/15 Voorstellen tot wijziging van het Reglement
	Wijziging aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/07/15
Zie A-188/1-14/15
■

Commissie voor de Gezondheid

B-30/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni
2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening,
het dopingverbod en de preventie ervan
	
Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/07/15, ordonnantie
bekrachtigd op 29/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 12/08/15
	De ordonnantie brengt de wetgeving inzake dopingbestrijding in overeenstemming met de nieuwe wereldantidopingcode om iedere sanctie van ontoelaatbaarheid van organisatie van een sportwedstrijd te vermijden.
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Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken

B-9/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 06/02/15, ordonnantie bekrachtigd op 26/02/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
03/03/15
	De ordonnantie houdt instemming in met de (herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, die het principe van het overwegend
belang van het kind definieert en uitbreidt, de nationale adoptieprocedure
verbetert en adoptie openstelt voor paren van verschillend geslacht die niet
met elkaar gehuwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap met elkaar
zijn aangegaan, en eventueel voor paren van hetzelfde geslacht.
B-10/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het
begrotingsjaar 2014
B-11/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor
het begrotingsjaar 2014
B-12/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar
2015
B-13/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015
B-14/1-14/15 	Middelen- en uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2015 – Algemene toelichting
	Ontwerpen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/12/14, ordonnanties bekrachtigd op 15/12/14 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
10/02/15
	De ontvangsten 2014 worden aangepast tot 92.629.000 euro, zijnde een verhoging met 1.271.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2014. De
uitgaven 2014 worden aangepast tot 95.936.000 euro aan vereffeningen,
zijnde een verhoging met 1.271.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2014, en tot 99.941.000 euro aan vastleggingen, zijnde een verhoging
met 1.451.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2014.
	De ontvangsten 2015 worden geraamd op 1.171.981.000 euro, zijnde een
verhoging met 1.079.352.000 euro ten opzichte van de aangepaste begroting
2014. De uitgaven 2015 worden geraamd op 1.184.191.000 euro aan vereffeningen, zijnde een verhoging met 1.088.255.000 euro ten opzichte van de
aangepaste begroting 2014, en op 1.180.529.000 euro aan vastleggingen,
zijnde een verhoging met 1.080.588.000 euro ten opzichte van de aangepaste begroting 2014.
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B-18/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de
Raad van Europa ter voorkomen en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt in Istanboel op 11 mei 2011
	Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 05/06/15, ordonnantie bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
10/07/15
	De ordonnantie houdt instemming in met het Verdrag van de Raad van
Europa dat een juridisch kader schept om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, de slachtoffers te beschermen en de daders voor
het gerecht te brengen.
B-20/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen
de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek
Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid,
opgemaakt te Parijs op 17 november 2008
B-21/1-14/15 	Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag tussen
het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve
bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op
6 december 2010
	
Ontwerpen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 05/06/15, ordonnanties bekrachtigd op 02/07/15 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
10/07/15
	De ordonnanties houden instemming in met een overeenkomst van de
Regering van de Republiek Frankrijk en een Verdrag met het Koninkrijk der
Nederlanden die de samenwerking met die landen uitbreiden en moderniseren om de strijd tegen fraude, foute en misbruik op het vlak van de sociale
zekerheid op te voeren.

62

brussels hoofdstedelijk parlement

H.	DE VERWORPEN TEKSTEN, INGETROKKEN
OF ZONDER DOEL GEWORDEN
H.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
■

 ommissie voor de Financiën en de Algemene Zaken belast met de Begroting, de
C
Externe Betrekkingen, de Ontwikkelingssamenwerking, het Openbaar Ambt en het
Wetenschappelijk Onderzoek

A-24/1-G.Z. 2014 	Voorstel van bijzondere ordonnantie ertoe strekkende de jaarlijkse openingsvergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement te vervroegen
Voorstel ingetrokken op 27/04/15
A-70/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Palestijnse Staat
door België
	Voorstel zonder doel geworden tijdens de plenaire vergadering van 12/12/14
■

Commissie voor de Infrastructuur belast met de Openbare Werken en de Mobiliteit

A-88/1-14/15

Voorstel van ordonnantie betreffende carpooling naar school
Voorstel verworpen tijdens de plenaire vergadering van 22/05/15

A-90/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende de invoering van het one-waymodel
voor gedeelde motorvoertuigen die gebruikmaken van voorbehouden
parkeerplaatsen op de weg
	Voorstel verworpen tijdens de plenaire vergadering van 22/05/15
A-91/1-14/15 	Voorstel van resolutie betreffende de invoering van free-floating
	Voorstel verworpen tijdens de plenaire vergadering van 22/05/15
■

Commissie voor het Leefmilieu en de Energie belast met het Natuurbehoud, het Waterbeleid en de Openbare Netheid

A-58/1-14/15 	Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli
1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
met het oog op het optreden van het Agentschap als opdrachtencentrale
voor de Brusselse gemeenten in het kader van zijn opdrachten inzake
openbare netheid
	Voorstel verworpen tijdens de plenaire vergadering van 24/04/15
A-64/1-14/15 	Voorstel van resolutie ertoe strekkende het Rekenhof te belasten met een
doorlichting van het Agentschap Net Brussel en zijn dochtermaatschappijen
	Voorstel verworpen tijdens de plenaire vergadering van 24/04/15
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I. D E BEGROTING GOEDGEKEURD
IN HET PARLEMENT
Een doorgedreven analyse van de uitgaven in de begrotingen is leerzaam om het bestuur in te
schatten. Achter de vele cijfers en rubrieken en afdelingen schuilen formele afspraken van een
regeerakkoord, jaarlijks geactualiseerd met de opties uit de beleidsverklaringen.
Ieder jaar in de maand december stemmen het Brussels Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over de begroting van het volgende
jaar van het Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).
Tijdens de plenaire vergaderingen van donderdag 11 en vrijdag 12 december 2014 hebben de
Brusselse volksvertegenwoordigers de begroting van het volgende jaar van het Gewest en van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) besproken en gestemd.
Voor het begrotingsjaar 2015 worden de totale ontvangsten van het Gewest geraamd op
4.218.407.000 euro.
De uitgaven voor vereffeningen* bedroegen 4.734.870.000 euro. De uitgaven voor de vastleggingen* bedroegen 5.169.765.000 euro.
Overzicht begrotingen 2010-2015 van het Gewest
In euro x 1.000 / Incl. consolidatie agglomeratie / Excl. schuldenlasten / Weergave van de initiële
begrotingen

JAAR
Gewestelijke
belastingen
944.849
1.058.990
1.171.166
1.179.639
1.245.984
1.344.708

2010
2011
2012
2013
2014
2015

ONTVANGSTEN
Deel uit de PBbelasting
880.471
944.405
1.064.115
1.089.765
1.270.258
1.951.099 (*)

Totaal
(incl. andere)
2.442.977
3.136.693
3.381.623
3.456.427
3.444.689
4.218.407

UITGAVEN
Vereffeningen
Vastleggingen
3.092.712
3.269.186
3.562.696
3.613.042
3.965.800
4.734.870

3.307.405
3.293.418
3.492.710
3.912.687
4.533.555
5.169.765

(*) Dit bedrag omvat (in euro x 1.000): de gewestelijke aanvullende PB: 833.279; het mechanisme nationale
solidariteit: 322.557; de voorafnames op de federale PB: 535.452
Voor een overzicht van de uitgaven 2015 volgens de opdrachten zie document nr A-249 van de weblex.
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Overzicht begrotingen 2010-2015 van de GGC
In euro x 1.000

JAAR

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

2010
2011
2012

85.427
85.825
88.586

Vereffening
86.677
87.421
91.380

Vastleggingen
91.603
94.825
96.726

2013

89.509

92.799

96.402

2014

91.358

94.665

98.490

2015

1.171.981

1.184.191

1.180.529
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(*) Het onderscheid tussen de diverse soorten kredieten houdt verband met de wijze waarop de uitgaven ten
laste van de begroting gebeuren. Dit gebeurt in vier fasen:
1. 	de vastlegging
	De minister onderschrijft een verbintenis ten laste van het Gewest en reserveert de nodige kredieten om
die verbintenis na te komen. Hij sluit een contract met een derde waardoor de Staat zich verbindt tot het
betalen van een geldsom in ruil voor de levering door die derde van en prestatie of een goed.
2. 	de vereffening
	De derde die de prestatie of het goed heeft geleverd, dient bij de betrokken minister een factuur in. De
dienst boekhouding gaan na of het Gewest zich inderdaad tot betaling heeft verbonden en of het gefactureerde bedrag juist is.
3. de ordonnancering
	De minister of zijn afgevaardigde geeft aan een rekenplichtige bevel om de factuur te betalen. Daartoe
maakt de boekhoudkundige dienst een ordonnantie op.
4. de betaling
De rekenplichtige betaalt de factuur.

HET PARLEMENT
COMMUNICEERT

A. Via zijn website
B. Via twitter
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A. DE WEBSITE VAN HET PARLEMENT
parlement.brussels
Sedert de start van het parlementair werkjaar in oktober 2014 kunnen de plenaire vergaderingen rechtstreeks worden gevolgd via videostreaming. Dit laat toe om de plenaire vergaderingen rechtstreeks vanaf een computer of een smartphone te volgen.

B. TWITTER
Sedert september 2015 informeert het Brussels Parlement via
zijn Twitter-account
(@parlbruparl).
De informatie wordt in het Nederlands en in het Frans gepubliceerd en heeft betrekking op de wetgevende vergaderingen
(plenaire vergaderingen en commissies) en op de public relations-activiteiten (bezoeken van buitenlandse delegaties, conferenties en colloquia, tentoonstellingen, concerten ...).
Dit informatiekanaal komt de andere elektronische communicatiemiddelen versterken: e-mail, website, RSS-feeds en
nieuwsbrief.
Na 2 maanden actief op twitter werden 300 tweets (berichten)
gepubliceerd en heeft het Brussels Parlement een groeiend
aantal volgers (abonnees).
Het is alvast de bedoeling om in de toekomst nog meer gebruik
te maken van het informatiekanaal internet, onder meer door
inhoud te verspreiden via andere sociale media.

HET PARLEMENT ONTVANGT,
INFORMEERT EN ORGANISEERT

A. De geleide bezoeken
B. Het rollenspel Democracity
C. De publicaties
D.	De evenementen die het Parlement zelf
organiseerde of in samenwerking
met andere organisaties
E. Het gebruik van zalen
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A. DE GELEIDE BEZOEKEN
■

Bezoek onze assemblee
Het Brussels Parlement organiseert op afspraak bezoeken
voor leerlingen, studenten of volwassenen. Er wordt een
inleiding gegeven en een film vertoond, er kunnen vragen
gesteld worden en desgevallend heeft er een ontmoeting
plaats met parlementsleden. Voor de 10 tot 15-jarigen, organiseert het Brussels Parlement ook het rollenspel “Democracity” (zie in dit verband ook punt B).

Om een plenaire vergadering (meestal op een vrijdag) of een commissievergadering bij te
wonen, dient u het tijdschema op onze website parlement.brussels te raadplegen. Nadien verwachten we u aan het onthaal van het Brussels Parlement, Lombardstraat 73. Vergeet geen
identiteitsbewijs!
Voor meer informatie, neem contact op met de dienst public relations,
per e-mail publicrelations@parlement.brussels of per telefoon op het nummer 02 549 62 04.

A.1. Statistieken van de geleide bezoeken
A.1.1. Geleide bezoeken onder leiding van de dienst public relations:
De dienst public relations geeft rondleidingen in het Nederlands, in het Frans en in het Engels.
Ze zijn gratis en kunnen elke weekdag plaatshebben tussen 9.30 uur en 12.00 uur en tussen
14.00 uur en 17.00 uur. Een rondleiding duurt anderhalf tot twee uur en wordt afgesloten met
een drankje in de cafetaria van de parlementsleden.
Hieronder een overzichtslijst van de organisaties die het Brussels Parlement tijdens de zitting
2014-2015 hebben bezocht:
■

Scholen:

Basisscholen: Ecole Singelijn – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (2 december 2014), BS Regina
Assumpta – 1080 Anderlecht (18 mei 2015).
Secundaire scholen: Sint-Lodewijkscollege Lokeren (14 november 2014), Centre scolaire SaintAdrien-Val Duchesse – 1050 Elsene (23 januari 2015), KTA Brugge (29 januari 2015), Athenée
Royal d’Ixelles – 1050 Elsene (6 februari 2015), Athenée Royal Serge Creuz – 1080 Sint-JansMolenbeek (9 februari 2015), Ecole Sainte-Bernadette de Quaregnon (11 februari 2015), Institut
Maria Goretti d’Angleur (11 mei 2015), Kasterlinden (22 juni 2015).
Hogescholen en universiteiten: Franse studenten Rechten (21 november 2014), Haute Ecole
Paul Henri Spaak (25 november 2014 en 5 mei 2015), VUB – studenten Rechten (28 november
2014), VUB – Studenten Global City (4 december 2014), UCL-Mons – studenten Rechten
(12 december 2014), VUB – studenten Rechten (27 maart 2015).
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Andere

vzw Siréas – 1080 Sint-Jans-Molenbeek (3 en 20 oktober 2014), vzw le Piment – 1080 Sint-JansMolenbeek (10 en 23 oktober 2014), vzw Solidarité Savoir – 1080 Sint-Jans-Molenbeek (10 oktober 2014), vzw COSMOS-VIVES – 1070 Anderlecht (13 oktober 2014), CVO Lethas – 1083 Gans
horen (20 oktober 2014), vzw PASAR – 1030 Schaarbeek (18 november 2014), vzw Bruxelles
Vivre Ensemble – 1080 Sint-Jans-Molenbeek (2 februari 2015), Mission locale pour l’empoi de
Bruxelles-Ville – 1000 Brussel (23 februari 2015), La Maison des Yézidis de Belgique (25 februari 2015), OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (4 maart 2015), Gemeente Evere (23 maart 2015),
vzw Cultures et Santé – 1000 Brussel (30 maart 2015), CIEP Communautaire (Stagaires
van Bruxelles-Foramtion ) – 1030 Schaarbeek (31 maart 2015), vzw CPCP de Bruxelles –
1000 Brussel (13 mei 2015), Centre bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel
(3 juni 2015).
A.1.2. Rondleidingen onder leiding van parlementsleden, ministers of politieke fracties:
Dhr. Fouad Ahidar – sp.a (10 juni 2015);
Mevr. Els Ampe – Open VLD (28 maart, 7 mei, 12 juni 2015);
Dhr. Stefan Cornelis – Open VLD (23 mei 2015);
Mevr. Carla Dejonghe – Open VLD (31 januari 2015);
Dhr. Serge de Patoul – FDF (11 oktober, 15 november, 6 december 2014, 17 januari, 28 februari,
28 maart, 25 april, 20 juni 2015);
Dhr. Vincent De Wolf – MR (6 december 2014);
Dhr. Paul Delva – CD&V (28 maart 2015);
Dhr. Boris Dilliès – MR (10 februari en 25 maart 2015);
Mevr. Zoé Genot – Ecolo (16 december 2014 en 28 april 2015);
Dhr. Dominique Lootens-Stael – Vlaams Belang (25 oktober 2014);
Mevr. Elke Roex – sp.a (23 mei 2015);
Mevr. Khadija Zamouri – Open VLD (9 oktober 2014 en 3 februari 2015).
Minister Pascal Smet (2 mei 2015).
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B.	HET ROLLENSPEL ‘DEMOCRACITY’
26 edities met zo’n 670 jongeren

Democracity is een educatief rollenspel voor de 10- tot 15-jarigen, waarbij de jonge “parlements
leden”, via overleg en argumentatie, samen hun ideale stad bouwen. Na de discussie in commissie volgt een stemming in de plenaire zaal.
Met dit rollenspel wil het Brussels Parlement de leerlingen, op een manier die hen aanspreekt,
laten kennismaken met de werking van een parlement en zijn democratische besluitvorming
en van hen kritische jonge burgers maken.

Hieronder een overzichtslijst van de scholen die tijdens de zitting 2014-2015 aan het rollenspel
‘Democracity’ hebben deelgenomen:
Basisscholen: BS De Buurt – 1030 Schaarbeek en VBS Sint Juliaan – 1160 Oudergem (9 oktober
2014), GBS Everheide – 1140 Evere (13 november 2014), Unescoschool – 1081 Koekelberg (3 en
4 december 2014), VBS Ten Nude – 1000 Brussel (4 december 2014), Ecole de Messidor – 1180
Ukkel (13 en 14 januari 2015), GBS Windroos – 1080 Sint-Jans-Molenbeek (15 januari 2015),
Ecole les 4 Saisons – 1060 Sint-Gillis (4 februari 2015), Ecole La Futaie – 1170 WatermaalBosvoorde (9 maart 2015), Ecole la Brise – 1160 Oudergem (23 maart 2015), Ecole communale
du Verrewinkel – 1180 Ukkel (24 maart 2015), GO De Wimpel – 1050 Elsene (26 maart 2015),
GBS Van Asbroeck – 1090 Jette (29 april 2015), BS Floralia – 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
(5 mei 2015), GBS Mooi Bos – 1150 Sint-Pieters-Woluwe (26 mei 2015), GO De Groene Parel –
Sint-Pieters-Leeuw (27 mei 2015), BS Lucerna – 1070 Anderlecht (28 mei 2015).
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Secundaire scholen: Don Bosco Groot-Bijgaarden (12 november 2014 en 12 maart 2015),
Koninklijk Atheneum Asse (5 februari en 12 mei 2015), Institut de la Vierge Fidèle – 1030
Schaarbeek (10 maart en 28 april 2015), Centre scolaire des Dames de Marie – 1210 Sint-Joostten-Node (11 maart 2015), Athenée Royal Andrée Thomas – 1190 Vorst (17 maart 2015).

C. DE PUBLICATIES
C.1. De informatieve publicaties
Al onze (twee- of drietalige) publicaties zijn
ter beschikking van het publiek en kunnen
op eenvoudige aanvraag bij de dienst public
relations worden bekomen.
Het “parcours voor de bezoekers”, bestemd
om de bezoekers van open dagen ter gelegenTimeline
heid van het Irisfeest of van de Open Monumentendagen uitleg te verschaffen over
ans jaar
zowel het patrimonium als over de instelParlement bruxellois
Brussels Parlement
ling, de folder en de brochure “Het Brussels
Parlement” werden aangepast en herdrukt.
Een publicatie “25 jaar Brussels Parlement”
werd uitgegeven om deze belangrijke verjaardag van de assemblee te vieren.

25

Voor meer informatie over de publicaties, neem contact op met de dienst public relations, per
e-mail publicrelations@parlement.brussels of per telefoon op het nummer 02 549 62 04.

C.2. De voorstellingsfilm
Een “nieuwe voorstellingsfilm”, gemaakt door de firma Sep Stigo Films, is bedoeld voor een
publiek van adolescenten en volwassenen en geeft uitleg over de gewestelijke bevoegdheden
en de parlementaire procedure. Het pedagogische en didactisch luik van de film wordt ondersteund door technologie van de animatiefilm (tekenfilm, grafische vormgeving, motiondesign)
De film kan bekeken worden op de website: parlement.brussels.
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D.	EVENEMENTEN DIE HET PARLEMENT
ZELF ORGANISEERDE OF IN SAMEN
WERKING MET ANDERE ORGANISATIES
■

Uitreiking van de eervolle onderscheidingen – 16 oktober 2014

Op donderdag 16 oktober 2014, huldigde Voorzitter Charles Picqué de Brusselse volksvertegenwoordigers en ministers van de vorige zittingsperiode en reikte hij hen de eervolle onderscheidingen uit die door de Koning toegekend worden voor de tijdens hun carrière bewezen
diensten.
■

Viering van 25 jaar Brussels Parlement – 28 november 2014

Het Brussels Parlement vierde zijn 25ste verjaardag in aanwezigheid van vele genodigden
waaronder een groot aantal gewezen Brusselse volksvertegenwoordigers.
Tijdens zijn toespraak bedankte Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué in het bijzonder de
voorzitters en eerste ondervoorzitters die elkaar de voorbij 20 jaar hebben opgevolgd. De voor
zitters: de heer Edouard Poullet, de heer Armand De Decker, mevrouw Magda De Galan, de heer
Eric Tomas en mevrouw Françoise Dupuis, de ondervoorzitters: de heren Jan Beghin, Jos Chabert
en Walter Vandenbossche.
Voor deze gelegenheid is een brochure “25 jaar Brussels Parlement” uitgegeven (zie ook pagina
de bijlage).
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Hulde aan de slachtoffers van de aanslag in Parijs – 9 januari 2015

Copyright: Belgaimage-70

Op voordracht van de voorzitter brachten de volksvertegenwoordigers, de medewerkers van
de politieke fracties en de leden van het personeel hulde aan de slachtoffers van de aanslag
in Parijs. Als teken van solidariteit met alle slachtoffers en hun naasten namen ze deel aan
het erebetoon «Je suis Charlie» bij aanvang van de plenaire zitting van vrijdag 9 januari 2015
en drukten op die manier hun gehechtheid uit aan de democratische waarden.

■

 oncerten in samenwerking met het “Conservatoire royal de Bruxelles”
C
en het “Festival des Courants d’air de la scène” – november en december 2014, januari,
februari, april, mei en juni 2015

Het Bureau stelde het groot salon en/of de spiegelzaal van het Brussels Parlement ter beschikking van het “Conservatoire royal de Bruxelles”, waarvan de lokalen in de Eikstraat vlakbij
het Brussels Parlement zijn gelegen, om er voorstellingen en concerten door leerlingen van
het Conservatorium te organiseren.
Overzicht van de concerten tijdens de
z ittingsperiode 2014-2015: “Hommage à
Raneau” (5 november 2014), “Création mondiale” (17 december 2014), “Une offrande
musicale (28 januari 2015), “Concertos pour
Clavecin (3 februari 2015), “Duo Ypsilon”
(10 februari 2015), “Boccherini Notturni
11 maart 2015), “Sacred Jazz” (3 juni 2015).
Het festival «Courant d’airs» vond plaats
in het groot salon en in de spiegelzaal van
22 tot april 26 april 2015.
Alle concerten waren toegankelijk voor
het publiek.
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Het Irisfeest en de open dag – 9 en 10 mei 2015

De officiele receptie naar aanleiding van het Irisfeest vond plaats op zaterdag 9 mei 2015 in de
salons van het Brussels Parlement in aanwezigheid van diverse prominenten waaronder Eerste
Minister Charles Michel en leden van de Brusselse politieke en economische middens.
Op zondag 10 mei opende het Brussels Parlement zijn deuren van 11.00 tot 18.00 uur. Ongeveer
1.500 personen bezochten het Parlement en kregen daarbij de gelegenheid om een institutioneel en recreatief parcours te volgen doorheen het gebouw.
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Een delegatie van de Gay Pride ontvangen in het Parlement – 16 mei 2014

Ter gelegenheid van de 20ste editie ontvingen Voorzitter Charles Picqué en Eerste Onder
voorzitter Fouad Ahidar een afvaardiging van de Gay Pride in de salons van het Brussels
Parlement.
Alan De Bruyne, coördinator van de Belgian Pride en Chille Deman, voorzitter, benadrukten
het belang van de ontvangst van de delegatie en het uithangen van de regenboog vlag aan het
parlementsgebouw.
■

«Sommerfest» van de Duitstalige Gemeenschap – 25 juni 2015

Het Bureau van het Brussels Parlement stelde op donderdag 25 juni 2015 de spiegelzaal ter
beschikking van de Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap, de heer Oliver Paasch,
om er zijn «Sommerfest» te organiseren in aanwezigheid van zo’n 300 genodigden, waaronder
Duitstalige personaliteiten zoals onder meer de heer Karl Heinz Lambert, Voorzitter van het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, en de heer Serge Brammertz, Procureur van
het Joegoslavië-tribunaal.
In een korte toespraak benadrukte Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué de banden
tussen de twee jongste Belgische federale deelstaten, waarna de heer Olivier Paasch de projecten, het uitgebreide internationale netwerk en het dynamisme van de Duitstalige Gemeenschap belichte.
■

 entoonstelling « Brussel onder de nazibezetting 1940-1945 » –
T
21 september tot 15 oktober 2015

De tentoonstelling «Brussel onder de nazibezetting
1940 – 1945» vond plaats in het Brussels Parlement
van 21 september tot 15 oktober.
De tentoonstelling was gebaseerd op de foto’s van
Jimmy Bourgeois. Hoewel de Duitse overheid vanaf
1940 een strikte reglementering had ingevoerd wat
de pers betrof, begaf hij zich op twintigjarige leeftijd
en voorzien van zijn fotoapparaat, in de straten van
de hoofdstad en van enkele kustplaatsen, tussen het
begin van de bezetting en de aankondiging van de
Duitse overgave”.
Zijn zoon, Pierre Bourgeois, heeft alle onuitgegeven foto’s gearchiveerd en gepubliceerd in
twee boeken, waarvan een gedeelte in het Brussels Parlement werd tentoongesteld.
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 ezoek van de Europese commissaris voor Handel, Cecilia Malmström,
B
aan de Commissie belast met Europese Aangelegenheden – donderdag 15 oktober 2015
In het kader van de onderhandelingen over het
TTIP, het Transatlantic Trade and Investment
Partnership tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, hebben de leden van
de Commissie belast met Europese aangelegen
heden onder het voorzitterschap van de heer
Charles Picqué, op donderdag 15 oktober 2015,
de Europese Commissaris voor Handel, Cecilia
Malmström, ontvangen.

Het TTIP is een gemengd verdrag dat, na de onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten
van Amerika, aangenomen zou moeten worden
door het Europees Parlement en de 28 nationale Parlementen alsook, wat België betreft, door
het Federale Parlement en alle Parlementen van de deelgebieden.
De vragen die aan commissaris Cecilia Malmström gesteld werden hadden betrekking op:
– de afzwakking van de normen ter bescherming van de Europese consumenten, die veel
strenger zijn aan deze zijde van de Atlantische Oceaan;
– het beslechten van geschillen tussen bedrijven en Staten (ISDS) voor een internationaal
scheidsgerecht in plaats van voor rechtbanken;
– de bekommernissen in verband met de lijst van de diensten die van het verdrag moeten
worden uitgesloten: gezondheid, onderwijs, cultuur… . De meeste politieke fracties zitten
met vragen over de mechanismen die ingevoerd moeten worden om de uitsluiting van
die diensten te garanderen (positieve en negatieve lijsten);
– het door een groot aantal volksvertegenwoordigers gehekelde gebrek aan transparantie bij
de overdracht van de informatie over het verloop van de onderhandelingen.

■

Colloquium “Regulering, een uitdaging voor het Brussels Gewest” – 19 oktober 2015

Het Brussels Parlement organiseerde maandag 19 oktober 2015 samen met Solvay Brussels
School Economics & Management (SBS/EM – ULB) een colloquium met als thema “Regulering, een uitdaging voor het Brussels Gewest?”.
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Charles Picqué, de Voorzitter, benadrukte in zijn inleiding de redenen waarom het Brussels
Parlement die thematiek aankaart. Enerzijds, kan het Gewest, dankzij zijn bevoegdheden,
optreden op vele gebieden om de markt te regelen en de consument te beschermen. Anderzijds, doet de aan de regulatoren opgelegde onafhankelijkheid belangrijke vragen rijzen inzake
controle, met name op democratisch vlak.
Vervolgens bakende Professor Bruno Liebhaberg (SBS/EM-ULB) het aangekaarte thema af:
Wat is regulering? Waarom en hoe?
In de vroege namiddag, belichtte het eerste panel van
sprekers, met Luc Hujoel, directeur-generaal van
Sibelga, Pascal Misselyn, bestuurder-coördinator
van Brugel, professor Jan Bouckaert, Universiteit
Antwerpen, professor Estelle Cantillon (SBS-EM,
ULB) de stand van zaken inzake de regulering van
elektriciteit in België. Voor het Brussels Gewest is de
omvang van de onbetaalde rekeningen een van de
voornaamste problemen.
Voldoet de huidige wetgeving over regulering in het
licht van die situatie en komt zij werkelijk tegemoet
aan de sociale doelstellingen? Biedt zij de mogelijkheid de concurrentie tussen de leveranciers te stimuleren en invloed uit te oefenen op de prijzen? Wat is
de rol van de netbeheerder in die hele kwestie?
Het tweede panel, met Jack Hamande, voorzitter van
het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, Frédéric Fontaine, directeur-generaal van
Leefmilieu Brussel, en professor Alexandre de Streel,
Universiteit van Namen, maakte een evaluatie van de
telecommunicatiesector in België en van de bijzonderheden van die sector voor het Brussels Gewest. De
tarieven zijn een nationale bevoegdheid, maar de
emissienormen en de beoordeling van de gezondheidsrisico’s ter zake behoren tot de bevoegdheid van de Gewesten. Welke rol hebben de wet
gevende macht, de regulator, de operatoren zelf bij het beheer van de digitale kloof? Is het een
goed idee de gewestelijke instanties een grotere rol te geven? Wat zijn de verplichtingen inzake
openbare dienstverlening in die sectoren? Voor welke instantie gelden ze? Tal van vragen die
toereikende analyses en antwoorden vereisen.
Het derde panel, met Christiane Franck, directeur-generaal van Vivaqua, Bruno Beels, intercommunaal coördinator Water-link en Pierre Bauby, docent-onderzoeker, Sciences Po Paris en Université Paris VIII, belichtten de problematiek van waterbeheer en -distributie, de componenten
van de prijsbepaling en de ter zake heersende trends. Welke instanties moeten de maatregelen
ter bescherming van de zwakste gebruikers ten uitvoer leggen en de veroorzaakte kosten betalen?
Het laatste onderdeel bestond uit een analyse van de belangrijke investeringen die moeten
voorzien worden op middellange en lange termijn en de financiering ervan.
Het colloquium werd afgerond met de interventie van de minister belast met economie, Didier
Gosuin, over de analyse van de politieke, sociale en institutionele uitdagingen inzake regulering van voornoemde sectoren en een debat tussen de volksvertegenwoordigers die werden
aangewezen door hun fractie en de gastsprekers.
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E. GEBRUIK VAN ZALEN
Het gebruik van de zalen en lokalen van het Brussels Parlement is vastgesteld in een door het
Bureau opgesteld strikt reglement. Het Bureau neemt alle beslissingen in dit verband.

E.1. Gebruik voor activiteiten van het Brussels Parlement
datum
16 oktober 2014

28 november 2014
8 januari 2015
18.00 uur
9 januari 2015
9 mei 2015
11.30 uur
10 mei 2015
11.00 uur - 18.00 uur
12 mei 2014
18.00 uur
18 en 21 september
tot 15 oktober 2015
10.00 uur - 17.00 uur
19 oktober 2015
11.00 uur

activiteiten
Uitreiking van de eervolle onderscheidingen toegekend door
de Koning aan Brusselse volksvertegenwoordigers en ministers van de
vorige zittingsperiode voor de tijdens hun carrière bewezen diensten
Receptie voor de 25ste verjaardag van het Brussels Parlement
Nieuwjaarsreceptie

zaal
Spiegelzaal

Hulde aan de slachtoffers van de aanslag in Parijs
Irisfeest - Receptie

Halfrond
Spiegelzaal en groot salon

Irisfeest - Open dag

Parcours in het gebouw

Gay-Pride - Receptie

Groot salon

Vernissage (18/9) en tentoonstelling
«Brussel onde de nazibezetting 1940-1945»

Grote vestibule (erebordes)

Colloquium
“Regulering, een uitdaging voor het Brussels Gewest?”

Halfrond

Spiegelzaal en salons
Spiegelzaal

E.2. Gebruik voor activiteiten van de politieke fracties
datum
18 december 2014
19.00 uur
12 februari 2015
19.00 uur
20 maart 2015
14.00 uur
1 april 2015
12.00 uur - 14.00 uur
5 mei 2015
19.00 uur
23 mei 2015
10.00 uur

activiteiten
sp.a-fractie – organisatie van een debatavond rond “Movement X
en racisme in België
FDF-fractie en “Centre d’Etudes Jacques Georgin” - Conferentie
“Stadsecologie en de nieuwe economieën”
Ecolo-fractie – Debat rond het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en
Investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership) op
vrijdag 20 maart 2015
Ecolo-fractie – “Conferentie dubbele nationaliteit”
FDF-fractie en het “Centre d’études Jacques Georgin” - Conferentie
“Discriminatie bij aanwerving”
N-VA-fractie – Conferentie van Staatssecretaris Theo Francken over asiel
en migratie

zaal
Polyvalente zaal
Zaal 201
Polyvalente zaal

Polyvalente zaal
Zaal 201
Polyvalente zaal
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E.3. Gebruik voor activiteiten van leden van de Brusselse Regering
datum
3 maart 2015
9.00 uur
1 april 2015
9.00 uur - 18.00 uur

activiteiten
Ministers C. Fremault et P. Smet - Armoederapport 2014

zaal
Halfrond en zalen 321 en 323

Minister-President R. Vervoort - Brussel Plaatselijke besturen:
thema-atelier over de elektronische communicatieinstrumenten
van de lokale democratie

Halfrond en spiegelzaal

E.4. Gebruik voor activiteiten van derden
datum
1 oktober 2014
18.00 uur
13 oktober 2014
10.00 uur
14 oktober 2014
10.00 uur
en 14.00 uur
23 oktober 2014
16.30 uur
5 november 2014
19.00 uur
24 november 2014
10.00 uur
17 december 2014
19.00 uur
27 januari 2015
18.00 uur

activiteiten
Europese Federatie van Binnenhavens – Receptie 20 jaar

zaal
Spiegelzaal

Economische en Sociale Raad van het BHG – colloquium 20 jaar
+ walking diner
Regionaal Integratiecentrum « Foyer » - « Brussel in dialoog »

Halfrond en Spiegelzaal

Hydrobru – Academische zitting walking diner: 25 jaar

Spiegelzaal en groot salon

Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Gewestelijke school voor openbaar bestuur - 20 jaar

Spiegelzaal en groot salon

Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

PFB - Concert en Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal

28 januari 2015
18.00 uur
2 februari 2015
18.00 uur
3 februari 2015
19.00 uur
10 februari 2015
19.00 uur
11 maart 2015
19.00 uur
14 maart 2015
14.00 uur 17.00 uur

PFB - Concert en Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal

VOKA - Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal

Concert - Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

Concert - Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

Concert - Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

vzw HUJO - Finale van een nationaal jongerendebatwedstrijd

Polyvalente zaal

Zaal 321 of 323
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datum
25 maart 2015
13.30 uur
17 april 2015
9.00 uur - 17.00 uur
van 22 tot 26 april
2015
29 april 2015
12.00 uur 17.00 uur
4 mei 2015
9.00 uur - 18.00 uur
13 mei 2015
13.00 uur
13 mei 2015
19.00 uur
29 mei 2015
16.00 uur
3 juni 2015
19.00 uur
17 juni 2015
10.00 uur 14.00 uur
25 juni 2015
18.00 uur
14 september 2015
9.00 uur – 20.00 uur
24 september 2015
9.00 uur – 17.00 uur
25 september 2015
9.00 uur – 14.00 uur

activiteiten
Krasgroep Brussel - Slotzitting van het “Scholierenparlement”

zaal
Halfrond

Unie van Europese Federalisten - Vergadering van het Federale
Comité van de Unie van Europese Federalisten
Festival Courants d’Airs – Conservatoire royal de Bruxelles

Halfrond en zalen 321, 323
en 201
Spiegelzaal en groot salon

Les Equipes populaires - Colloquium over “de indexsprong voor
huurprijzen en uitkeringen die huurprijzen omkaderen”

Polyvalente zaal

Brusselse Confederatie voor Social Profit Ondernemingen Colloquium
Goodplanet - Jongerenparlement voor leefmilieu

Halfrond en spiegelzaal

Concert - Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

Europese Vrouwenlobby - Seminarie ter gelegenheid van de 25ste
verjaardag van de Lobby gevolgd door een receptie
Concert - Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - Algemene vergadering

Groot salon

Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Receptie

Spiegelzaal

Fondation Laser International – 1ste Europees filmfestival over
verkeersveiligheid
KULeuven - campus Brussel – Slotconferentie van het «International
University (IntUni)» project
Vzw Muzes – Internationaal symposium «Muziek doet leven»

Halfrond en spiegelzaal

Halfrond

Spiegelzaal

Spiegelzaal
Spiegelzaal

HET PARLEMENT
OP DE NATIONALE
& INTERNATIONALE SCÈNE

A.	De ontvangst
van buitenlandse delegaties
B. Verplaatsingen
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A.	DE ONTVANGST VAN BUITENLANDSE
DELEGATIES
■

 ezoek van een delegatie van de “Communauté urbaine van Bordeaux”
B
(1 december 2014)

Parlementsvoorzitter, Charles Picqué, heeft op maandag 1 december 2014 een delegatie ontvangen van de «Communauté urbaine de Bordeaux» op studiebezoek in Brussel van 1 tot
3 december 2014 met als thema: de plaats van steden in Europa en het concept van “slimme”
steden.
De Voorzitter heeft de delegatie, geleid door Mevr Mylène Villanove, gemeenteraadslid
gedelegeerd bij de burgemeester van Bordeaux voor de institutionele betrekkingen met de
landsgebieden, ingelicht over de structuur van federaal België en over de uitdagingen die het
Brussels Gewest zal moeten aannemen tijdens het volgende decennium.

■

 ezoek van een delegatie van de Senaat van Kenia
B
(11 september 2015)

Op vrijdag 11 september 2015 heeft Parlementsvoorzitter Charles Picqué
een delegatie ontvangen van de Republiek Kenia die in België op bezoek
was in het kader van het «devolutieproces», zijnde de decentralisatie die
Kenia doormaakt ingevolge de nieuwe Grondwet die in 2013 van kracht
werd.
Kenia is een land met 43 provincies dat gestart is met een decentralisatie
waarbij bevoegdheden inzake gezondheid, waterbeheer en -distributie en
energie, worden overgedragen aan de provincies. De Belgische gedecentraliseerde structuur
was dan ook een interessant onderwerp voor de Keniaanse overheid.

■

 ezoek van een delegatie van het
B
Volkscongres van de Provincie Sichuan
(China) (11 september 2015)

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag
van het samenwerkingsakkoord dat in 1995
is gesloten tussen de provincie Sichuan en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft
Parlementsvoorzitter Charles Picqué op vrijdag 11 september 2015 een delegatie ontvangen van het Volkscongres van de provincie
Sichuan. Het was de gelegenheid om het
bilan op te maken van 20 jaar samenwerking en tevens mogelijke toekomstige samen
werkingsprojecten te onderzoeken. Een belangrijk deel van het onderhoud was gewijd aan de
ontwikkeling van het toerisme.
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 ezoek van een delegatie van parlementsleden
B
van Bosnië en Herzegovina
(21 oktober 2015)

Op woensdag 21 oktober 2015 bezocht een delegatie
van parlementsleden van Bosnië en Herzegovina het
Brussels Parlement om er een ontmoeting te hebben
met Parlementsvoorzitter Charles Picqué. De delegatie was samengesteld uit leden van de Kamer van
volksvertegenwoordigers van Bosnië en Herzegovina, uit leden van het Parlement van de Federatie
van Bosnië en Herzegovina (de Bosnisch-Kroatische entiteit van het land) en uit leden van het
Parlement van de Servische Republiek (de Servische entiteit van het land). Bosnië en Herzegovina is een land waar momenteel een debat wordt gevoerd over verdere decentralisering. De
ontmoeting gaf de delegatie de gelegenheid om Voorzitter Charles Picqué vragen te stellen
inzake de organisatie en de verdeling van de bevoegdheden in het Federale België.

B.	VERPLAATSINGEN IN BELGIË
EN IN HET BUITENLAND
B.1. Verplaatsingen van de Voorzitter
■

 harles Picqué op bezoek in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
C
(4 september 2015)

Op uitnodiging van de Voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, KarlHeinz Lambertz, is Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué op vrijdag 4 september 2015
naar Eupen gegaan. Zij spraken er onder meer over de overdracht van bevoegdheden ingevolge
de zesde Staatshervorming, over de opvoeding tot burgerzin en de mogelijke pr-activiteiten
die kunnen worden opgezet om de kloof te verminderen tussen de burger en zijn democratische instellingen.

B.2. Verplaatsingen van commissies van het Brussels Parlement
■

Commissie voor de Huisvesting

Tuinwijken Floreal en Le Logis (4 juni 2015)
De commissie heeft de tuinwijken Floreal en Le Logis in Watermaal-Bosvoorde bezocht. Na
een ontmoeting met de instanties van deze twee sociale huisvestingsmaatschappijen, hebben
de leden enkele gerenoveerde of in renovatie zijnde woningen bezocht, in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
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Commissie voor de Infrastructuur belast met de Openbare Werken en de Mobiliteit

De stelplaats van de MIVB in Haren (19 januari 2015)
De commissie heeft de installaties van de MIVB in Haren bezocht, een remise en een atelier
voor trams, een remise en een atelier voor bussen alsook de busdispatching. De volksvertegenwoordigers hebben gezien hoe de tramstofzuiger werkt die in een keer alle vuilnis uit de
tram verwijdert.

■

 ommissie voor het Leefmilieu en de Energie belast met het Natuurbehoud, het WaterC
beleid en de Openbare Netheid

Het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel (10 februari 2015)
De commissie heeft het nieuwe gebouw van Leefmilieu Brussel aan Tour & Taxis bezocht, dat
is ontworpen met het oog op een laag energieverbruik, en heeft een presentatie van de verschillende diensten van het Instituut bijgewoond. Ze heeft toelichtingen gehoord over de
methode om de door vliegtuigen voortgebrachte geluidshinder te meten en over het verzamelen van de gegevens die dienen om een kadaster op te stellen. De commissie heeft vervolgens
de boerderij “Nos Pilifs” bezocht om de vliegtuigen die vanop de piste 25R opstijgen, waar te
nemen.

Het slachthuis van Anderlecht (3 maart 2015)
De commissie heeft het slachthuis in de wijk Kuregem bezocht. Het bestaat sinds 1888 en werd
in 1987 gemoderniseerd. Het telt vier slachtlijnen en een dertigtal versnijzalen. Ze zijn uitgerust met een waterzuiveringsinstallatie. Op de overdekte markt die in het weekend plaatsheeft
op de site, staan ongeveer 600 handelaars. Er is een nieuwe voedselhal gebouwd in 2015 met
steun van het Brussels Gewest en het EFRO. De gemeente heeft een netheidshandvest opgelegd
in de wijk en de vzw “Cultureghem” ontwikkelt er verschillende animaties (spelprogramma’s,
onder meer kookworkshops).

Het Biomass Center van Ieper (19 mei 2015)
De commissie heeft in Ieper een presentatie bijgewoond van de activiteiten van het verwerkingscentrum voor organisch afval en van het productieproces van biogas. Ze heeft vervolgens de installaties bezocht, die een zuiveringsinstallatie en een luchtbehandelingssysteem
omvatten.
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B.3. Deelname aan internationale vergaderingen
■

 lgemene vergadering van de CALRE
A
(Santiago de Compostella, van 6 tot 8 november 2014)

De Algemene vergadering van de CALRE, waarvan het
Brussels Parlement in 2014 het ondervoorzitterschap waarnam, heeft plaatsgevonden in Santiago de Compostella
van 6 tot 8 november 2014. De verklaring van Santiago de
Compostella werd op de vergadering door de deelnemers
goedgekeurd met unanimiteit.
Op deze Algemene vergadering werd de heer Raffaele
Cattaneo, Voorzitter van het regionale Parlement van Lombardije, tot CALRE-voorzitter verkozen voor het jaar 2015.
Vijf werkgroepen, met als onderwerpen subsidiariteit, e-democracity, het Europees Cohesiebeleid, gendergelijkheid en migratie, werden eveneens opgericht.
Voor meer informatie: www.calrenet.eu
Wat is de CALRE?
Uit bezorgdheid om beter te kunnen overleggen en om tevens meer inspraak te hebben in de
besluitvorming van de Europese Unie, hebben de regionale assemblees van verschillende
federale staten in 1997 de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) opgericht. De eerste leden waren de regionale en gemeenschapsassemblees van
Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje en Italië. Sindsdien zijn andere regionale assemblees met
wetgevende bevoegdheid uit andere Europese landen, waaronder de assemblees van Schotland, Wales, Noord-Ierland, Madeira en de Azoren, toegetreden tot de CALRE.
Sedert de oprichting vonden de voorzitters van de regionale assemblees dat het beleid van de
regio’s het dichtst bij de burger staat en eisten ze meer betrokken te worden in het Europese
beslissingsproces. Voor alle drie beleidsniveau’s (Europa, Nationale Staten, Regio’s) geldt volgens hen immers het principe dat het niveau dat het dichtst bij de burger staat, ook het best
geplaatst is om te waken over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel: de Europese Unie
zou enkel mogen optreden indien haar beleidsniveau geschikter is dan dat van de lidstaten of
de regio’s zelf. Anderzijds menen de voorzitters dat de globalisering ertoe noopt het proces
van regionalisering en decentralisatie nog te versterken.

■

Benelux Interparlementaire Assemblee

Benelux (letterwoord voor België, Nederland en Luxemburg) is een economische unie (samenwerking) tussen
België, Nederland en Luxemburg. De drie Staten hebben
zich op het einde van de tweede wereldoorlog verenigd
tot een sterkere economische entiteit tegenover de grote
buurlanden.
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Het Benelux Interparlementaire Assemblee (afgekort “het Beneluxparlement”) verleent adviezen aan de drie regeringen om de economische en grensoverschrijdende samenwerking tussen
de drie landen te verbeteren en te stimuleren.
Zeven leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en drie Senatoren, vijf leden van het
Vlaams Parlement, twee leden van het Parlement van de Franse Gemeenschap, twee leden
van het Waals Parlement, één lid van het Brussels Parlement en eveneens één lid van het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap zetelen samen met 21 Nederlandse parlements
leden en zeven Luxemburgse parlementsleden in het Beneluxparlement.
De heer Willem Draps (MR) zetelt in het Benelux Interparlementaire Assemblee als lid van
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hij is er voorzitter van de commissie Financiën en
Mobiliteit
De plenaire vergaderingen van het Parlement vinden beurtelings plaats (elke drie jaar) in
Brussel, Den Haag of Luxemburg.
De laatste plenumvergadering onder het voorzitterschap van het Groothertogdom Luxemburg
heeft plaatsgevonden in Luxemburg op 12 en 13 december 2014. Het was de gelegenheid om
de leden te informeren omtrent de wijzigingen in de samenstelling van de assemblee ingevolge
de Belgische verkiezingen (federaal, gewestelijk en Europees) van 25 mei 2015.
Het Beneluxparlement zal in 2015 en 2016 in de Senaat te Brussel zetelen onder het Belgisch
voorzitterschap van mevr. Maya Detiège, federaal volksvertegenwoordiger voor sp.a.
Tijdens de plenumvergadering van 12 en 13 juni 2015 stelde vice-eerste minister en minister
van Buitenlandse Zaken Didier Reynders het jaarverslag 2014 van het Benelux Parlement voor
en lichtte het verslag over het buitenlands beleid van de Unie met de prioriteiten van het
Belgische voorzitterschap van de Benelux toe: duurzame ontwikkeling, veiligheid en energie.
Voor het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad van de EU (juli – december 2015) wordt
het beheer van de migratiestromen de absolute prioriteit.
Inzake “roamingkosten” in Europa, die eind 2015 zouden worden afgeschaft maar door de
opgelopen vertraging van de onderhandelingen pas zullen ingaan in 2018, heeft het Beneluxparlement een resolutie aangenomen die de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse
regering verzoekt om via gezamenlijk overleg de operatoren te verplichten om de kosten voor
roaming tussen de drie landen nu al af te schaffen en hiermee reeds vorm te geven aan een
breder Europees project.
Voor meer informatie over de werkzaamheden van het Beneluxparlement:
www.beneluxparlement.eu in de rubriek “Documenten”.

HET PERSONEEL
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A. DE DIENSTEN
Benoeming van een nieuwe Secretaris-generaal
Tijdens de plenaire zitting van 27 maart 2015 is Patrick
Vanleemputten benoemd tot Secretaris- generaal (Griffier) van
het Brussels Parlement vanaf 1 april 2015. In tussentijd (1 april
2014 – 31 maart 2015) nam de heer Michel Beerlandt, Directeur-generaal (Adjunct-griffier), de functie van Secretaris-
generaal waar.
Patrick Vanleemputten is geboren in Brussel, gehuwd en vader
van drie kinderen. Als licentiaat Rechten (ULB) en geaggregeerde van het onderwijs koos hij voor een loopbaan aan de
overheid : hij begon als vorser aan de ULB (1979), werd daarna
ambtenaar op de gemeentelijke administratie van Sint-PietersWoluwe (1981), en ging nadien aan de slag als ambtenaar in de Kamer van Volksvertegnwoordigers bij de wetgevende dienst en vervolgens bij het Secretariaat-generaal van 1984 tot 1989.
Bij het ontstaan van het Bussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 heeft hij meegewerkt aan de
organisatie van de wetgevende dienst van het Parlement waarvan hij als directeur de leiding
nam in 2006.
Zijn Academische en praktische ervaring laat hem toe om gedurende vele jaren les te geven aan
het «Haute Ecole Francisco Ferrer». Hij onderwijst er aan studenten Master in de Administratieve
Wetenschappen en Openbaar Bestuur over de Brussels Instellingen, Administratief Recht en over
de aspecten van het federalisme in België.

A. DE DIENSTEN
De diensten vormen de griffie en werken zowel voor het gewestelijk Parlement als voor de
Verenigde Vergadering. Ze worden geleid door de griffier, die wordt bijgestaan en, zo nodig,
vervangen door de adjunct-griffier. De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende
taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.
De griffier wordt door het Parlement benoemd en heeft de rang van secretaris-generaal. Hij
bewaart het archief van het parlement en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen.
Hij woont de vergaderingen van het Parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling bij en adviseert de voorzitter en de parlementsleden over de interpretatie van de regels
en de parlementaire jurisprudentie.
Namens het Bureau oefent hij gezag uit over alle diensten en het personeel.
Diensten (Eikstraat 22)
Postadres: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel
Telefoon: 02 549 62 11 – Fax: 02 549 62 12
E-mail: griffie@parlement.brussels
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Secretaris-generaal (griffier)
Dhr. Patrick Vanleemutten
Telefoon: 02 549 62 97 - Fax: 02 549 62 12
E-mail: griffie@parlement.brussels
Directeur-generaal (adjunct-griffier)
Dhr. Michel Beerlandt
Telefoon: 02 549 63 64 – Fax: 02 549 62 12
E-mail: griffie@parlement.brussels
De diensten bestaan uit het Secretariaat-generaal en de directies “Personeel & Financiën”,
“Wetgevende diensten”, “Verslaggeving” en “Infrastructuur & Logistiek”.

■

Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal bestaat uit het secretariaat van de griffier en de adjunct-griffier
en uit de Juridische dienst en de diensten Public Relations en internationale betrekkingen,
Informatica, Preventie en Archief.
De Juridische dienst: deze dienst wordt momenteel opgericht en zal in hoofdzaak belast
zijn met het secretariaat van de Brusselse Controlecommissie, de geschillen en het leveren van
interne juridische bijstand aan de diensten van het Parlement.
Secretariaat: telefoon: 02 549 63 65 – E-mail: griffie@parlement.brussels
De dienst Public relations en internationale betrekkingen: is belast met het protocol, de
relaties met de pers, de accreditatie van de officiële journalisten, de internationale betrekkingen, de internationale paspoorten, de recepties, enz.
Diensthoofd: mevr. Dominique Desprechins (eerste adviseur)
Secretariaat: telefoon: 02 549 62 04 – E-mail: publicrelations@parlement.brussels
Informaticadienst: staat het personeel bij bij het gebruik van het materieel en de software,
zorgt voor de aankoop van materiaal en software, doet de analyse en de programmering van
de toepassingen, doet het netwerkbeheer, zorgt voor aangepaste opleidingen, …
Diensthoofd: dhr. Emmanuel Willems (eerste adviseur)
Secretariaat: telefoon: 02 549 64 21 – E-mail: informatica@parlement.brussels
De dienst Preventie: deze dienst wordt momenteel opgericht en zal alle aspecten van de
preventie en de bescherming op de werkvloer behandelen. Deze oefent zijn functie uit in
samenwerking met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).
Dit comité, dat paritair is samengesteld, behandelt de verscheidene aspecten betreffende het
welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.
Wnd. Preventieadviseur: dhr. Yves Clocquet de Blauwe
Secretariaat: telefoon: 02 549 63 65 – E-mail: preventie@parlement.brussels
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Archiefdienst: is belast met het archiefbeheer van het Parlement. Deze dienst wordt momenteel opgericht.
Secretariaat: telefoon: 02 549 63 65 – E-mail: griffie@parlement.brussels

■

Directie Personeel & Financiën

Dienst Volksvertegenwoordigers en personeel: belast met de berekening en uitbetaling van de
wedden en vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, de personeelsleden van de permanente diensten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap
en enkel met de uitbetaling van de wedden van de individuele medewerkers van de volks
vertegenwoordigers en de medewerkers van de politieke fracties alsook met de verdeling van
de maaltijdcheques die ze ontvangen. De dienst houdt zich ook bezig met de fiscale en sociale
lasten, de verzekeringen, de sociale dienst, de cursussen en opleidingen, … .
Gewezen volksvertegenwoordigers: staat in voor de berekening en betaling van de rustpen
sioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten laste van de vzw Pensioenkas.
Dienst Financiën en boekhouding: maakt de begroting op en voert de begrotingscontroles en
begrotingaanpassingan van het Parlement door, voert de betalingen uit, int de ontvangsten,
beheert de thesaurie, stelt de jaarlijkse rekeningen op, … .
Directeur: dhr. Dirk Lichtert (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 62 02
Volksvertegenwoordigers en personeel: personeel@parlement.brussels
Financiën en boekhouding: boekhouding@parlement.brussels
Gewezen volksvertegenwoordigers: pensioenkas@parlement.brussels

■

Directie Wetgevende diensten

Plenaire vergaderingen: stelt de agenda van de plenaire vergaderingen op, overeenkomstig de
beslissingen van het Bureau in uitgebreide samenstelling, alsook de gids van de voorzitter,
beheert de amendementen, interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen.
Commissies en studies: bereidt de commissievergaderingen voor en redigeert de verslagen
ervan.
Wetgevende data & documentatie: beheert onder meer de bibliotheek, de parlementaire
stukken, de bijwerking van de website.
Europese Aangelegenheden: is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de controleprocedure
van het subsidiariteitsprincipe door middel van ontwerpen van Europese wetgevende Akten,
met de follow-up van de werkzaamheden van het Brussels Parlement binnen de Conferentie
van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) en met de interparlementaire samenwerking met het Europees Parlement.
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Vertaling naar het Nederlands
Vertaling naar het Frans
Directeur: dhr. Jean-Luc Robert (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 62 86
Plenaire vergaderingen: plenairevergaderingen@parlement.brussels
Commissies & studies: commissies@parlement.brussels
Wetgevende data & documentatie: documentatie@parlement.brussels
Vertaling naar het Nederlands: vertalingfr@parlement.brussels
Vertaling naar het Frans: vertalingnl@parlement.brussels

■

Directie Infrastructuur & Logistiek

Dienst Infrastructuur: zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, alsook voor het REG
(rationeel energieverbruik) de elektrische, sanitaire en veiligheidsinstallaties, de verwarming,
de telefooninstallaties, de faxtoestellen, de fotokopieertoestellen, de steminstallaties, …
Administratief beheer: beheert de uitrusting (meubels, kunstwerken, ...) in de lokalen, de
administratieve dossiers van het gebouwenbeheer (verzekeringen, belastingen, ...), stelt de
bestelbons op, beheert de reservaties van de vergaderzalen, de follow-up van de bestellingen,
de MIVB/MTB-abonnementen, de P-nummerplaten, de parkeerruimten, de inventaris en de
telefoonlijsten.
Logistiek: Het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de
verzending, de keuken en de garage.
Directeur: mevr. Joëlle Rosenoër (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 62 38
Dienst Infrastructuur: technischedienst@parlement.brussels
Administratief beheer: administratiefbeheer@parlement.brussels
Economaat: economaat@parlement.brussels
Verzending & drukkerij: verzending@parlement.brussels
Ecolabel: ecolabel@parlement.brussels

■

Directie Verslaggeving

Deze directie is belast met de redactie van de integrale verslagen van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen waar interpellaties en mondelinge vragen worden
behandeld. Zij staat in voor de samenvattende vertaling van de betogen en voor de opmaak
en de publicatie van de verslagen op de website van het Brussels Parlement.
Directeur: mevr. Anne Van Asbroeck (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 68 02
scr@parlement.brussels
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• Verdeling van de personeelsleden
Per niveau

Niveau A
Niveau B 1
Niveau B 2
Niveau C
Totaal

48
20
8
53
129(*)

30 mannen: 62,5 %
7 mannen: 35 %
3 mannen: 37,5 %
31 mannen: 58,5 %
71 mannen: 55 %

18 vrouwen: 37,5 %
13 vrouwen: 65 %
5 vrouwen: 62,5 %
22 vrouwen: 41,5 %
58 vrouwen: 45 %

Per geslacht: Mannen: 71 (55,04 %) - Vrouwen: 58 (44,96 %)
Werkregime:

(*)

100 %
85

90 %
8

80 %
13

70 %
1

60 %
11

50 %
6

40 %
1

33 %
2

0%
2

Totaal
129

Per leeftijd:

Leeftijdscategorie
20 < A ≤ 30
30 < A ≤ 40
40 < A ≤ 50
50 < A ≤ 60
60 < A

Aantal
1
17
46
54
11
129

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 50 jaar.
• De volgende personeelsleden hebben het Brussels Parlement verlaten in 2014-2015
– Dhr Serge Govaert (griffier) is gepensioneerd sinds 1 april 2015;
– Mevr. Franca School (directie Infrastructuur & Logistiek) is gepensioneerd sinds 1 juni 2015.
• De volgende personeelsleden zijn in dienst getreden bij het Brussels Parlement in
2014-2015
– Dhr. Emmanuel Willems is op proef benoemd in de hoedanigheid van eerste adviseurinformaticus bij de directie Secretariaat-generaal sinds 1 februari 2015;
– Dhr. Bernard Herremans is op proef benoemd in de hoedanigheid van attaché bij de directie
Personeel & Financiën sinds 16 februari 2015. Bij 1 november 2015 werd hij overgeplaatst
naar de directie van de Wetgevende diensten;
– Dhr. Hakim Ouindi is op proef benoemd in de hoedanigheid van kamerbewaarder bij de
directie Infrastructuur & Logistiek sinds 29 mei 2015;
– Mevr. Danielle Konings is op proef benoemd in de hoedanigheid van kamerbewaarder bij de
directie Infrastructuur & Logistiek sinds 1 juni 2015;
– Mevr. Valentine Gilbert is op proef benoemd in de hoedanigheid van adjunct-adviseurgebouwenbeheer bij de directie Infrastructuur & Logistiek sinds 16 september 2015;
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– Mevr. Marijke Staessens is op proef benoemd in de hoedanigheid van klerk-typiste bij de
directie Infrastructuur & Logistiek sinds 1 december 2015.
• Tijdelijke personeelsleden
– Mevr. Els Brems werd op 1 oktober 2015 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke redacteur-vertaler bij de directie Verslaggeving;
– Mevr. Sandra Noben werd op 18 november 2014 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke
redacteur-vertaler bij de directie Verslaggeving;
– Mevr. Lydia De Braekeleer werd op 20 april 2015 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke
kamerbewaarder bij de directie Infrastructuur & Logistiek;
– Dhr. Olivier Henderickx werd op 1 mei 2015 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke
kamerbewaarder bij de directie Infrastructuur & Logistiek.
• Personeelsleden die zijn overleden
Het overlijden van dhr. Thierry Van Hecke (directie Verslaggeving – overleden op 7 april 2015)
valt te betreuren.
• Het kabinet van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap
Contact:
Kabinet van de voorzitter – Dhr. Charles Picqué
Kabinetsdirecteur: dhr. Olivier Pirotte
Telefoon: 02 549 63 31 - Fax: 02 549 63 35
E-mail: voorzitterschap@bruparl.irisnet.be
Kabinet van de eerste ondervoorzitter – Dhr. Fouad Ahidar
Kabinetsdirecteur: dhr. Wim Smet (½ tijds) – mevr. Salika Raiss (½ tijds)
Telefoon: 02 549 63 41 - Fax: 02 549 63 50
E-mail: fahidar@bruparl.irisnet.be
• De directieraad
Samenstelling:
Dhr. Patrick Vanleemputten, griffier
Dhr. Michel Beerlandt, adjunct-griffier
Mevr. Anne Van Asbroeck, mevr. Joëlle Rosenoër en de heren Jean-Luc Robert en Dirk L
 ichtert,
bestuursdirecteurs
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• Het personeelscomité
Samenstelling:
Dhr. Laurent Lefèvre, voorzitter
Mevr. Peggy De Cock, ondervoorzitster
Dhr. Benjamin Desaive, secretaris
Dhr. Jean-Pierre Cornelissen
Dhr. Vincent Delannoy
Dhr. Sergio Ascaride
Dhr. Michel Lenoir
Dhr. Didier Bastin
Mevr. Bienne Baron
Mevr. Sophie Dumoulin

De directieraad moet geraadpleegd worden en een advies uitbrengen in de gevallen voorzien
door het personeelsstatuut en hij kan een advies uitbrengen over de voorstellen van de autoriteiten van het Parlement over het personeelsstatuut of een personeelscategorie en over de
voorstellen over de organisatie en de werking van de diensten.
Het personeelscomité verdedigt de belangen van het personeel bij de autoriteiten van het
Parlement en zorgt voor het contact tussen die autoriteiten en het personeel. Het personeelscomité moet geraadpleegd worden en een advies uitbrengen in de gevallen voorzien door het
personeelsstatuut en het kan algemene problemen in verband met de toepassing en de interpretatie van het personeelsstatuut ter kennis van de autoriteiten van het Parlement brengen.
Het kan geraadpleegd worden over alle problemen van die aard.
Het personeelscomité kan adviezen uitbrengen en voorstellen doen aan de autoriteiten
van het Parlement in verband met de organisatie en de werking van de diensten, het welzijn
op het werk in de zin van de vigerende wetten en besluiten en in het algemeen over de
arbeidsomstandigheden van het personeel, met uitsluiting van de bevorderingen en de
tuchtprocedures.

HET PARLEMENT BEHEERDER
VAN ZIJN GEBOUW

A. Energieprestaties
B.	Onderhoudswerken
C.	Maatregelen voor een
milieuvriendelijk beheer
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A. ENERGIEPRESTATIES
De energiebesparende maatregelen zijn positief. Het jaarlijks verbruik van elektriciteit en gas
in de gebouwen van het parlement (oppervlakte: +/- 22.500 m²) daalt sedert zeven jaar, zoals
blijkt uit onderstaande tabellen en grafieken.

A.1. Elektriciteit
Vergelijkende tabel van het elektriciteitsverbruik (paleis en gebouwen van de politieke fracties
in de Lombardstraat 57 en de Eikstraat 14-16)
Verbruik: 2009-2014, volledige jaren, 2015 (partim)
Elektriciteit: jaarlijks verbruik
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A.2. Aardgas
Vergelijkende tabel inzake genormaliseerd verbruik van gas (paleis en gebouwen van de politieke fracties in de Lombardstraat 57 en de Eikstraat 14-16)
Verbruik: 2009-2014, volledige jaren, 2015 (partim)

Het reëel gasverbruik wordt gemeten door de gasmeter (1 m³ arm aardgas komt overeen met
9,16 kWh (kilowattuur).
Genormaliseerd gasverbruik: d.w.z. de klimatologische omstandigheden neutraliseren bij de
berekening van het gasverbruik. Men brengt het verbruik terug naar het verbruiksniveau van
een gemiddeld jaar.
Men kan het genormaliseerd verbruik berekenen met een eenvoudige regel van drie:
genormaliseerd verbruik = (reëel verbruik x normale graaddagen van de plaats) / de graaddagen van de plaats van de observatieperiode.
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A.3. Water

B.	O nderhoudswerken
aan het Parlement
Gedurende het jaar 2014-2015, heeft het Parlement enkele ambitieuze bouwplaatsen in de
stijgers gezet.

B.1 Restauratie en isolatie van de raamkozijnen
De restauratie en isolatie van de raamkozijnen van het Hôtel van Limminghe zijn gestart
28 april 2014 onder leiding van het architectenbureau Ma² - Metzger en vennoten.
De restauratie streeft naar het behoud van de historische waarde. Daarom heeft het architectenbureau voor de start van de werkzaamheden een historische studie gemaakt om de bouwperiodes van de verschillende delen van de gebouwen te identificeren. Deze gebouwen zijn in
de loop der eeuwen samengebracht en omgebouwd tot het geheel dat wij vandaag kennen.
Het geheel van de werkzaamheden volgt een logica per gevel volgens de bouwperiode.
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In het algemeen omvat de restauratie van de raamkozijnen:
a. de restauratie van het schrijnwerk door:
– de toevoeging van houtwerk voor de beschermde raamkozijnen in kwestie;
– de vervanging van de waterafvoer en de plaatsing van drie afwateringspunten per kozijn;
– de vervanging van de neus van het steunpunt;
– de houttransplantatie waarbij een deel van het beschadigde hout vervangen wordt en het
oorspronkelijke stuk behouden kan worden. Het hout moet hetzelfde zijn als het
bestaande hout (eik) en in dezelfde richting van de vezels geplaatst worden;
– de rechttrekking van de assemblages die opnieuw loodrecht gemaakt worden in het
atelier en die vaak gelijmd worden om te voorkomen dat het probleem opnieuw opduikt.
De schrijnwerker zorgt ervoor dat het vaste deel en het mobiele deel van het kozijn
perfect aansluiten.
b. Verbetering van de thermische en akoestische kwaliteit door:
– de plaatsing van isolerend enkel glas voor de beschermde delen;
– de plaatsing van een soepele voeg tussen het vaste en het mobiele gedeelte;
– de renovatie van mastic rond de ramen wat bijdraagt tot een beter bevestigd raam en de
indringing van water in het hout verhinderd;
– 
de vervanging van de cementenvoeg tussen het
raamkozijn en de externe gevel door een elastische
voeg in mastic.
De restauratie van de raamkozijnen met behoud van de
historische waarde en verbetering van de thermische en
akoestische isolatie voor een grotere comfort van de
gebruikers van het Hôtel van Limminghe, dat bij besluit
beschermd is op 9 februari 1995, is een aanzienlijke uitdaging.
De restauratie van het beslag is toevertrouwd aan het
bedrijf Vervloet.
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B.2 Asbestinventaris
Het Parlement heeft in 2014 een asbestinventaris laten opmaken in zijn verschillende gebouwen. Hoewel het asbest systematisch werd verwijderd tijdens de opeenvolgende renovaties,
blijkt er op sommige plaatsen nog te zijn, maar dat vormt evenwel geen gevaar, aangezien
het asbest in vaste vorm en op afgesloten plaatsen voorkomt. Er is een asbestbeheersplan
opgesteld dat de systematische verwijdering ervan regelt.
In eerste fase heeft een gespecialiseerd bedrijf de plaatsen behandelt waar de materialen die
asbest bevatten, beschadigd waren:
– isolatie van de verwarmingsleidingen in de archieflokalen van de kelderverdieping;
– verwarming – afvoerleiding voor het verbrandingsgas van de noodgroep;
– dakverdiepingen – isolatie van de warmwaterleidingen en het expansievat;
– inspectiegat van de schouwen van de ketels in kartonnen platen;
– deurbladen lift 14-16
Er is eveneens een overheidsopdracht uitgeschreven om kunsttegels in asbestcement (chrysotile) te verwijderen. Leefmilieu Brussel heeft geoordeeld dat de tegels in goede staat zijn en
bijgevolg gaat het om een gewone verwijdering zonder milieuvergunning.

B.3 Restauratie van het oude Postkoetsgebouw “De Kroon van Spanje”
Nadat het Parlement een nieuw gebouw heeft opgetrokken aan de Lombardstraat 77, dat
verhuurd wordt aan het Parlement van de Franstalige Brusselaars, werkt het nu met dezelfde
projectauteur aan het project voor de renovatie van het oude Postkoetsgebouw «De Kroon van
Spanje ».
Het Postkoetsgebouw werd waarschijnlijk gebouwd ten tijde van de beschieting van Brussel
door de Fransen in 1695. Het oud-Korenhuis had een postkoets- en koerierdienst die de zuidelijke streken van het land, Frankrijk, Duitsland en Spanje bediende.
Tegenover het oud-Korenhuis was de Relais een hotel «in de kroon van Spanje», dat georganiseerd was zoals de oude Relais, met een poort die op de straat uitzag en langs waar koetsen
konden binnenrijden naar een koer die omringd was door garages en stallingen.
Op 15 januari 2015 werd een eerste aanvraag tot vergunning ingediend voor de restauratie van
het Postkoetsgebouw.
De projectauteur en de gespecialiseerde bureaus werken op dit ogenblik aan een wijzigingsproject.
Het project tot wijziging van de restauratie van het Postkoetsgebouw, dat tussen het Paleis de
Limminghe, het gebouw Lombard 77 en de appartementen Citydev aan de kant van het oudKorenhuis ligt, strekt er onder meer toe de toegankelijkheid ervan te verbeteren. Het Postkoetsgebouw zal toegankelijk zijn via het gebouw Eikstraat 22, langs het Paleis de Limminghe,
langs het gebouw Lombardstraat 77 via een glazen sas tussen de twee gebouwen, langs de
tuin van de Gouverneur en langs het oud-Korenhuis voor de PBM’s en de DBDMA.
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Om de toegang via het Paleis de Limminghe te vergemakkelijken, zal er in de liftkoker die aan
het Postkoetsgebouw grenst, een tweezijdige cabine voor PBM’s worden geïnstalleerd die ook
de toegang tot het Postkoetsgebouw langs binnen mogelijk zal maken.
De toegankelijkheid via de tuin van de Gouverneur zal zowel worden verzekerd door een
glazen sas tussen de Lombard 77 en het Postenkoetsgebouw en via de vensterdeur van het
lokaal op de gelijkvloerseverdieping van de Oostelijke vleugel van het Paleis, die een toeganghal tot het Postkoetsgebouw zal worden die direct toegankelijk is vanuit de Tuin.
Op de benedenverdieping van het Postkoetsgebouw plant het Parlement een polyvalente zaal
die enige grootsheid zal hebben door de voorgevel met arcaden. De hoofdingang komt in het
midden van de noordgevel onder een sas zodat er een visuele link is met de voorgevel met
arcaden vanuit de hoofdingang die toegang geeft tot de polyvalente zaal.
De verdiepingen zijn bestemd voor de diensten van het Parlement.
De omgeving van het Postkoetsgebouw aan de zijde van het oud-Korenhuis wordt heraan
gelegd en grotendeels gemineraliseerd om te zorgen voor de nodige doordringbaarheid van de
bodem en de inachtneming van de historische functies. Een groot deel van de koer zal bedekt
worden met kasseien.

C.	MAATREGELEN VOOR
EEN MILIEUVRIENDELIJK BEHEER
Sedert 2003 heeft het Parlement het label “ecodynamisch bedrijf”
gekregen van Leefmilieu Brussel (BIM). Het gaat over een kwaliteitslabel voor de inspanningen van de Brusselse bedrijven en
instellingen op ecologisch vlak. Sedert 2010 heeft het Parlement
twee sterren van het label.
Op 11 februari 2014 heeft het Parlement opnieuw twee sterren gekregen. Het verslag van de
jury benadrukte de volgende positieve actiepunten:
– de verlaging van het bruto-energieverbruik: gas, elektriciteit, water en papier;
– de wekelijkse follow-up van de energie- en waterconsumptie;
– het plaatsen van sondes voor het regelen van de verwarming;
– het optrekken van een energiezuinig gebouw in de Lombardstraat 77 (de nieuwe zetel
van het Parlement van de Franstalige Brusselaars);
– inkrimping van de hoeveelheid briefpapier en enveloppes met 50 %.
De vraag naar meer plaatsen voor fietsen werd eveneens ingewilligd.
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03I12I1992

De ordonnantie van
3 december 1992 richt
een publiekrechtelijk
orgaan op dat werk
moet maken van de
ontwikkeling van de
Haven van Brussel
en moet zorgen voor
betere synergieën
inzake transport via
het water, het spoor
en de weg

29I08I1991

De ordonnantie van
29 augustus 1991 legt
de rechtsgrond vast
van de planning en
de stedenbouw
en de start van het
eerste Gewestelijke
Ontwikkelingsplan
(GOP)

L’ordonnance
organique du 29 août
1991 jette les bases
du cadre juridique
de la planification
et de l’urbanisme
et du lancement du
premier Plan régional
de Développement
(PRD)

L’ordonnance du
3 décembre 1992
crée un organisme
de droit public
chargé d’assurer le
développement du
Port de Bruxelles et
établit de meilleures
synergies entre les
transports par eau,
par voie ferrée et
par route

De ordonnantie van
4 maart 1993 regelt
het behoud van het
onroerende erfgoed

04I03I1993

L’ordonnance du
4 mars 1993 règle
la conservation du
patrimoine bruxellois

De ordonnantie van
8 april 1993 richt het
Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds
van de Gemeentelijke
Thesaurieën op en is
in 2002 gewijzigd om
het fonds in staat te
stellen op te treden
als leningscentrale
voor de gemeenten,
de OCMW’s en
de openbare
ziekenhuizen

08I04I1993

L’ordonnance du
8 avril 1993 crée
le Fonds régional
bruxellois de
refinancement
des trésoreries
communales. Elle est
modifiée en 2002 pour
permettre au Fonds
d’agir comme centrale
de prêts pour les
communes, les CPAS,
les intercommunales
et les hôpitaux publics

1989 I 1995

De ordonnantie van
7 oktober 1993 strekt
ertoe de oude wijken
nieuw leven in te
blazen en regelt de
wijkcontracten

07I10I1993

L’ordonnance du
7 octobre 1993
vise à revitaliser les
quartiers anciens et
organise les contrats
de quartiers

De ordonnantie van
13 januari 1994 regelt
de bevordering van de
buitenlandse handel

03I01I1994

L’ordonnance du
13 janvier 1994
organise la promotion
du commerce
extérieur

De ordonnantie van
10 maart 1994 regelt
de verdeling van de
algemene dotatie
aan de gemeenten

10I03I1994

L’ordonnance du
10 mars 1994 organise
le mécanisme de
répartition de la
dotation générale
aux communes

De ordonnantie van
8 september 1994
richt de Economische
en Sociale Raad
voor het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest op

08I09I1994

L’ordonnance du
8 septembre 1994
crée le Conseil
économique et social
de la Région de
Bruxelles-Capitale

De ordonnantie van
22 december 1995
regelt de herfinanciering en de
herstructurering
van het Brussels
openbaar ziekenhuis
netwerk en richt de
IRIS-koepelstructuur
op (waarvan de eerste
bakens zijn uitgezet
door de ordonnantie
van 13 april 1995)

22I12I1995

L’ordonnance du
22 décembre 1995
met en oeuvre le
refinancement et
la restructuration du
réseau hospitalier
public bruxellois
et crée la structure
faîtière IRIS (dont
les premiers jalons
ont été posés par
l’ordonnance du
13 avril 1995)

De ordonnantie van
12 februari 1998
richt de Sociale
verhuurkantoren
(SVK’s) op

12I02I1998

L’ordonnance du
12 février 1998
institue les Agences
immobilières
sociales (AIS)

Het strategisch plan
van de regering
stelt in 1998 het
IRIS 1plan vast,
het eerste planningsinstrument voor
de mobiliteit

1998

Le plan stratégique du
gouvernement établit
en 1998 le Plan IRIS I,
premier outil de
planification consacré
à la mobilité

De ordonnantie van
14 mei 1998 regelt
het administratief
toezicht op de
gemeenten maar
houdt rekening met
hun autonomie

14I05I1998

L’ordonnance du
14 mai 1998
organise la tutelle
administrative sur
les communes tout
en veillant à ménager
leur autonomie

1995 I 1999

De ordonnantie van
25 maart 1999 brengt
de procedures voor
de bestraffing van
milieuovertredingen
in overeenstemming
met elkaar

25I03I1999

L’ordonnance du
25 mars 1999
harmonise les
procédures liées
à la répression des
infractions en matière
environnementale

De ordonnantie
van 22 april 1999
richt een Brussels
waarborgfonds op
om de toegang
tot krediet voor
de KMO’s en de
zelfstandigen te
vergemakkelijken

22I04I1999

L’ordonnance du
22 avril 1999 crée
un Fonds bruxellois
de garantie visant à
faciliter l’accès au
crédit des PME et
des indépendants

De ordonnantie van
22 april 1999 regelt
het beheer van het
papier en kartonafval

22I04I1999

L’ordonnance du
22 avril 1999 organise
la gestion des
déchets papier/
carton

De ordonnantie van
20 mei 1999 richt
de Gewestelijke
Ontwikkelings
maatschappij
voor het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest (in 2013
citydev geworden)
op, teneinde de
economische
ontwikkeling en
de stadsrenovatie
te bevorderen

20I05I1999

L’ordonnance du
20 mai 1999 crée
la Société de
Développement
pour la Région de
BruxellesCapitale
(devenu citydev en
2013) avec pour
mission la promotion
du développement
économique et la
rénovation urbaine
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De ordonnantie van
18 juli 2002 verleent
voorkooprecht op
verlaten of ongezonde
gebouwen

De ordonnantie van
18 januari 2001
organiseert de
BGDA (Brusselse
Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsvoorziening) die in 2007
werd omgedoopt tot
ACTIRIS

De ordonnantie
van 3 maart 2000
wijzigt de Sociale
Huisvestingscode
met het oog op de
vereenvoudiging
van de inschrijving
in een van de
33 maatschappijen
voor sociale
huisvesting. Een
andere ordonnantie
voert adviesraden
voor huurders in

L’ordonnance du
18 juillet 2002
accorde le droit
de préemption
sur les immeubles
abandonnés ou
insalubres

18I07I2002

L’ordonnance du 18
janvier 2001 organise
l’ORBEM (Office
régional bruxellois
de l’emploi) devenu
ACTIRIS en 2007

03I03I2000 18I01I2001

L’ordonnance
du 3 mars 2000
modifie le Code du
logement social en
vue de simplifier
l’inscription dans une
des 33 sociétés de
logements sociaux.
Une autre ordonnance
instaure les conseils
consultatifs des
locataires

De ordonnantie van
20 december 2002
verlaagt de
successierechten
op gezinswoningen,
vereenvoudigt de
tarieven van de
successierechten
en verhoogt de
vrijstelling voor
de successies in
rechte lijn

20I12I2002

L’ordonnance du
20 décembre 2002
diminue les droits de
succession sur les
habitations familiales,
simplifie les tarifs des
droits de succession
et augmente les
exemptions pour les
successions en ligne
directe

1999 I 2004

De ordonnantie van
17 juli 2003,
aangevuld door de
ordonnantie van
1 april 2004,
coördineert in
de «Brusselse
Huisvestingscode»
alle verspreide
wetgeving over
huisvesting die werd
aangenomen sedert
het Gewest tot
stand kwam

17I07I2003

L’ordonnance du
17 juillet 2003,
complétée par
l’ordonnance du
1er avril 2004
coordonne toutes les
législations éparses
sur le logement
adoptées depuis
la création de la
Région dans le
«Code bruxellois
du logement»

De ordonnantie van
18 maart 2004 erkent
en financiert de lokale
initiatieven voor de
ontwikkeling van de
werkgelegenheid en
de inschakelings
bedrijven. Die bedrijven zorgen voor
de tewerkstelling
van laaggeschoolde
personen die
geen job vinden
in de traditionele
werkgelegenheidscircuits

18I03I2004

L’ordonnance du
18 mars 2004
agrée et finance les
initiatives locales
de développement
de l’emploi et
les entreprises
d’insertion. Ces
entreprises veillent
à mettre à l’emploi
des personnes
peu qualifiées et
exclues des circuits
traditionnels de mise
à l’emploi

De ordonnantie
van 18 maart 2004
regelt de toegang
tot informatie
betreffende het
leefmilieu. De
overheden zijn
verplicht het publiek
informatie te
verschaffen binnen
een redelijke termijn

18I03I2004

De ordonnantie
van 13 mei 2004
voltooit de opstelling
van het BWRO
(Brussels Wetboek
van Ruimtelijke
Ordening), na een
tiental bijsturingen
van de ordonnantie
van 29 augustus 1991
houdende organisatie
van de planning en
de stedenbouw

13I05I2004

L’ordonnance du
13 mai 2004 fait
aboutir l’élaboration
du COBAT (Code
L’ordonnance du
bruxellois de
18 mars 2004 vise
l’aménagement du
à donner l’accès à
territoire) après une
l’information relative
dizaine de remanieà l’environnement.
ments de l’ordonnance
Les autorités
publiques sont tenues organique de la
de fournir l’information planification et de
l’urbanisme du
au public dans un
29 août 1991
délai raisonnable

L’ordonnance
du 12 mai 2006
engage les pouvoirs
adjudicateurs
régionaux et
communaux à intégrer
des critères éthiques
et environnementaux
dans les marchés
financiers qu’ils
lancent

12I05I2006

De ordonnantie van
12 mei 2006 verplicht
de gewestelijke
en gemeentelijke
aanbestedende
overheden ertoe
ethische en
milieucriteria op
te nemen in de
overheidsopdrachten
voor financiële
diensten die ze
uitschrijven

L’ordonnance du
20 juillet 2005 crée la
Société d’Acquisition
foncière (SAF). Cette
société dont les
capitaux sont ouverts
au privé permet à la
Région d’acquérir des
terrains à Bruxelles et
lui permet ainsi une
maîtrise foncière par
les pouvoirs publics

20I07I2005

De ordonnantie van
20 juli 2005 richt de
Maatschappij voor
Vastgoedverwerving
(MVV) op. Via die
maatschappij,
waarin privéinvesteerders een
kapitaaldeelneming
kunnen nemen, kan
het Gewest gronden
in Brussel kopen en
aldus een openbaar
grondbeleid voeren

De ordonnantie
van 19 juli 2007
regelt de bijstand
aan de gemeenten
die zich ertoe
verbinden naar het
begrotingsevenwicht
te streven of zich
eraan te houden

19I07I2007

L’ordonnance du
19 juillet 2007
organise l’aide aux
communes qui
s’engagent à tendre
vers l’équilibre
budgétaire ou à
s’y maintenir

De ordonnantie van
19 juli 2007 strekt er,
via overeenkomsten
tussen het Gewest
en de gemeenten,
toe een gunstig
klimaat te scheppen
voor de ontwikkeling
van de economische
activiteit in het
Gewest

19I07I2007

L’ordonnance du
19 juillet 2007 vise
à créer, par le biais
de contrats conclus
entre la Région et
les communes, un
climat propice au
développement de
l’activité économique
de la Région

2004 I 2009

De drie ordonnanties
van 8 september 2008
bestrijden discriminatie
en bevorderen
de gelijkheid
van behandeling
op het vlak van
werkgelegenheid.
Ze zetten drie
Europese richtlijnen
om en scheppen
een kader voor de
bevordering van de
gelijkheid van kansen

08I09I2008

Les trois ordonnances
du 8 septembre 2008
luttent contre la
discrimination et
promeuvent l’égalité
de traitement en
matière d’emploi.
Elles transposent
trois directives
européennes et créent
un cadre pour la
promotion de l’égalité
des chances

De ordonnantie van
19 december 2008
stelt strikte regels
vast voor de toe
kenning van de
woningen die
afhangen van de
gemeenten en
de OCMW’s

19I12I2008

L’ordonnance du
19 décembre 2008
établit des règles
strictes dans
l’attribution
des logements
dépendants des
communes et CPAS

Het strategisch plan
van de regering mondt
in 2008 uit in het
IRIS IIPlan, dat ertoe
strekt de druk van
het autoverkeer te
verminderen

2008

Le plan stratégique du
gouvernement établit
en 2008 le Plan IRIS II
visant à la réduction
de la pression
automobile

De ordonnantie van
30 januari 2009 regelt
de subsidiëring van
de bedrijvencentra en
de socialeeconomie
loketten

30I01I2009

L’ordonnance du
30 janvier 2009
organise la
subsidiation des
centres d’entreprises
et des guichets
d’économie locale
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L’ordonnance du
25 novembre 2010
règle l’exploitation
d’un service
public de location
automatisée de
vélos
L’ordonnance du
2 mai 2013 crée le
Code bruxellois
de l’air, du climat
et de la maîtrise
de l’energie, le
COBRACE

L’ordonnance du
11 juillet 2013
modifie en
profondeur
l’ordonnance du
17 juillet 2003
portant le Code
bruxellois du
logement

Les cinq
ordonnances du
26 juillet 2013
concrétisent
les accords
intrabruxellois
des réformes
institutionnelles
dans quatre
matières: le
logement,
l’urbanisme, la
mobilité et la
gestion de la
propreté publique
L’ordonnance du
27 février 2014
modifie la nouvelle
loi communale

L’ordonnance du
8 mai 2014 modifie
le Code bruxellois
de l’aménagement
du territoire

De ordonnantie van
28 januari 2010
regelt de stadsherwaardering
via duurzame
wijkcontracten
(DWC’s)

De ordonnantie van
25 november 2010
regelt de exploitatie
van een openbaar
geautomatiseerd
fietsverhuur
systeem
De ordonnantie van
20 juli 2011 wijzigt
verschillende
ordonnanties met
het oog op de
oprichting van een
belastingbestuur
binnen de
Gewestelijke
Overheidsdienst
Brussel (GOB)
De ordonnantie
van 2 mei 2013
voert het Brussels
Wetboek van
lucht, klimaat en
energiebeheersing
(BWLKE) in

De ordonnantie van
11 juli 2013 wijzigt
ingrijpend de
ordonnantie van
17 juli 2003
houdende de
Brusselse
Huisvestingscode

De vijf
ordonnanties
van 26 juli 2013
concretiseren de
intraBrusselse
akkoorden voor
institutionele
hervormingen op
vier gebieden:
huisvesting,
stedenbouw,
mobiliteit en
openbare netheid

De ordonnantie van
27 februari 2014
wijzigt de nieuwe
gemeentewet

De ordonnantie van
3 april 2014, de
4Gordonnantie,
wijzigt de
ordonnantie van
1 maart 2007
betreffende de
bescherming van
het leefmilieu
tegen de eventuele
schadelijke effecten
en hinder van
niet-ioniserende
stralingen, alsook
de ordonnantie
van 5 juni 1997
betreffende de
milieuvergunningen

De ordonnantie
van 8 mei 2014
wijzigt het
Brussels Wetboek
van ruimtelijke
ordening

28I01I2010 25I11I2010 20I07I2011 02I05I2013 11I07I2013 26I07I2013 27I02I2014 03I04I2014 08I05I2014

L’ordonnance du
28 janvier 2010
organise la
revitalisation
urbaine en créant
des contrats de
quartiers durables
(CQD)

L’ordonnance du
20 juillet 2011
modifie diverses
ordonnances
dans le cadre de
la création d’une
administration
fiscale au sein
du Service public
régional de
Bruxelles-Capitale
(SPRB)

2009 I 2014

L’ordonnance
du 3 avril 2014
l’ordonnance
4G, modifie
l’ordonnance du
1er mars 2007 relative à la protection
de l’environnement
contre les éventuels
effets nocifs
et nuisances
provoqués par
les radiations
non ionisantes,
et modifie
l’ordonnance
du 5 juin 1997
relative aux permis
d’environnement

24I04I2015

Resolutie van
24 april 2015
betreffende het
ontwerp van het
TransAtlantisch
Vrijhandels en
Investeringsverdrag
tussen de Europese
Unie en de
Verenigde Staten
van Amerika (TTIP)
en de gevolgen ervan
voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

L'ordonnance du
19 février 2015
modifiant l'ordonnance
du 16 mai 1991 portant
fixation de l'emblème
et du drapeau de la
Région de Bruxelles
Capitale

19I02I2015

Ordonnantie van
19 februari 2015
tot wijziging van
de ordonnantie van
16 mei 1991 houdende
de keuze van het
embleem en de vlag
van het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Wijzigingen van
het Reglement van
5 juni 2015 voor de
oprichting van een
commissie belast
met de Europese
aangelegenheden
en de procedure
voor de controle
op de subsidiariteit
georganiseerd
zoals bedoeld in het
Verdrag betreffende
de Europese Unie
en het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie

05I06I2015

Les modifications
du Règlement du
Résolution du
5 juin 2015 pour
24 avril 2015
la mise en place
concernant le projet
d'une commission
de Partenariat
chargée des Affaires
transatlantique sur
européennes et
le Commerce et
l’organisation de la
l'Investissement entre procédure de contrôle
l'Union européenne
de subsidiarité telle
et les ÉtatsUnis
que prévue au traité
d'Amérique (TTIP) et
sur l’Union européenne
ses conséquences
et au traité sur le
sur la Région de
fonctionnement de
Bruxelles-Capitale
l’Union européenne

Ordonnantie van
10 juni 2015 tot
oprichting van
een instelling van
openbaar nut waarin
het beheer van
het preventie en
veiligheidsbeleid
in het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest is
samengebracht

10I06I2015

L'ordonnance du
10 juin 2015 créant un
organisme d'intérêt
public centralisant
la gestion de
la politique de
prévention et de
sécurité en Région
de BruxellesCapitale

2014 I 2019

Bijzondere ordonnantie van 15 juni 2015
ertoe strekkende de
jaarlijkse openings
vergadering van het
Brussels Hoofdstedelijk
Parlement te
vervroegen

15I06I2015

L'ordonnance spéciale
du 15 juin 2015
avançant la date
de rentrée annuelle
du Parlement de la
Région de Bruxelles
Capitale

Wijziging van het
Reglement van
17 juli 2015 voor
de organisatie
van de procedure
betreffende de
goedkeuring van
voorstellen en
ontwerpen van
gezamenlijk decreet
en ordonnantie of
van gezamenlijke
ordonnantie

17I07I2015

Modification du
Règlement du
17 juillet 2015 pour
l'organisation de
la procédure relative
à l’adoption de
propositions et de
projets de décret
et d’ordonnance
conjoints, ou
d’ordonnances
conjointes

Ordonnantie van
20 juli 2015 tot
wijziging van de
ordonnantie van
19 juli 1990
houdende oprichting
van de Brusselse
Hoofdstedelijke
Dienst voor Brand
weer en Dringende
Medische Hulp

20I07I2015

Ordonnantie van
12 augustus 2015
houdende oprichting
van het Brussels
Planningsbureau
Ordonnantie van
12 augustus 2015
tot invoering van
een kilometerheffing
in het Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest voor zware
voertuigen

12I08I2015

L'ordonnance du
12 août 2015 portant
création du Bureau
bruxellois de la
L’ordonnance du
Planification
20 juillet 2015
modifiant l’ordonnance L'ordonnance du
12 août 2015
du 19 juillet 1990
introduisant un
portant création d’un
prélèvement kilomé
Service d’Incendie
trique en Région de
et d’Aide médicale
BruxellesCapitale
urgente de la Région
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