BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
PARLEMENT

JAARVERSLAG 2011-2012

Verantwoordelijke uitgever: Françoise Dupuis, voorzitter
Wettelijk depot: D/2012/5.977/03
Foto’s: Marcel Vanhulst en Laurent De Leeuw

INHOUD
WOORD VOORAF
SAMENSTELLING EN INTERNE STRUCTUREN
A. Samenstelling 9
B. Interne structuren

11

REGERING
A. Hoofdstedelijke regering
B. Verenigd College 15

14

WETGEVEND WERK
A. 	Statistieken inzake de plenaire vergaderingen en de commissievergaderingen 19
B. Ingediende en gedrukte teksten 21
C. Aangenomen teksten 24
D. Statistieken inzake de interpellaties, mondelinge vragen en dringende vragen 39
F. De begroting 42

PUBLIC RELATIONS EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN
A.
B.
C.
D.

Burgerinformatie 47
Onthaal en voorlichting 48
Internationale betrekkingen 51
Gebruik van zalen en evenementen

57

WEBSITE
65

Website van het parlement

INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK
A.
B.
C.
D.
E.

Het optrekken van een administratief gebouw in de Lombardstraat 77
Energieprestatie (energiebesparing) 70
Onderhoudswerken in het parlement 72
Maatregelen voor een milieuvriendelijk beheer 72
Vernieuwing van het wagenpark van het parlement 79

PERSONEEL EN FRACTIES
A. Diensten 77
B. Politieke fracties 82
D. Volksvertegenwoordigers

83

69

Hall ingang:
‘Nothing Circled, Twice’,
Joseph Kosuth

Wij hebben het genoegen u het tweede jaarverslag van het Brussels parlement voor te stellen,
dat de activiteiten van oktober 2011 tot oktober 2012 omvat.
Dit verslag heeft nog dezelfde structuur als vorig jaar; de inhoud geeft een beeld van een
parlementair jaar dat vruchtbaar was qua wetgevend werk, contacten met de andere parlementaire assemblees, het publiek en diverse evenementen.
De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan de samenstelling en de interne structuren van het
parlement, de voorstelling van de regering en het Verenigd College.
De statistieken betreffende de plenaire vergaderingen en de commissies, de opsomming van de
ingediende en de goedgekeurde teksten, de mondelinge en de dringende vragen, alsook het
hoofdstuk betreffende de debatten in de commissie geven een overzicht van het wetgevend
werk dat in het voorbije jaar plaatsvond. Tevens werd een tekst over de begroting toegevoegd.
De website van de assemblee (www.parlbruparl.irisnet.be) geeft de inhoud van al die documenten weer.
Het parlement wordt nog steeds druk bezocht door lagere, secundaire en hogere scholen:
zo kan het zijn rol vervullen bij het aanleren van burgerzin.
Opmerkelijke evenementen in ons gebouw waren onder meer de tentoonstelling die het ‘ Institut
des Hautes Etudes des Communications sociales de Bruxelles’ voor het tweede jaar op
rij organiseerde, dit jaar over mobiliteit, en de concerten van het “Conservatoire Royal de
Bruxelles” in de Spiegelzaal.
Het Brussels parlement heeft ook deelgenomen aan de Open Monumentendagen, met als thema
“de Kunst van het Bouwen”.
De politieke fracties en derden zetten trouwens nog altijd tal van evenementen op touw met
betrekking tot de gewestelijke bevoegdheden.
Op het vlak van de internationale betrekkingen, heeft een delegatie van het parlement deelgenomen aan de plenaire vergadering van de Europese regionale wetgevende assemblees (CALRE)
te Aquila (Italië); het parlement mocht ook vele delegaties met diverse agenda’s verwelkomen.
De nieuwe website zal sneller toegang geven tot de informatie en de actualiteit.
Dit werk verstrekt natuurlijk ook praktische inlichtingen over de volksvertegenwoordigers,
de politieke fracties en de diensten.
We wensen u een aangename lectuur.

Walter
Vandenbossche
Eerste
Ondervoorzitter

Françoise
Dupuis
Voorzitter

SAMENSTELLING
EN INTERNE STRUCTUREN
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A. SAMENSTELLING
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is samengesteld uit 89 parlementsleden, 17 Nederlandstaligen en 72 Franstaligen. De laatste gewestverkiezingen dateren van 7 juni 2009. De volgende
gewestverkiezingen zullen gehouden worden in juni 2014.

A.1. Zetelverdeling – parlementair werkjaar 2011-2012
Tijdens het parlementair werkjaar 2011-2012 was het Brussels parlement als volgt samen
gesteld:

Politieke fracties

Franstalige zetels

Politieke fracties

Nederlandstalige zetels

PS

21

Open VLD

4

Ecolo

16

sp.a

4

MR

13

CD&V

3

FDF

11

Groen

2

cdH (*)

11

Vlaams Belang

1

N-VA

1

Onafhankelijken

2

Totaal

72

17

Luidens het reglement van het parlement kunnen de gekozenen van eenzelfde kieslijst die
binnen de overeenkomstige taalgroep 10 % van de zetels behaald hebben, een erkende p
 olitieke
fractie vormen. Door deze erkenning kunnen de politieke fracties beschikken over lokalen
en hebben ze recht op toelagen van het parlement om secretariaats- en personeelskosten te
dekken.
De erkende politieke fracties zijn (17.10.2012): PS, Ecolo, MR, FDF, cdH, Open VLD, sp.a, CD&V,
Groen, Vlaams Belang en N-VA.

(*) Op 25 mei 2012 heeft een gekozene de cdH-fractie verlaten om als onafhankelijke te zetelen. Sedertdien
telt de assemblee aldus 10 gekozenen voor het cdH en 3 onafhankelijken.

Commissiezaal 101:
‘Quand les Lumières
deviennent Forme’,
Michel Mouffe
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B. 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 samen
stelling 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.
Samenstelling van het Bureau in uitgebreide samenstelling (op 17/10/2012):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mevr. Françoise Dupuis, voorzitter (PS)
De heer Walter Vandenbossche, eerste ondervoorzitter (CD&V)
Mevr. Céline Delforge, ondervoorzitter (Ecolo)
Mevr. Françoise Schepmans, ondervoorzitter (MR)
Mevr. Martine Payfa, ondervoorzitter (FDF)
De heer Eric Tomas, secretaris (PS)
De heer Bertin Mampaka Mankamba, secretaris (cdH)
De heer Aziz Albishari, secretaris (Ecolo)
De heer Alain Hutchinson, secretaris (PS)
De heer Fouad Ahidar*, secretaris (sp.a)
De heer Willem Draps, secretaris (MR)
Mevr. Gisèle Mandaila, secretaris (FDF)
De heer René Coppens, secretaris (Open VLD)
Mevr. Carla Dejonghe, secretaris (Open VLD)
Mevr. Elke Van den Brandt, secretaris (Groen)

De voorzitters van de politieke fracties zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De heer Rudi Vervoort (PS)
De heer Yaron Pesztat (Ecolo)
De heer Vincent Dewolf (MR)
De heer Didier Gosuin (FDF)
Mevr. Céline Fremault (cdH)
Mevr. Els Ampe (Open VLD)
Mevr. Elke Roex* (sp.a)
Mevr. Brigitte Depauw (CD&V)
Mevr. Annemie Maes (Groen)
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
De heer Paul De Ridder (N-VA)

Fracties met meer dan vijftien leden hebben een extra lid in het Bureau in uitgebreide samenstelling:
– PS : Mme Olivia P’tito
– Ecolo : Mme Anne Dirix
* Vervanging van een lid van het Bureau in uitgebreide samenstelling:
Vanaf 1 december 2012 vervangt mevr. Sophie Brouhon de heer Fouad Ahidar als secretaris van het Bureau.
Vanaf diezelfde datum vervangt de heer Fouad Ahidar mevr. Elke Roex als voorzitter van de sp.a-fractie.

REGERING

A. HOOFDSTEDELIJKE REGERING
B. VERENIGD COLLEGE
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A. HOOFDSTEDELIJKE REGERING
Naast de minister-president bestaat de Brusselse 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):
bovenaan: de drie Brusselse staatssecretarissen: Christos Doulkeridis (Ecolo), Emir Kir (PS), Bruno De Lille (Groen) ;
onderaan: 	de vijf Brusselse ministers: Benoît Cerexhe (cdH), Evelyne Huytebroeck (Ecolo), minister-president Charles Picqué (PS),
Guy Vanhengel (Open VLD), Brigitte Grouwels (CD&V).

– de heer Charles Picqué, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;
–d
 e heer Guy Vanhengel, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen;
– mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp en Huisvesting;
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– mevrouw Brigitte Grouwels, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Openbare Werken en Vervoer;
–d
 e heer Benoît Cerexhe, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek;
–d
 e heer Emir Kir*, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Openbare Netheid;
– de heer Bruno De Lille, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Mobiliteit, Openbaar Ambt, Gelijke Kansen en Administratieve vereenvoudiging;
– de heer Christos Doulkeridis, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast
met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

* Vervanging van een lid van de regering:
Vanaf 7 december 2012 vervangt de heer Rachid Madrane de heer Emir Kir als lid van de regering.

B. VERENIGD COLLEGE
Het Verenigd College treedt op als uitvoerende macht voor de gemeenschappelijke gemeenschapsaangelegenheden.
– de heer Charles Picqué, voorzitter van het Verenigd College;
– de heer Guy Vanhengel, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid,
Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen;
–m
 evrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen;
–m
 evrouw Brigitte Grouwels, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt;
–d
 e heer Benoît Cerexhe, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en
het Openbaar Ambt.

WETGEVEND WERK

A. 	STATISTIEKEN INZAKE DE PLENAIRE VERGADERINGEN
EN DE COMMISSIEVERGADERINGEN
B. INGEDIENDE EN GEDRUKTE TEKSTEN
C. AANGENOMEN TEKSTEN
D. 	STATISTIEKEN INZAKE DE INTERPELLATIES,
MONDELINGE VRAGEN EN DRINGENDE VRAGEN
E. BESPREKINGEN IN DE COMMISSIES
F. DE BEGROTING

Commissiezaal 206:
‘Liefdesbrief van Mohammed
aan Caroline’,
Wim Delvoye
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A. STATISTIEKEN INZAKE DE PLENAIRE
VERGADERINGEN EN DE COMMISSIE
VERGADERINGEN
A.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
– Plenaire vergaderingen: 21 vergaderingen; 61 uur 11 minuten;
– Commissies: 186 vergaderingen; 421 uur 55 minuten;
– Bijzondere commissie van het Reglement: 1 vergadering; 30 minuten;
–
Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en
A lgemene Zaken: 31 vergaderingen; 66 uur 15 minuten;
–
Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen:
27 vergaderingen; 82 uur 5 minuten;
– Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid: 24 vergaderingen; 41 uur 35 minuten;
– Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing: 22 vergaderingen; 41 uur;
– Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie: 28 vergaderingen;
74 uur 40 minuten;
– Commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden: 17 vergaderingen; 31 uur 35 minuten;
– Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek: 24 vergaderingen; 66 uur 25 minuten;
– Verenigde commissies voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen en voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werk
gelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek: 1 vergadering; 1 uur 30 minuten;
– Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen: 11 vergaderingen; 16 uur
20 minuten.

A.2. V erenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
– Plenaire vergaderingen: 16 vergaderingen; 12 uur 4 minuten;
– Commissies: 30 vergaderingen; 40 uur 25 minuten;
– Bijzondere commissie van het Reglement: 1 vergadering; 30 minuten;
– Commissie voor de Gezondheid: 9 vergaderingen; 12 uur 30 minuten;
– Commissie voor de Sociale Zaken: 12 vergaderingen; 16 uur 20 minuten;
– Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken: 8 vergaderingen;
11 uur 5 minuten.
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B. INGEDIENDE EN GEDRUKTE TEKSTEN
(behalve de tijdens deze zitting aangenomen teksten die onder punt C staan)

B.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
A-0226/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie strekkende tot een betere waardering van de
financiële activa in de nalatenschappen
A-0229/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit
A-0230/01-11/12	
Voorstel van resolutie teneinde het Rekenhof te belasten met een doorlichting van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-0246/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie betreffende de erkenning en de subsidiëring
van de bedrijvencentra en de lokale-economieloketten
A-0252/01-11/12	
Voorstel tot wijziging van het Reglement betreffende de bijzondere
commissies
A-0253/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 april
1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van
voertuigen met chauffeur
A-0255/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende om de geldigheidstermijn van
een stedenbouwkundige vergunning op drie jaar te brengen
A-0257/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende in elke gemeente een schepenambt af te schaffen en de OCMW-voorzitter in het college op te nemen
A-0258/01-11/12	
Voorstel van resolutie teneinde fietsdiefstal aan te pakken in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
A-0262/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot invoering van een Brussels kwaliteitslabel
voor studentenwoningen
A-0267/01-11/12	
Voorstel van resolutie ertoe strekkende de veiligheid van binnengasinstallaties te verhogen
A-0270/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie betreffende de onroerende voorheffing op al
dan niet bebouwde onroerende goederen gelegen op een perceel dat
opgenomen is in de inventaris van de bodemtoestand
A-0272/01-11/12	
Voorstel van resolutie betreffende het opstellen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van een activiteitenverslag inzake externe betrekkingen
A-0274/01-11/12	
Voorstel van resolutie tot oprichting van verhuurkantoren voor scholen
A-0275/01-11/12	
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen fietsdiefstal in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
A-0277/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie betreffende carpooling naar school
A-0278/01-11/12	
Voorstel van resolutie over het organiseren van een permanente conferentie van de openbare veiligheidsinstanties in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
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A-0280/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk
Kieswetboek
A-0281/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot invoering van een boete voor laattijdige
betaling van de premies en de subsidies voor particulieren en tot vaststelling van een maximumtermijn voor de betaling bij gebrek aan normen
A-0288/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende de voorlichting en raadpleging
van de sociale huurders bij de installatie van GSM-antennes te waar
borgen
A-0296/01-11/12	
Voorstel van resolutie betreffende een “klaskaart” voor de schooluitstappen met het openbaar vervoer
A-0297/01-11/12	
Voorstel van resolutie met het oog op een totaalvisie voor de Brusselse
musea, met name de bouw van een Museum van Europa en een Museum
voor Moderne en Hedendaagse Kunst in Brussel
A-0298/01-11/12	
Voorstel van resolutie betreffende het uitvoeren van een epidemio
logische studie met een evaluatie van de gevolgen van de geluidsoverlast
veroorzaakt door vliegtuigen voor de gezondheid van de personen in de
gebieden waarboven gevlogen wordt
A-0301/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2002
A-0302/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2003
A-0308/11-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2004
A-0313/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 18 van de ordonnantie
van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode
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A-0317/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten
A-0318/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten

B.2. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
B-0047/01-11/12	
Voorstel tot wijziging van het Reglement betreffende de bijzondere commissies
B-0054/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010
B-0055/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst
tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, het Caribische gebied en de
Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste
maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, gedaan
te Ouagadougou, op 22 juni 2010
B-0056/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst
inzake handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999,
ondertekend te Kleinmond op 11 september 2009
B-0057/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Partnerschapsen Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, met de Slotakte, gedaan
te Jakarta op 9 november 2009
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C. AANGENOMEN TEKSTEN
De in plenaire vergadering aangenomen teksten zijn voorgesteld per commissie.

C.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
■

Bijzondere commissie van het Reglement

A-0223/01-10/11

Voorstel tot wijziging van het Reglement
Aangenomen in plenaire vergadering van 19/10/11

	
Deze wijziging maakt de erkenning als politieke fractie mogelijk van de
gekozenen die verklaren zitting te hebben onder het letterwoord van
een politieke partij waarvan het letterwoord of het logo beschermd of
verboden werd bij de verkiezingen voor de jongste hernieuwing van het
Parlement, op voorwaarde dat zij 10 % van de zetels in de overeenkomstige
taalgroep vertegenwoordigen.
A-0285/01-11/12

Voorstel tot wijziging van het Reglement
Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12

	
Deze wijziging voegt een bepaling toe volgens welke elke wijziging in
de samenstelling van een politieke fractie pas ingaat bij het begin van de
zitting die volgt op de zitting tijdens welke de wijziging is doorgevoerd.
■

 ommissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen
C
en Algemene Zaken

A-0093/01-09/10	
Ontwerp van ordonnantie houdende vervreemding van gewestelijke bosgronden in het Zoniënwoud met het oog op de bouw van het Gewestelijk
Expressnet op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
28/08/12 bekendgemaakt
	Deze ordonnantie, aangenomen met toepassing van de organieke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, staat percelen van het Zoniënwoud af voor de bouw
van het Gewestelijk Expressnet.
A-0191/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie
in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
	Aangenomen in plenaire vergadering van 16/03/12, in het Staatsblad van
13/04/12 bekendgemaakt
Deze ordonnantie integreert op structurele wijze de
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
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A-0198/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/12/11, in het Staatsblad van
02/02/12 bekendgemaakt
	
In een met redenen omkleed advies stelt de Europese Commissie dat enkele
fiscale bepalingen uit het Brussels Wetboek der Successierechten onverenigbaar zijn met het Europese recht. De vrijstellingen en verminderingen voor
legaten aan bepaalde Brusselse organen en musea, niet geldig voor gelijkgestelde buitenlandse organen, zorgden voor problemen. Deze ordonnantie
brengt deze bepalingen in overeenstemming met het Europese recht.
A-0199/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierecten
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/12/11, in het Staatsblad van
02/02/12 bekendgemaakt
	
In een met redenen omkleed advies stelt de Europese Commissie dat verscheidene fiscale bepalingen van het Brussels Wetboek inzake schenkingsrechten niet conform het Europees recht zijn. Het gunstiger belastingstelsel
voor schenking van een woning mits behoud van de hoofdverblijfplaats
in het Brussels Gewest voor een periode van minimum vijf jaar en het
verschillend tarief dat wordt toegepast voor buitenlandse instellingen voor
schenkingen aan de gemeenten en de andere Brusselse instellingen zorgden voor problemen. Deze ordonnantie brengt deze bepalingen in overeenstemming met het Europese recht.
A-0209/01-10/11	
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kandidaatstelling van
de Ommegang van Brussel als meesterwerk van het Orale en Immateriële
Erfgoed van de Mensheid van de UNESCO
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12
	
Deze resolutie verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de bevoegde
instanties te vragen om bij de Unesco te ijveren voor de inschrijving van
de Ommegang van Brussel als meesterwerk van het Orale en Immateriële
Erfgoed van de Mensheid.
A-0216/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en de Slotakte,
gedaan te Luxemburg op 29 april 2008
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/12/11, in het Staatsblad van
02/02/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een internationaal akkoord dat
de betrekkingen regelt tussen de lidstaten van de Europese Unie en Servië
tot aan de toetreding van Servië tot de Europese Unie.
A-0218/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie betreffende het nemen van kapitaalparticipaties
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de coöperatieve vennootschap
opgericht na afloop van de overheidsopdracht Irisnet2
	Aangenomen in plenaire vergadering van 13/01/12, in het Staatsblad van
14/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie geeft de toestemming aan het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de gepersonaliseerde gedecentraliseerde diensten, de overheids

instellingen, de overheidsbedrijven, de publiekrechtelijke organen en rechts-
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personen, die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden opgericht of
ervan afhangen, en de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om kapitaalsparticipaties te nemen in de privaatrechtelijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor het verstrekken van
telecommunicatie- en elektronische communicatiediensten, die opgericht zal
worden na afloop van de aanbesteding IRISnet 2.
A-0228/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Besluit van de
Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een
stabilisatie-mechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/03/12, in het Staatsblad van
24/04/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een wijziging van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, die zijn oorsprong vindt in de
financiële crisis die bepaalde lidstaten van de eurozone getroffen heeft en die
de oprichting mogelijk moet maken van een permanent crisisbeheersings
mechanisme om de financiële stabiliteit van de eurozone te verzekeren.
A-0233/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot aanpassing van de ordonnantie van 8 april
1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
A-0234/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011
A-0235/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 2011
A-0236/01-11/12	
Ontwerp van verordening houdende aanpassing van de Middelenbegroting
van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2011
A-0237/01-11/12	
Ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2011
	Aangenomen in plenaire vergadering van 16/12/11, in het Staatsblad van
03/02/12 bekendgemaakt
	
De ontvangsten 2011 worden aangepast tot 3.389.713.000 euro, dat is een
stijging met 253.020.000 euro in vergelijking met de initiële begroting. De
uitgaven 2011 worden aangepast tot 3.243.727.000 euro aan vereffeningen,
dat is een vermindering met 52.459.000 euro in vergelijking met de initiële
begroting en tot 3.277.444.000 euro aan vastleggingen, dat is een vermindering met 15.974.000 euro in vergelijking met de initiële begroting.
A-0238/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012
A-0239/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012
A-0240/01-11/12	
Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2012
A-0241/01-11/12	
Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van
de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2012
	Aangenomen in plenaire vergadering van 16/12/11, in het Staatsblad van
03/02/12 bekendgemaakt
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De ontvangsten 2012 worden geraamd op 3.381.623.000 euro, dat is een vermindering met 8.090.000 euro in vergelijking met de aangepaste begroting
2011. De uitgaven 2012 worden geraamd op 3.562.696.000 euro aan vereffeningen, dat is een stijging met 318.969.000 euro in vergelijking met de aangepaste
begroting 2011, en op 3.492.710.000 euro aan vastleggingen, dat is een stijging met 215.266.000 euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2011.
A-0243/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de artikelen 80 en 92 van het
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
	
Aangenomen in plenaire vergadering van 16/12/11, in het Staatsblad van
18/01/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie verhoogt het bedrag van de belasting op bepaalde automatische ontspanningstoestellen en voorziet in de indexering vanaf januari
2013 van de verschillende bedragen van de belasting op elke categorie van
toestellen. Ook het bedrag van de ambtshalve heffing voor het opstellen van
toestellen waarvan de exploitatie verboden is, wordt verhoogd.
A-0249/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de
Staat Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Doha op 6 november 2007
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/03/12, in het Staatsblad van
28/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst met als
doelstelling, naast het aanmoedigen van investeringen, het bieden van
garanties voor maximale bescherming aan de investeerders. De overeenkomst bevat ook een sociale en milieuclausule.
A-0259/01-11/12	
Budgettaire aanpassingen nr. 2 en 3 - 2011 van de Franstalige Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende
centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad
Aangenomen in plenaire vergadering van 27/01/12
A-0289/01-11/12	
Budgettaire aanpassing nr. 1 – 2012 van de Franstalige Instelling belast met het
beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confes
sionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
	
Begroting van het boekjaar 2013 van de Franstalige Instelling belast met het
beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
	
Begroting van het boekjaar 2013 van de Nederlandstalige Instelling belast met
het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
Aangenomen in plenaire vergadering van 22/06/12
	
De commissie heeft gunstige adviezen zonder voorbehoud uitgebracht
over de begrotingen en begrotingswijzigingen van de Franstalige en
Nederlandstalige instellingen belast met het beheer van de materiële en
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 nanciële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwefi
lijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
A-0266/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU
van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake
de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen,
rechten en andere maatregelen
	Aangenomen in plenaire vergadering van 25/05/12, in het Staatsblad van
05/07/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnatie zet richtlijn 2010/24/EG om, welke een regeling invoert
van wederzijdse bijstand tussen de lidstaten met het oog op de invordering
van hun respectieve fiscale schuldvorderingen.
A-0284/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Statuut van het
Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te
Bonn op 26 januari 2009
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
28/08/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met de statuten van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) dat als doelstelling heeft de bevordering van de hernieuwbare technologieën in de wereld
en de vereenvoudiging van de toegang tot alle nuttige informatie inzake
hernieuwbare energie, alsook de bijstand voor alle landen van de wereld
bij de exploitatie van het potentieel van de hernieuwbare energie, met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingslanden.
A-0290/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de

Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake
handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999, o
 ndertekend
te Kleinmond op 11 september 2009
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
23/08/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst tot wijziging van verschillende punten van de overeenkomst van 11 oktober 1999
waarvan de ontwapening een essentieel element wordt.
A-0294/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012
A-0295/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012
	Aangenomen in plenaire vergadering van 06/07/12, in het Staatsblad van
23/07/12 bekendgemaakt
	
De ontvangsten 2012 worden aangepast tot 3.334.968.000 euro, dat is een
vermindering met 46.655.000 euro in vergelijking met de initiële begroting.
De uitgaven 2012 worden aangepast tot 3.482.813.000 euro aan vereffeningen, dat is een vermindering met 79.883.000 euro in vergelijking met de
initiële begroting. n tot 3.445.997.000 euro aan vastleggingen, dat is een
vermindering met 46.713.000 euro in vergelijking met de initiële begroting.
A-0303/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en
Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt
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gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en
de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta
op 9 november 2009
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
28/08/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst met mogelijkheden van samenwerking tussen de beide partijen op domeinen die
inzonderheid verband houden met illegale immigratie, witwassen van kapitalen, drugshandel, georganiseerde criminaliteit en corruptie.
A-0304/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst met de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek
Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
28/08/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst voor een
politieke dialoog en een nauwere samenwerking met name op het vlak van
economische ontwikkeling, duurzame ontwikkeling, onderwijs en cultuur,
justitie en veiligheid, en toerisme.
A-0305/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tot
tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van
de Groep van Staten van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan,
enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, a nderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te
Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, gedaan te Ouagadougou, op
22 juni 2010
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
28/08/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met de herziening van de overeenkomst van Cotonou, gebaseerd op de politieke dialoog, de handelsbetrekkingen en de ontwikkelingssamenwerking, en met de aanpassing ervan aan
de evolutie van de behoeften, de realiteit, de internationale context en de
verbintenissen van de Europese Unie inzake ontwikkelingssamenwerking.
A-0307/01-11/12	
Voorstel van resolutie betreffende de toekenning van bijkomende financiële
middelen van de federale Staat voor het mobiliteitsbeleid in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Aangenomen in plenaire vergadering van 06/07/12
	
Deze resolutie verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gebruik te
maken van de dotatie mobiliteit van de federale Staat om bij te dragen tot
de oplossing van de mobiliteitsproblemen, in het bijzonder via het openbaar vervoer.
■

 ommissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw
C
en het Grondbeleid

A-0205/01-10/11	
Voorstel van resolutie betreffende de toekomst van het Justitiepaleis
	
Aangenomen in plenaire vergadering van
10/02/12
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	Deze resolutie verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een richtplan (masterplan) uit te werken om de renovatiewerken van het Justitie
paleis te voltooien en het voortbestaan van de rechtsprekende functie te
verzekeren, zonder evenwel uit te sluiten dat het Justitiepaleis nieuwe
functies kan krijgen.
■

Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing

A-0188/01-10/11	
Voorstel van resolutie teneinde “intergenerationeel wonen” te ontwikkelen
in het Brussels Gewest
Aangenomen in plenaire vergadering van 28/10/11
	
Deze resolutie verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te zorgen
voor de invoering van een label “intergenerationeel wonen”, de aanpassing
van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) om er het
begrip van gemeenschappelijk of semi-gemeenschappelijk wonen in op te
nemen, alsook de individualisering van de sociale rechten van de personen
die aan dit type wonen deelnemen, de invoering van specifieke steun van
het type renovatiepremie waarvan de eigenaar-verhuurder die met dergelijk
projecten bezig is gebruik kan maken.
A-0194/01-10/11	
Voorstel van resolutie betreffende het nemen van maatregelen om cohousing
te ondersteunen en labeliseren
Aangenomen in plenaire vergadering van 27/01/12
	
Gegroepeerd wonen (cohousing) is een ruimer concept dan het inter
generationeel wonen. Het wordt gedefinieerd door drie kenmerken: parti
cipatief proces, een intentionele gemeenschap en gemeenschappelijke
voorzieningen. Deze resolutie verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
enerzijds dat een label ingevoerd wordt dat die projecten van cohousing
erkent en anderzijds dat de GSV gewijzigd wordt om er het begrip cohousing
in op te nemen en de minimumnormen voor de gezondheid te bepalen.
A-0208/01-10/11	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode
met het oog op de erkenning van de woning van woonwagenbewoners
	Aangenomen in plenaire vergadering van 27/01/12, in het Staatsblad van
14/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie erkent in de Brusselse Huisvestingscode de mobiele
woning van de woonwagenbewoners. Een van de implicaties van
deze erkenning is dat de mobiele woning moet voldoen aan bepaalde
minimumvoorwaarden inzake veiligheid, gezondheid en uitrustingen.
Gelet op de specifieke kenmerken van dit soort woning, moet de Regering
specifieke normen bepalen.
A-0299/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003
houdende de Brusselse Huisvestingscode
Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in
het Staatsblad van 27/08/12 bekendgemaakt
Deze ordonnantie voert een huurovereenkomst voor
bepaalde duur in voor de sector van de sociale huis
vesting. Het principe is eenvoudig: de huurders zullen
vanaf 1 januari 2013 een overeenkomst van negen jaar
ondertekenen en na acht jaar zal een controle van hun
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inkomen uitgevoerd worden. Indien hun inkomen het toegangsplafond met meer dan 50 %
overschrijdt, wordt de huurovereenkomst beëindigd. In het andere geval wordt de overeenkomst
automatisch verlengd en vervolgens wordt de controle om de drie jaar uitgevoerd.
■

Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie

A-0109/01-09/10	
Voorstel van resolutie betreffende de plaatsing van openbare vuilnisbakken voor afvalsortering in het Brussels Gewest
	Aangenomen in plenaire vergadering van
27/04/12
	
Om de afvalsortering uit te breiden, verzoekt deze resolutie de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om voor de openbare
ruimtes, en vooral langs de openbare weg,
een concept van vuilnisbakken uit te werken dat aangepast is voor de afvalsortering,
een bewustmakingscampagne te voeren en
een selectieve ophalingen van blikjes te onderzoeken, bijvoorbeeld via een
systeem van statiegeld.
A-0224/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart
1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
	Aangenomen in plenaire vergadering van 18/11/11, in het Staatsblad van
07/01/12 bekendgemaakt
	
Op 30 maart 2011 heeft het Grondwettelijk Hof een besluit uitgesproken in het
kader van een prejudiciële vraag van de Raad van State en heeft het geoordeeld dat een administratieve boete opgelegd op grond van de ordonnantie
van 25 maart 1999 een strafrechtelijk karakter vertoont in de zin van artikel 6
van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De administratieve
procedure moet dus dezelfde waarborgen bieden als de strafelijke procedure
en zorgen voor de mogelijkheid om verzachtende omstandigheden in overweging te nemen. Deze ordonnantie biedt die mogelijkheid.
A-0225/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie betreffende het natuurbehoud
	Aangenomen in plenaire vergadering van 13/01/12, in het Staatsblad van
17/04/12 bekendgemaakt
	Het concept van “Brussels ecologische netwerk” moet de biodiversiteit bewaren door de habitats op elkaar aan te sluiten via het behoud en de restauratie
van bepaalde sites die het voorwerp van bijzondere beschermingsmaatregelen kunnen uitmaken. Een “gewestelijk natuurplan” dat past in de bestaande
vergunningsprocedures van stedenbouw en leefmilieu, zal de kwantitatieve
doelstellingen (te vrijwaren oppervlaktes) en de kwalitatieve doelstellingen
(te beschermen soorten) vastleggen. Deze ordonnantie hervormt de talrijke
bestaande wetsbepalingen en voldoet aan de Europese verplichtingen inzake
rapportage en toezicht voor de soorten en de habitats.
A-0227/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart
1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en van de
ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling,
de vervolging en bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
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	Aangenomen in plenaire vergadering van 10/02/12, in het Staatsblad van
16/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie breidt de sorteerverplichting uit tot alle producenten van
afval dat geen huishoudelijk afval is en verplicht hen aan te tonen dat het
afval via het Agentschap Net-Brussel of een geregistreerde inzamelaar verwijderd is. De ordonnantie voorziet in strafrechtelijke en administratieve
sancties in geval van niet-naleving van de sorteerverplichting.
A-0248/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
	Aangenomen in plenaire vergadering van 27/01/12, in het Staatsblad van
14/03/12 bekendgemaakt
	
De Europese verordening REACH betreffende de registratie van de chemische stoffen is op 1 juni 2007 in werking getreden. De uitvoering van de
bepalingen ervan behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid, de
Gemeenschappen en de Gewesten en deze gezagsniveaus hebben dus een
samenwerkingsakkoord gesloten dat met name voorziet in een jaarlijks
controleplan en uitwisseling van gegevens. Deze ordonnantie houdt instemming in met dit akkoord.
A-0254/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie
	Aangenomen in plenaire vergadering van 30/03/12, in het Staatsblad van
07/05/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsakkoord
tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende milieu-, natuur- en duurzame ontwikkelingseducatie. Het voormelde akkoord definieert een driejaarlijks actieprogramma dat met name voorziet in informatiecampagnes, de ontwikkeling van
didactische instrumenten en de uitwisseling van gedragscodes tussen de
veldwerkers.
A-0269/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu
door middel van het strafrecht
	Aangenomen in plenaire vergadering van 27/04/12, in het Staatsblad van
23/05/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie vult enkele leemtes aan in de bestaande wetgeving
door richtlijn 2008/99/EG gedeeltelijk in Brussels recht om te zetten. Deze
richtlijn verplicht de lidstaten ertoe sommige gedragingen die de dood of
ernstig letsel kunnen veroorzaken of ernstige aantastingen van het milieu
vormen (lozen van gifstoffen in het oppervlaktewater, in het grondwater
of in de lucht, illegale handel van dier- en plantensoorten, schade aan een
beschermde habitat) strafrechtelijk te beteugelen.
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A-0273/01-11/12 Ontwerp van ordonnantie betreffende afvalstoffen
	Aangenomen in plenaire vergadering van 08/06/12, in het Staatsblad van
27/06/12 bekendgemaakt
	
Richtlijn 2008/98/EG verplicht de lidstaten een percentage van 50 % te halen
op het vlak van het hergebruik en de recyclage van huishoudelijk afval t egen
2020 en definieert een hiërarchie in het afvalstoffenbeheer: preventie, voorbereiding met het oog op het hergebruik, recyclage, nuttig gebruik en verwijdering. De richtlijn beschrijft de principes van zelfvoorziening en nabijheid
(beperking van het afvaltransport en verwerking zo dicht mogelijk bij de
bron van de productie). Een heffing op de afvalverbranding wordt ingesteld
vanaf 2013 om aan te sluiten bij het stelsel in het Vlaamse Gewest en het
Waalse Gewest. Na 2015 zal een tweede afvalverbrandingsheffing moeten
garanderen dat het Gewest de nodige middelen zal inzetten om de Europese
doelstellingen inzake recyclage van huishoudelijk afval te halen.
A-0282/01-11/12	
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de naleving van het subsidiariteitsbeginsel bij de
aspecten van de slimme meters van het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de energie-efficiëntie
Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12
	
Richtlijn 2009/72/CE voorziet in de geleidelijke vervanging door de lidstaten van de huidige energiemeters door slimme meters, maar de invoering ervan kan worden onderworpen aan een evaluatie van de kosten en
baten voor de markt en de consument. Een nieuw voorstel van richtlijn
van juni 2011 voorziet echter in de verplichte vervanging van de meters,
ongeacht de resultaten van de evaluatie. Deze resolutie stelt aan de kaak
dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet zelf kan beslissen over de invoering van slimme meters op zijn grondgebied rekening houdend met de
specifieke situatie van zijn energiemarkt (schending van de principes van
de subsidiariteit en de evenredigheid opgenomen in het Verdrag over de
werking van de Europese Unie).
■

 ommissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen
C
en de Agglomeratiebevoegdheden

A-0163/01-10/11	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van
de wet van 22 december 1986 betreffende
de intercommunales en de ordonnantie van
19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
	
Aangenomen in plenaire vergadering van
27/01/12, in het Staatsblad van 14/03/12
bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie schrapt een aantal openbare mandaten die niet relevant of nuttig
zijn voor het bestuur van de intercommunale maatschappijen.
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A-0206/01-10/11	
Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende afwisselend evenveel mannen
als vrouwen te plaatsen op de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/03/12, in het Staatsblad van
28/03/12 bekendgemaakt
	Deze ordonnantie voert het ritsprincipe in tussen mannen en vrouwen
vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 om mannen en vrouwen zo
gelijk mogelijk te vertegenwoordigen.
A-0212/01-10/11	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet teneinde de afzetting als straf opnieuw in te voeren
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/03/12, in het Staatsblad van
28/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie voert de afzetting als straf opnieuw in voor de statutaire
gemeentelijke personeelsleden (of het OCMW-personeel) opdat het ontzeggen van het recht op pensioen opnieuw zou worden gekoppeld aan die
straf, die de zwaarste is van de mogelijke tuchtstraffen, en waardoor de
straf van het ontslag van ambtswege niet langer leidt tot dat zware neveneffect.
A-0215/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk kieswetboek
	Aangenomen in plenaire vergadering van 02/12/11, in het Staatsblad van
25/01/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie vervolledigt en preciseert het Brussels Gemeentelijk
kieswetboek om de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen te vereenvoudigen.
A-0233/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot aanpassing van de ordonnantie van 8 april
1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
	Aangenomen in plenaire vergadering van 18/11/11, in het Staatsblad van
07/12/11 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie geeft een nieuwe opdracht aan het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, te weten de toekenning van leningen aan de gemeenten om ze te helpen krediet te krijgen
voor de gedeeltelijke financiering van hun investeringen.
A-0260/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de verkiezing van het voorzitterschap van de gemeenteraad te regelen
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
28/08/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie maakt het mogelijk het voorzitterschap van de gemeenteraad toe te vertrouwen aan een gemeenteraadslid, dat geen burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter is.
A-0286/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie betreffende de controle van de mededelingen en
de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode
	Aangenomen in plenaire vergadering van 06/07/12, in het Staatsblad van
16/07/12 bekendgemaakt
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Deze ordonnantie regelt de communicatie en de bekendmakingen van
de leden van de gemeentelijke colleges tijdens de kiescampagnes om het
democratische gehalte van het kiesstelsel en de gelijke behandeling van de
kandidaten te garanderen.
A-0287/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de organisatie van de elektronische
stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen
	Aangenomen in plenaire vergadering van 06/07/12, in het Staatsblad van
16/07/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie biedt een wettelijk kader voor het nieuwe systeem van
elektronische stemming, met een bewijs op papier, dat als experiment zal
worden uitgevoerd in twee gemeenten (Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe)
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
A-0292/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming
	Aangenomen in plenaire vergadering van 06/07/12, in het Staatsblad van
16/07/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie brengt enkele kleine technische correcties aan in het
Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en past een artikel aan in de wet van
11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.
A-0311/01-11/12	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 12 juli 2012
betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van
de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode
	Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12, in het Staatsblad van
28/08/12 bekendgemaakt
	
Met deze ordonnantie wordt voor de overheid de mogelijkheid behouden
om evenementen te organiseren voor de bevolking, met enkel het gebruik
van de titel en in de hoedanigheid van de mandatarissen als bedoeld in de
ordonnantie van 12 juli 2012 betreffende de controle van de mededelingen
en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode.
■

 ommissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid,
C
het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek

A-0247/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie betreffende de sociale economie en de erkenning
van inschakelingsondernemingen en van plaatselijke initiatieven voor de
ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van
toelagen
	Aangenomen in plenaire vergadering van 30/03/12, in het Staatsblad van
07/05/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie organiseert de erkenning en subsidiëring van de sociale economie met het oog op de inschakeling van een moeilijk te plaatsen
doelgroep (langdurig of laaggeschoolde werklozen, ex-gedetineerden, buitenlandse werklozen, werklozen met
recht op sociale integratie enzovoort).
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C.2. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
■

Bijzondere commissie van het Reglement

B-0038/01-10/11	
Voorstel tot wijziging van het Reglement
Aangenomen in plenaire vergadering van 19/10/11
	
Deze wijziging maakt de erkenning als politieke fractie mogelijk van de
gekozenen die verklaren zitting te hebben onder het letterwoord van een
politieke partij waarvan het letterwoord of het logo beschermd of verboden
werd bij de verkiezingen voor de jongste hernieuwing van het Parlement,
op voorwaarde dat zij 10 % van de zetels in de overeenkomstige taalgroep
vertegenwoordigen.
B-0052/01-11/12

Voorstel tot wijziging van het Reglement
Aangenomen in plenaire vergadering van 20/07/12

	
Deze wijziging voegt een bepaling toe volgens welke elke wijziging in
de samenstelling van een politieke fractie pas ingaat bij het begin van de
zitting die volgt op de zitting tijdens welke de wijziging is doorgevoerd.
■

Commissie voor de Gezondheid

B-0049/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie betreffende de promotie van de gezondheid bij
de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan
	Aangenomen in plenaire vergadering van 25/05/12, in het Staatsblad van
05/07/12 bekendgemaakt
	
De dopingproblematiek blijft evolueren en bovendien is een nieuwe versie van de WADA-Code op 1 januari 2009 in werking getreden. Met deze
ordonnantie kan de strijd tegen doping voortgezet worden en kan tegemoetgekomen worden aan de verwachtingen in dit domein.
B-0050/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps
commissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport
	Aangenomen in plenaire vergadering van 25/05/12, in het Staatsblad van
05/07/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsakkoord
met als doelstelling een correcte toepassing van de WADA-Code in heel
België, maar ook een eenvormiger en efficiëntere dopingbestrijding, met
naleving van de bevoegdheden van elk van de akkoordsluitende partijen,
om een gemeenschappelijk beleid te bepalen voor de elitesporters.
■

Commissie voor de Sociale Zaken

B-0034/01-10/11	
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de artikelen 2, 5 en 6 van de
ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen
	Aangenomen in plenaire vergadering van 16/03/12, in het Staatsblad van
25/04/12 bekendgemaakt
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Deze ordonnantie garandeert de gastgezinnen die instaan voor de opleiding van een assistentiehond toegang tot voor het publiek toegankelijke
plaatsen om de hond volledig te socialiseren.
■

Verenigde commissies voor de gezondheid en voor de Sociale Zaken

B-0035/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de
Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, aangenomen te Lanzarote op 25 oktober 2007
	Aangenomen in plenaire vergadering van 10/02/12, in het Staatsblad van
14/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met het verdrag van de Raad van
Europa dat tot doel heeft seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van
kinderen te voorkomen en te bestrijden, de rechten van kinderen die het
slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik te beschermen en nationale en internationale samenwerking tegen seksuele uitbuiting en seksuele misbruik van kinderen te bevorderen.
B-0036/01-10/11	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte Protocol, betreffende de overgangsbepalingen, gedaan te Brussel op 23 juni 2010
	Aangenomen in plenaire vergadering van 28/10/11, in het Staatsblad van
18/11/11 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met de verhoging van het aantal Europese parlementsleden van 736 tot 754 voor de rest van de zittingsperiode
2009-2014 en regelt de verdeling van de bijkomende zetels om rekening te
houden met de laattijdige inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.
B-0039/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende het nemen van kapitaalsparticipaties
door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de coöperatieve
vennootschap opgericht na afloop van de overheidsopdracht Irisnet2
	Aangenomen in plenaire vergadering van 10/02/12, in het Staatsblad van
14/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie geeft de toestemming aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de OCMW’s, de verenigingen opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de wet van 8 juli 1976, de openbare ziekenhuizen van het IRIS-net, de IRIS-koepel en IRIS-Aankopen om kapitaalsparticipaties te nemen in de privaatrechtelijke coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid voor het verstrekken van telecommunicatie- en
elektronische communicatiediensten, die opgericht zal worden na afloop
van de aanbesteding IRISnet 2.
B-0040/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011
B-0041/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor
het begrotingsjaar 2011
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	Aangenomen in plenaire vergadering van 16/12/11, in het Staatsblad van
03/02/12 bekendgemaakt
	
De ontvangsten 2011 worden aangepast tot 86.243.000 euro, dat is een stijging met 418.000 euro in vergelijking met de initiële begroting. De uitgaven
2011 worden aangepast tot 87.085.000 euro aan vereffeningen, dat is een
vermindering met 336.000 euro in vergelijking met de initiële begroting, en
tot 176.830.000 euro aan vastleggingen, dat is een stijging met 82.005.000
euro in vergelijking met de initiële begroting.
B-0042/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012
B-0043/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende de Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012
	Aangenomen in plenaire vergadering van 16/12/11, in het Staatsblad van
03/02/12 bekendgemaakt
	
De ontvangsten 2012 worden geraamd op 88.586.000 euro, dat is een stijging met 2.343.000 euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2011.
De uitgaven 2012 worden geraamd op 91.380.000 euro aan vereffeningen,
dat is een stijging met 4.295.000 euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2011, en op 96.726.000 euro aan vastleggingen, dat is een vermindering met 80.104.000 euro in vergelijking met de aangepaste begroting 2011.
B-0045/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Stabilisatie- en
Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte,
gedaan te Luxemburg op 29 april 2008
	Aangenomen in plenaire vergadering van 10/02/12, in het Staatsblad van
14/03/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een internationaal akkoord dat
de betrekkingen regelt tussen de lidstaten van de Europese Unie en Servië
tot aan de toetreding van Servië tot de Europese Unie.
B-0046/01-11/12	
Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Besluit van de
Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot
een stabilisatiemechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben
	Aangenomen in plenaire vergadering van 30/03/12, in het Staatsblad van
07/05/12 bekendgemaakt
	
Deze ordonnantie houdt instemming in met een wijziging van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie, die zijn oorsprong vindt
in de financiële crisis die bepaalde lid
staten van de eurozone getroffen heeft
en die de oprichting mogelijk moet maken van een p
 ermanent crisisbeheersings
mechanisme om de financiële stabiliteit
van de eurozone te verzekeren.
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D. STATISTIEKEN INZAKE DE INTERPELLATIES,
MONDELINGE VRAGEN EN
DRINGENDE VRAGEN
D.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
– Plenaire vergaderingen: 16 interpellaties, 119 dringende vragen;
– Commissies: 548 interpellaties, 207 mondelinge vragen;
–
Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en
A lgemene Zaken: 85 interpellaties, 26 mondelinge vragen;
–
Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen:
138 interpellaties, 98 mondelinge vragen;
– Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid: 56 interpellaties, 27 mondelinge vragen;
– Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing: 56 interpellaties, 16 mondelinge
vragen;
– Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie: 93 interpellaties,
47 mondelinge vragen;
– Commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratiebevoegdheden: 32 interpellaties, 22 mondelinge vragen;
– Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek: 87 interpellaties, 42 mondelinge vragen
– Verenigde commissies voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen en voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werk
gelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek: 1 interpellatie;
–S
 chriftelijke vragen: 1.180.

D.2. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC)
– Plenaire vergaderingen: 3 interpellaties; 4 dringende vragen;
– Commissies: 53 interpellaties, 12 mondelinge vragen;
– Commissie voor de Gezondheid: 15 interpellaties, 6 mondelinge vragen;
– Commissie voor de Sociale zaken: 35 interpellaties, 5 mondelinge vragen;
– Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken: 3 interpellaties,
1 mondelinge vraag;
–S
 chriftelijke vragen: 20.
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E. BESPREKINGEN IN DE COMMISSIES
(zonder stemming in plenaire vergadering)

E.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
■

 ommissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen
C
en Algemene Zaken

Debat over de evolutie van de demografie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (23 april 2012)
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de heer Patrick Deboosere, professor aan de VUB, gehoord over de statistieken van de Brusselse bevolking (“A Sea of Stories”). Er heeft een gedachtewisseling met de
volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
■

 ommissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare
C
Werken en Verkeerswezen

A-0309/01-11/12 Voorstelling van de oriëntatienota over het
nieuwe beheerscontract tussen de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (28 maart en 18 april 2012)
De commissie heeft het verslag gehoord van de heer Iouri Brouhns,
senior manager bij PricewaterhouseCoopers, over de oriëntatienota van de Regering over het nieuwe beheerscontract (20122016) met als grootste inzet de stijging van 475 miljoen reizigers
waarmee de MIVB binnen vijf jaar geconfronteerd zal worden.
Er heeft een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers
in aanwezigheid van de minister bevoegd voor verkeer en de
vertegenwoordigers van de MIVB plaatsgevonden.
■

Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid

1. A-0310/01-11/12 Debat over het NEO-project voor de heraanleg van de Heizelvlakte
(7 juni 2012)
De commissie heeft de heer Kees Christiaanse, architect-stedenbouwkundige bij KCAP Architects & Planners, het studiebureau dat het richtplan (masterplan) voor de heraanleg van de
Heizelvlakte opgesteld heeft, gehoord. Er heeft een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
2. A-0315/01-11/12 Debat over de problematiek van de raamkozijnen
(6 mei 2010 tot 3 maart 2011)
De commissie heeft tal van deskundigen over de thematiek van de raamkozijnen gehoord. Het
debat ging voornamelijk over de opportuniteit om oude kozijnen te vervangen of te renoveren,
gelet op hun erfgoedwaarde en de huidige milieu-uitdagingen.
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Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing

A-0319/01-11/12 Voorstelling van de audit over het beheer van de thesaurie van het Woningfonds (6 maart 2012)
De commissie heeft het verslag gehoord van mevrouw Agnes Mathieu, auditor van Isis Consult,
over een audit uitgevoerd op vraag van de staatssecretaris over de thesaurie van het Woningfonds, na enkele beleggingen bij de Gemeentelijke Holding die eind 2011 vereffend is. Er heeft
een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
■

Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie

1. Hoorzittingen over de toestand van het Zoniënwoud (15 november 2011)
De hoorzittingen hebben niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de vertegenwoordigers van het Vlaamse en Waalse bestuur belast met het
beheer van het Zoniënwoud, alsook de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehoord. Vandaag is de beuk, die
gemiddeld zeer oud is, nog voor 70 % aanwezig in het Zoniënwoud. Gelet op de opwarming
van de aarde, wensen de twee Gewesten de soorten te diversifiëren. Er zal bepaald moeten
worden welke soorten het best aangepast zijn. De KCML betreurt de zuiver “naturalistische”
aanpak van het toekomstig beheersplan voor het Zoniënwoud, alsook van de ordonnantie
“natuur” die geen rekening houdt met de historische, wetenschappelijke en landschapsdimensie van het woud en het beukenwoud. Zij meent dat de resultaten van de studies over de sanitaire toestand van de beuken genuanceerd moeten worden.
2. Debat over de studies betreffende de eventuele invoering van slimme meters in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10 juli 2012)
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de vertegenwoordigers van Brussel Leefmilieu, Sibelga, Brugel, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG ) en de Coördinatie Gas-ElektriciteitWater Brussel (CGEW) gehoord over de studies betreffende de eventuele invoering op grote
schaal van slimme meters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (elektronische meters met
software voor de uitwisseling van gegevens voor een opvolging van het energieverbruik in real
time). De resultaten van die studies, uitgevoerd ten gevolge van een Europese richtlijn, blijken
negatief voor de residentiële afnemer gelet op de kosten van die nieuwe technologieën, waarvan
vele elementen bijkomende studies vereisen (bescherming van de privacy, mogelijke gevolgen
voor de gezondheid gelet op de stralingen, interoperabiliteit tussen de meters).
■

 ommissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen
C
en de Agglomeratiebevoegdheden

Debat over de toestand van de gemeentelijke financiën (7 juni 2012)
Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de Minister-President gehoord die een overzicht gegeven heeft van de toestand van de gemeentelijke financiën: evolutie van de resultaten, ontvangsten en uitgaven
(personeel, dotaties voor de politiezones, OCMW’s enzovoort). Er heeft een gedachtewisseling
met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.
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 ommissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid,
C
het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek

Debat over een studie van een consultant, besteld door de minister, over de rationalisering
van de Brusselse economische instrumenten (20 juni 2012)
Het debat heeft niet tot een schriftelijke verslag geleid.
De commissie heeft een vertegenwoordiger gehoord van het consultancybureau, de minister en de
leden van de commissie over de hervormingsmogelijkheden van de GOMB (Gewestelijke Ont
wikkelingsmaatschappij, de MVV (Maatschappij voor Vastgoedverwerving), het BAO (Brussels
Agentschap voor de Onderneming), Innoviris (Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk
Onderzoek en Innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de GIMB (Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel) en het Waarborgfonds, alsook over de verhoudingen tussen die instellingen. Er heeft een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers plaatsgevonden.

E.2. V erenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (VVGGC)
■

Commissie voor de Gezondheid

B-0053/01-11/12 Debat over het meerjarenplan voor de bouw van de ziekenhuizen en de
verzorgingsinstellingen (6 oktober 2011 tot 2 februari 2012)
De commissie heeft de leidinggevenden gehoord van de Brusselse bicommunautaire zieken
huizen die van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie subsidies ontvangen voor
hun bouwplannen. Het debat ging over het meerjarenplan voor de bouw van ziekenhuizen
en over de gezondheidszorg, alsook over het strategisch ontwikkelingsplan van de instellingen
en de wijze waarop het aansluit op hun bouwplannen.

F. DE 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 VVGGC over de begroting van het volgende jaar van het Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).
Voor het begrotingsjaar 2012 werden de totale ontvangsten van het Gewest geraamd op
3.381.623.000 euro.
De uitgaven voor vereffeningen* bedroegen 3.562.696.000 euro. De uitgaven voor de vast
leggingen* bedroegen 3.492.710.000 euro.
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Overzicht begrotingen 2008-2012 van het Gewest
In euro x 1.000 / Incl. consolidatie agglomeratie / Excl. schuldenlasten / Weergave van de initiële
begrotingen

JAAR

ONTVANGSTEN
Deel uit de PBbelasting
903.602
901.188
880.471
944.405
1.064.115

Gewestelijke
belastingen
1.121.219
1.164.555
944.849
1.058.990
1.171.166

2008
2009
2010
2011
2012

UITGAVEN
Vereffeningen
Vastleggingen

Totaal:
(incl. andere)
2.613.995
2.767.789
2.442.977
3.136.693
3.381.623

3.050.630
3.125.105
3.092.712
3.269.186
3.562.696

3.082.501
3.167.013
3.307.405
3.293.418
3.492.710

4000000
3500000
3000000
2500000

ONTVANGSTEN Gewestelijke belastingen

2000000

ONTVANGSTEN Deel uit de PB-belasting

1500000

UITGAVEN Vereffeningen

1000000

UITGAVEN Vastleggingen

ONTVANGSTEN Totaal : (incl. andere)

500000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Overzicht begrotingen 2008-2012 van de GGC
In euro x 1.000

JAAR
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2009
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2012
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85.411
85.427
85.825
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*	Het onderscheid tussen de diverse
soorten kredieten is verbonden met de wijze waarop de uitgaven
85,000
ten laste van de begroting gebeuren. Dit gebeurt in vier fasen:
1.	de vastlegging. De minister80,000
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
75,000
en prestatie of een goed.
70,000
2.	de vereffening. De derde die
de prestatie of het goed heeft geleverd, dient bij de betrokken minis2008gaan na of 2009
2010
2011
2012
ter een factuur in. De dienst boekhouding
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.
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A. BURGERINFORMATIE
A.1. WELKOM IN HET BRUSSELS PARLEMENT
■

Een plenaire vergadering of een commissievergadering bijwonen

Om een plenaire vergadering (meestal op een vrijdag) of een commissievergadering bij te wonen, dient u het tijdschema op onze website www.bruparl.
irisnet.be te raadplegen. Nadien verwachten we u aan het onthaal van het
Brussels parlement, Lombardstraat 73. Vergeet uw identiteitskaart niet!
■

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 het
punt “Onthaal en voorlichting”, blz. 50).
Voor meer informatie, neem contact op met de dienst public relations,
per e-mail publicrelations@bruparl.irisnet.be of per telefoon op het nummer 02 549 62 04.

A.2. INFORMATIEVE PUBLICATIES
■

Een nieuwe folder en brochure

De folder
Bestaande uit zes luiken (recto-verso Nl/F) is de folder
de meest verspreide publicatie. Hij is beknopt, voorzien van vier informatieschema’s en bestemd voor een
breed publiek.
De brochure
De tweetalige brochure richt zich tot een doelgerichter publiek dan de folder (buitenlandse
delegaties, leerkrachten, studenten van het hoger onderwijs …).
Ze omvat een inleiding over het federale België en bespreekt de bevoegdheden van de deelgebieden, de werking van het parlement en van de gemeenschapscommissies, de procedure voor
de goedkeuring van ordonnanties, de relatie tussen het parlement en de regering…
Andere twee- of drietalige publicaties zijn ter beschikking van het publiek: het stripverhaal, de
brochure “20 jaar Brussels Hoofdstedelijk Parlement”, de historische folder en brochure en een
drietalige (Nl/F/E) luxeuitgave.
Voor meer informatie over de publicaties, neem contact op met de dienst public relations, per
e-mail publicrelations@bruparl.irisnet.be of per telefoon op het nummer 02 549 62 04.
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B. ONTHAAL EN VOORLICHTING
B.1. Statistieken van de geleide bezoeken
B.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. Hieronder een overzichtslijst van de organisaties die het parlement tijdens de zitting 2011-2012 hebben bezocht:
■

Scholen:

Basisscholen: Ave-Mariabasisschool – Vlezenbeek (25 oktober 2011).
Secundaire scholen: Sint-Norbertusinstituut – Duffel (22 november 2011), Institut des Filles de
Marie – 1060 Sint-Gillis (8 februari 2012), Sint-Michielscollege Brasschaat (14 februari 2012),
Sint-Guido Instituut Anderlecht – 1070 Anderlecht (15 en 16 februari 2012), Heilig Hartcollege
Waregem (17 februari 2012), Athenée Royal Serge Creuz – 1080 Sint-Jans-Molenbeek (27 februari 2012), Collège Notre-Dame de la Paix – Namen (28 februari 2012), Centre Scolaire
du Berlaymont – Waterloo (29 februari 2012), Athénée Royal Andrée Thomas – 1190 Vorst
(12 maart 2012), Heilig Hartcollege Waregem (13 maart 2012), Don Boscoschool Groot-Bijgaarden (25 april 2012), Heilig Grafinstituut Bilzen (3 mei 2012).
Hogescholen en universiteiten: EPFC – Enseignement de promotion et de Formation Continue – 1050 Elsene (25 oktober 2011),
Enseignement supérieur Parnasse-Deux Alice – 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe (4 en 16 november 2011), ULB Etudiants en
droit – 1050 Elsene (5 maart 2012), EPFC – Enseignement de promotion et de Formation Continue – 1050 Elsene (15 maart 2012),
Hogeschool-Universiteit Brussel – 1000 Brussel (20 maart 2012),
ULB Etudiants en droit – 1050 Elsene (19 april 2012), Haute
Ecole Paul-Henri Spaak – 1180 Ukkel (23 avril 2012), Haute Ecole
Louvain en Hainaut – La Louvière (24 april 2012), Ecole Industrielle supérieure de Mons (25 april 2012), Institut supérieur de
formation continue d’Etterbeek – 1040 Etterbeek (10 mei 2012),
Haute Ecole Paul-Henri Spaak – 1180 Ukkel (11 mei 2012), Hongaarse studenten (18 september
2012), l’Association Européenne des étudiants en Droit de Paris (28 september 2012).
■

Andere

Vzw Siréas – 1050 Elsene (7 oktober 2011), Leefmilieu Brussel-BIM – 1200 Sint- LambrechtsWoluwe (10 oktober 2011), vzw Cultures & Elles – 1030 Schaarbeek (11 oktober 2011), Centre
bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel (18 oktober en 1 december 2011),
vzw Siréas – 1050 Elsene (15 november 2011), Centre bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI)
– 1000 Brussel (1 december 2011), vzw ISPAT – 1210 Sint-Joost-ten-Node (8 december 2011),
Senaat – diensten – 1000 Brussel (12 december 2011), ING West-Vlaanderen – senioren
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(13 december 2011), Centre bruxellois d’Action Interculturelle
(CBAI) – 1000 Brussel (14 december 2011), Huis van het Nederlands – 1000 Brussel (13 januari 2012), Seniorengroep LBG Brabant
(31 januari 2012), Centre d’Entraide Jette – 1090 Jette (9 februari
2012), vzw Cultures & Elles – 1030 Schaarbeek (20 februari 2012),
Bruxelles-Formation CIEP-MOC – 1000 Brussel (7 maart 2012),
KRAS Brussel Scholierenparlement – 1070 Anderlecht (21 maart
2012), vzw BON – 1030 Schaarbeek (19 en 23 april 2012),
Bruxelles-Formation CIEP-MOC – 1000 Brussel (26 april 2012),
vzw Cultures & Elles – 1030 Schaarbeek (30 april 2012), COBEFF
formation – 1030 Schaarbeek (14 mei 2012), Centre bruxellois
d’Action Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel (23 mei 2012),
Maison de Quartier d’Helmet – 1030 Schaarbeek (24 mei 2012),
Provincie Vlaams-Brabant – sociale dienst – Leuven (29 mei 2012), Centre bruxellois d’Action
Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel (4 juli, 3 en 4 oktober 2012), groep van Zweedse ondernemers (11 oktober 2012).

B.1.2. Rondleidingen onder leiding van parlementsleden of politieke fracties:
Mevr. Els Ampe – Open VLD (22 en 29 oktober, 19 en 26 november 2011);
Mevr. Danièle Caron – cdH (3 maart, 28 april, 12 mei 2012);
De heer René Coppens – Open VLD (8 oktober 2011 en 31 maart 2012);
Mevr. Julie de Groote – cdH (28 januari 2012);
De heer Serge de Patoul – FDF (22 oktober, 26 november, 10 december 2011
en 14 en 28 januari, 24 en 28 maart, 21 april, 12 mei 2012);
De heer Paul De Ridder – N-VA (28 maart 2012);
Mevr. Béatrice Fraiteur – FDF (31 maart 2012);
De heer Jamal Ikazban – PS (16 november 2011);
De heer Alain Maron – Ecolo (10 januari 2012);
De heer Herman Mennekens – Open VLD (12 november 2011);
De heer Ahmed Mouhssin – Ecolo (17 maart 2012)
Mevr. Olivia P’Tito – PS (23 november 2011 en 18 januari, 21 maart 2012);
Mevr. Françoise Schepmans – MR (13 oktober 2011);
Mevr. Viviane Teitelbaum – MR (15 en 29 oktober, 19 november, 3 december 2011);
Mevr. Barbara Trachte – Ecolo (21 januari 2012);
De heer Jef Van Damme – sp.a (23 april 2012);
—
PS-fractie (26 januari 2012);
Groen-fractie (17 februari, 25 april 2012);
sp.a-fractie (27 maart 2012);
Ecolo-fractie (19 juni 2012).
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B.2. Het rollenspel ‘Democracity’ – 22 edities met zo’n 500 jongeren
Democracity is een educatief rollenspel voor de 10- tot
15-jarigen, waarbij de jonge “parlementsleden”, 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 2011 – 2012 aan het rollenspel
‘Democracity’ hebben deelgenomen:
Basisscholen: School van de Ursulinen – 1081 Koekelberg (29 september 2011), Ecole Saint-Job
– 1180 Ukkel (11 oktober 2011), Vrije lagere school Mater Dei – 1150 Sint-Pieters-Woluwe
(10 november 2011), S
 tedelijke basischool ’t Klavertjevier – 1000 Brussel (23 november 2011),
Vrije lagere school Mater Dei – 1150 Sint-Pieters-Woluwe (24 november 2011), Ecole communale
Henri Lonnay – Ans (29 november 2011), Ecole Saint-Job – 1180 Ukkel (6 december 2011), Ecole
Messidor – 1180 Ukkel (17 en 24 januari 2012), Ecole Armand Swartenbrouck – 1081 Koekelberg
(16 februari 2012), GO ’t Plant’Zoentje – 1020 Laken (29 februari 2012), Basisschool Floralia –
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (1 maart 2012), GO ’t Plant’Zoentje – 1020 Laken (7 maart 2012),
Sint-Jan Berchmanscollege – 1000 Brussel (13 maart 2012), Unescoschool – 1081 Koekelberg
(20 en 29 maart 2012), Basisschool Lucerna – 1070 Anderlecht (3 mei 2012), Ecole Armand
Swartenbrouck – 1081 Koekelberg (15 mei 2012).
Secundaire scholen: TechOV-school – Vilvoorde (18 januari 2012); Institut de la Vierge fidèle
– 1030 Schaarbeek (7 februari 2012), Institut Saint-Joseph – 1040 Etterbeek (6 maart 2012),
Don Bosco Groot-Bijgaarden (24 april 2012).
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C. INTERNATIONALE BETREKKINGEN
C.1. Ontvangst van buitenlandse delegaties
■

Bezoek van de Indonesische ambassadeur (Brussel, 5 maart 2012)

Op maandag 5 maart 2012 ontving Brussels parlementsvoorzitter Françoise Dupuis de
Indonesische ambassadeur, de heer Arif Havas Gegroseno.
Het onderhoud ging in hoofdzaak over de ratificatie door de assemblee van het PCA (Partnership Cooperation Agreement), een samenwerkingsakkoord tussen de EU en Indonesië.
Dit akkoord omvat een economisch luik waarvan de uitwerking door de EU onder
worpen is aan bepaalde normen inzake respect voor het leefmilieu, mensenrechten,
het verbod op v
 erspreiding van bepaalde wapens … .
■

 ezoek van een delegatie van de Grondwetgevende Assemblee van Tunesië
B
(Brussel, 13 juni 2012)

Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis en eerste ondervoorzitter Walter
Vandenbossche ontvingen op woensdag 13 juni 2012 een delegatie van de
Grondwetgevende Assemblee van Tunesië onder leiding van zijn voorzitter,
de heer Badredine Abdelkefi, op studiebezoek in België van 11 tot 16 juni.
Ondersteund en omkaderd door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme - UNDP) had het
studiebezoek als doel de verschillende relaties tussen een parlementaire
assemblee en het maatschappelijk middenveld te evalueren om ze aan te
passen aan de Tunesische situatie en een mechanisme van dialoog, dat essentieel is in het proces om een nieuwe Grondwet op te stellen en institutionele
hervormingen door te voeren, tussen de betrokken actoren in te voeren.
■

Bezoek van een delegatie van Trentino-Zuid-Tirol (Brussel, 19 juni 2012)

Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis ontving op dinsdag 19 juni 2012 een
delegatie van de Regionale Raad van Trentino-Zuid-Tirol onder leiding van zijn
voorzitter, mevr. Rosa Zelger Thaler.
Italië is samengesteld uit honderd en twee provincies, verdeeld over twintig
regio’s. Vijf daarvan, waaronder Trentino-Zuid-Tirol, hebben een speciaal
autonomiestatuut met wetgevende bevoegdheden. De autonome regio
Trentino-Zuid-Tirol telt ongeveer één miljoen inwoners en is verdeeld in twee
provincies: Bozen 
(Bolzano) en Trente (Trento) en is officieel tweetalig
Italiaans/Duits.
Het onderhoud had enerzijds betrekking op de nodige mechanismen voor de goede werking
van een bi-communautaire instelling en anderzijds op de omzetting van Europese richtlijnen
en de subsidiariteit.
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De twee assemblees zijn lid van de CALRE, Conferentie van de assemblees met wetgevende
bevoegdheid van de Europese Regio’s. Beide voorzitters hadden in Innsbruck op 31 mei 2012
reeds een eerste gesprek gehad ter gelegenheid van een conferentie van de CALRE.
■

Bezoek van een delegatie van de Assemblee van Kosovo (Brussel, 4 juli 2012)

Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis ontving op woensdag 4 juli 2012 een delegatie van de
Assemblee van Kosovo, onder leiding van mevr. Suzan Novobrdali, voorzitter van de commissie van de mensenrechten, gelijke kansen, verdwenen personen en petities, en de heer Goran
Marinkovic, voorzitter van de commissie voor de bescherming van de rechten en belangen van
de Gemeenschappen.
De studiereis van de Kosovaarse delegatie, omkaderd door de OVSE (Organisatie voor Veiligheid
en Samenwerking in Europa), moest de leden van de twee commissies informeren inzake het
opstellen en indienen van amendementen op de antidiscriminatiewet die door de Kosovaarse
Assemblee in 2004 werd aangenomen en over de goede praktijken van andere Europese instanties terzake.
In het gesprek werd in hoofdzaak een overzicht gegeven van de Brusselse instellingen die beschikken over mechanismen die de rechten en de bescherming van de minderheden waarborgen.
■

Bezoek van een delegatie van het Beninees parlement (Brussel, 13 juli 2012)

Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis ontving op vrijdag 13 juli 2012 een delegatie van het
Beninees parlement onder leiding van zijn voorzitter Mathurin Coffi Nago die in Brussel aanwezig was in het kader van de achtendertigste sessie van de Parlementaire Vereniging van de
Francophonie (AFP).
Het onderhoud draaide rond de huidige samenwerkingsprogramma’s tussen de twee landen op
verscheidene vlakken zoals landbouw en opvoeding.
Het Beninees parlement onderzoekt een belangrijk ontwerp van staatshervorming. De volksvertegenwoordigers toonden daarom veel belangstelling voor de zesde Belgische staatshervorming die thans in uitvoering is en meer bepaald voor het Brusselse luik ervan.
■

 ezoek van een delegatie van “the National Conference of State Legislatures (NCSL)”
B
(Brussel, 21 september 2012)
In het kader van een werkbezoek aan België van 12 tot 24 september
2012 heeft een delegatie van “the National Conference of State Legislatures” onder leiding van zijn Voorzitter, de heer Stephen Morris,
senator voor Kansas, een onderhoud gehad met Brussels parlementsvoorzitter Françoise Dupuis.
NCSL is een niet-gouvernementele organisatie ten dienste van de
wetgevers van de 50 Staten van de Verenigde Staten van Amerika,
met als doel technische ondersteuning te verlenen en een platform
te crëeren voor uitwisseling van ideeën, ervaringen en overleg inzake
gemeenschappelijke onderwerpen en bevoegdheidsdomeinen.

Dit onderhoud had plaats op vrijdag 21 september en ging onder meer over de volgende punten:
– de federale structuur van België en de werking van de Brusselse instellingen;
– Brussel, hoofdstad van de Europese Unie;
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– grensoverschrijdende samenwerking tussen Europese regio’s;
– de uitdaging die de demografische “boom” en de steeds jonger wordende Brusselse bevolking
vormen voor het onderwijs en de noodzakelijke infrastructuur.
■

Bezoek van een delegatie van de Assemblee van de Stad Zagreb (Brussel, 8 oktober 2012)

Op maandag 8 oktober 2012 ontving Brussels parlementsvoorzitter Françoise Dupuis
een delegatie van de Assemblee van de Stad Zagreb.
De delegatie stond onder leiding van de heer Davor Bernardic, Voorzitter van de
assemblee.
Deze ontmoeting ging in het bijzonder over de federale structuur van België en de
werking van de Brusselse instellingen. Op de agenda stonden eveneens vragen in
verband met de financiering van de deelstaten en de inkomsten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

C.2. Verplaatsingen in België en in het Buitenland
C.2.1. Verplaatsingen van commissies van het parlement
■

De commissie voor infrastructuur, belast met openbare werken en verkeerswezen

1. Bezoek van de commissie aan het centrum Iris-TL van de Haven van Brussel (16 mei 2012)
Na een verzoek tijdens de jaarlijkse bespreking van de begroting in november 2011 heeft de
minister de leden van de commissie uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de installaties
van het opleidingscentrum “Transport en logistiek” gelegen in de infrastructuur van de Haven
in Anderlecht. De volksvertegenwoordigers hebben de oefeningen kunnen bijwonen in het
kader van de opleiding van heftruckchauffeurs (clarkisten).
2. Bezoek van de commissie aan de zetel van de MIVB in verband met de strijd tegen geluidshinder en de vibraties (19 juni 2012)
Tijdens dit bezoek zijn de commissieleden ontvangen door de waarnemend directeur-generaal
van de MIVB en hebben zij een uiteenzetting gehoord over de strijd tegen de geluidshinder
bij de plaatsing van spoorinfrastructuur bovengronds en ondergronds. Na deze uiteenzetting
hebben de volksvertegenwoordigers een demonstratie bijgewoond over maatregelen tegen de
geluidshinder en de vibraties voor de verschillende spoorvoertuigen die in de Koningstraat rijden.
3. Bezoek van de commissie aan een bouwplaats waar tramsporen aangelegd worden
(5 juli 2012)
Tijdens dit bezoek hebben de volksvertegenwoordigers een praktische demonstratie gekregen
over de principes die tijdens de ontmoeting van 19 juni 2012 uitgelegd werden in verband met
de strijd tegen de geluidshinder en de vibraties. De commissie is naar de Charles Woestelaan
in Jette getrokken, waar grote werken aan de gang zijn voor de vervanging van de sporen van
tramlijn 51. De volksvertegenwoordigers hebben met eigen ogen de plaatsing van prefabelementen van rails verwerkt in beton en het delicate laswerk van de spoorelementen kunnen
aanschouwen.
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Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie

Bezoek aan voorbeeldgebouwen in het Brussels Gewest (22 mei 2012)
De commissie heeft een bezoek gebracht aan het passieve kantoorgebouw “Aeropolis II” aan de
Urbain Britsierslaan in Schaarbeek, gebouwd in 2010, en ook aan het appartementsgebouw
“L’Espoir” van 2009 waarvan het Woningfonds de bouwheer was. Dankzij dit laatste project
hebben veertien gezinnen met een laag inkomen samen binnen een vereniging een woning
kunnen kopen in het kader van een wijkcontract. In totaal werden 156 projecten gerealiseerd
tussen 2007 en 2011 voor alle categorieën bouwheren en gebouwen (bouw en renovatie), met
een energiebesparing van 75%.

C.2.2. Deelname aan Internationale vergaderingen
■

Vijftiende algemene vergadering van de CALRE (Aquila, van 25 tot 26 november 2011)

De vijftiende algemene vergadering van de CALRE (Conferentie van de Wetgevende Assemblees
van de Europese Regio’s) heeft plaatsgehad in Aquila van 25 tot 26 november 2011.
In hun slotverklaring wezen de voorzitters van de wetgevende assemblees van de Europese
Regio’s erop, dat de crisis die Europa momenteel doormaakt adequate maatregelen vereist op
alle bestuursniveaus – supranationaal, nationaal en regionaal – om de zwakke economische
groei te counteren, het economisch herstel te versterken, de immigratie te beheren en het
vertrouwen van de burgers in hun instellingen te herstellen.
De lidstaten van de Europese Unie moeten streven naar gezonde overheidsfinanciën. De gekozenen van de regionale assemblees wensen dat een nieuwe cultuur van monetaire stabiliteit
rekening houdt met het regionale niveau om de regio’s met wetgevende bevoegdheid aan te
zetten tot doelmatigheid en rationalisering van de overheidsuitgaven die gevoelig zijn voor elke
stijging van de overheidstekorten en om het vertrouwen binnen de eurozone te herstellen en
opnieuw vooruitgang te boeken.
Anderzijds ondervinden bepaalde Europese grensgebieden de gevolgen van de onstabiele geopolitieke situatie. De Europese Unie moet deze instabiliteit beantwoorden met de ontwikkeling
van een solidariteitsbeleid. Ook het Europees buitenlandbeleid moet versterkt worden. Hierin
hebben alle actoren, ook de regionale, de lokale en de burgermaatschappij een rol te spelen.
Europa heeft gedurende de laatste 50 jaar zijn burgers getoond garant te staan voor vrede,
veiligheid en welvaart.
Decentralisatie en subsidiariteit zijn elementen die tot dit succes hebben bijgedragen. De
regionale instellingen staan het dichtst bij en hebben een directe band met de burger. De helft
van de Europeanen geniet dagelijks van deze institutionele realiteit die zich in de loop van de
volgende decennia nog verder moet ontwikkelen ten bate van de andere helft.
Sterkere regio’s zijn de basis van een sterker Europa. Om de burgers ten dienste te staan en aan
hun behoeften tegemoet te komen, verbinden de voorzitters van de wetgevende assemblees van
de Europese Regio’s zich ertoe hun krachten en ervaringen te bundelen en hun goede praktijken
uit te wisselen.
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Het Beneluxparlement

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.
De Interparlementaire Beneluxraad (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 parlementsleden en zeven
Luxemburgse parlementsleden in het Beneluxparlement.
De heer Willem Draps (MR) zetelt in de Interparlementaire Beneluxraad als lid van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement.
De plenaire vergaderingen van het parlement vinden beurtelings plaats (elke drie jaar) in
Brussel, Den Haag of Luxemburg.
Plenaire vergaderingen van het Beneluxparlement hebben plaatsgevonden in Den Haag op
16 en 17 december 2011, onder het voorzitterschap van de heer Jack Biskop (Nederland).
Na goedkeuring van het 55e gezamenlijk verslag van de regeringen over de totstandkoming
en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten, had de agenda onder meer
betrekking op de samenwerking tussen de drie landen inzake defensie, op het vlak van voedselveiligheid, nucleaire veiligheid, cybercriminaliteit, het grootstedenbeleid, inzake het gevoerde
beleid in verband met het levenseinde en de fiscale maatregelen voor energiebesparing.
Plenaire vergaderingen hebben eveneens plaatsgevonden in Den Haag op 23 en 24 maart 2012.
De debatten gingen onder meer over de samenwerking inzake defensie, een analyse van
de gevolgen van de crisis in de eurozone, mogelijke synergieën inzake luchtverkeerscontrole,
het energiepotentieel van agrobrandstoffen en biomassa.
De plenaire vergaderingen van 15 en 16 juni 2012, tenslotte, hebben plaatsgevonden in het
Paleis der Natie in Brussel in aanwezigheid van de Baltische assemblee, van de Noordse
Raad en van de GUAM-assemblee die parlementsleden uit Georgië, Oekraïne, Azerbeidzjan en
Moldavië groepeert.
De werkzaamheden van de parlementsleden hadden betrekking op de harmonisering van de
wetgevingen inzake cybercriminaliteit en fiscale en sociale fraude.
De heer Willem Draps, afgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in het Beneluxparlement en voorzitter van de Commissie Financiën van deze assemblee, stelde het verslag voor
van de conferentie “Fiscale en sociale fraude” die op 20 april van dit jaar in Den Haag werd
gehouden.
Het buitenlands beleid van de Benelux, de samenwerking met de Baltische assemblee, met
Noordrijn-Westfalen en met de GUAM-assemblee en de voortzetting van de werkzaamheden
over de samenwerking op het gebied van defensie, hebben de agenda vervolledigd.
In 2013-2014 zal het Beneluxparlement in Luxemburg vergaderen.
De verslagen van deze drie plenaire vergaderingen kan u raadplegen op de website
www.benelux-parlement.eu in de rubriek “Documenten”.

Salon: ‘De overhandiging
van de sleutels aan Sint Pieter’,
Atelier van Jan Parmentiers,
Brussel (1655-1680)
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D. GEBRUIK VAN ZALEN EN EVENEMENTEN
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.

D.1. Gebruik van zalen
■

Gebruik van zalen voor activiteiten van het Brussels parlement

datum

activiteit

zaal

12 januari 2012

Nieuwjaarsreceptie

spiegelzaal

28 februari 2012

Burgerzinactiviteit - herinneringsdag

halfrond

17 april 2012

Parlementendag

parcours in het gebouw

5 mei 2012

Irisfeest - receptie

spiegelzaal en salons

6 mei 2012

Irisfeest - open dag

parcours in het gebouw

10 mei 2012

Delegatie van de Gay Pride - receptie

groot salon

16 september 2012

Open Monumentendagen

parcours in het gebouw

■

Gebruik van zalen voor activiteiten van de politieke fracties

datum

activiteit

zaal

9 november 2011

Ecolo-fractie - colloquium “De duurzame stad”

halfrond en spiegelzaal

14 november 2011

N-VA-fractie - gespreksavond “De gemeenteraadsverkiezingen in Brussel”

polyvalente zaal

8 december 2011

FDF-fractie - colloquium “De sociale uitdagingen
van Brussel”

spiegelzaal

14 januari 2012

cdH-fractie - conferentie met de Poolse Ambassadeur

spiegelzaal

16 februari 2012

cdH-fractie - cyclus van colloquia “Les jeudis des Aînés”

zaal 201

1 maart 2012

FDF-fractie - colloquium “De veroudering van de Belgische
en Brusselse bevolking, in het bijzonder deze afkomstig uit
de immigratie”

spiegelzaal

28 maart 2012

Ecolo-fractie - colloquium “Evaluatie van het
overheidsbeleid en alternatieve indicatoren voor het BBP”

halfrond en spiegelzaal

24 april 2012

N-VA-fractie - gespreksavond veiligheid

polyvalente zaal

9 mei 2012

Groen-fractie - colloquium “Discriminatie op de Brusselse
arbeidsmarkt”

halfrond, zalen 321, 323,
polyvalente zaal en de spiegelzaal
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Gebruik van zalen voor activiteiten van leden van de Brusselse regering

datum

activiteit

zaal

26 oktober 2011

Staatssecretaris Bruno De Lille - congres “Smart Regulation“

spiegelzaal

14 november 2011

Minister Jean-Luc Vanraes (lid van het College van de VGC) studievoormiddag m.b.t. opleiding en werkervaring in de horeca

halfrond, zalen 201, 321, 323
en de spiegelzaal

22 november 2011

Minister Benoît Cerexhe - voorstelling met als thema
“volksgezondheid of medische gezondheid: impact van de
maatregelen van de overheid op het alcoholgebruik”

polyvalente zaal

29 februari 2012

Minister Evelyne Huytebroeck - officiële ontvangstreceptie
van het Milieuforum van Eurocities

groot salon

16 april 2012

Minister Guy Vanhengel - receptie in het kader van het
themajaar “Brusselicious 2012”

spiegelzaal

■

Gebruik van zalen voor activiteiten van derden

datum

activiteit

zaal

6 oktober 2011

INTEC-Brussel - vergadering ter gelegenheid van zijn 10de
verjaardag

polyvalente zaal

12 oktober 2011

ALE-TS - receptie ter gelegenheid van de overhandiging van een
kostuum aan Manneken Pis

polyvalente zaal

14 oktober 2011

Vzw SISAHM - viering ter gelegenheid van zijn 25ste verjaardag

spiegelzaal

29 november 2011

ULB - colloquium “de uitdagingen in verband met huisvesting
voor studenten in Brussel”

spiegelzaal

12 januari 2012

Vzw les Equipes populaires - colloquium “de specifieke
kenmerken van de private huurwoningen in Brussel”

polyvalente zaal

19 tot 30 maart 2012

IHECS - fototentoonstelling over het gewestelijke openbaar
vervoer

spiegelzaal

7 en 14 maart 2012

Conservatoire royal de Bruxelles - concerten

groot salon

21 maart 2012

Kras Brussel - slotzitting scholierenparlement

halfrond

14 tot 22 april 2012

Conservatoire royal de Bruxelles - het festival “Courants d’airs” groot salon

9 mei 2012

Green - Brussels jongerenparlement voor leefmilieu

halfrond

14 mei 2012

ULB - banket ter gelegenheid van de overhandiging van de
eretekens doctor honoris causa

spiegelzaal

23 mei 2012

Unicef Belgiim - jongerenbijeenkomst over armoede en
onderwijs in het kader van het project “What do you think”

halfrond, zalen 321, 323
en de polyvalente zaal

24 mei 2012

Balies van Brussel - receptie ter gelegenheid van de
20ste verjaardag van de Federatie van de balies van Europa

spiegelzaal
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D.2. Een blik op evenementen die het parlement zelf organiseerde
of in samenwerking met andere organisaties
■

Sinterklaas in het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola – 6 december 2011

Op dinsdag 6 december 2011 zorgde het Bureau van het Brussels parlement voor een Sinterklaasfeest voor gehospitaliseerde kinderen in het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola te Laken.
Het Bureau was die dag vertegenwoordigd door de voorzitter van het Brussels parlement.
■

Een herinneringsdag voor 170 retoricaleerlingen – 28 februari 2012

In het kader van een ‘herinneringsdag’, waarbij ook een bezoek werd gebracht
aan een herdenkingsplaats, bij deze gelegenheid het Fort van Breendonk, ontving
Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis op dinsdag 28 februari 170 laatstejaars van
het ‘Collège Notre Dame de la Paix’ uit Namen.
De heer Simon Gronowski (geboren in 1932) getuigde voor een ontsteld publiek over
zijn ontsnapping als kind uit een treinkonvooi vanuit de Dossinkazerne in Mechelen
naar Auschwitz – waar zijn moeder en zuster de dood vonden – over zijn gebroken
kindertijd en gestolen jeugd, over het leven dat hij opnieuw moest opbouwen.
Na afloop werden een aantal relevante en gevoelige vragen gesteld. Op het einde vroeg de
heer Gronowski met aandrang aan de jongeren om overal en altijd een boodschap van respect,
van openheid, van verdraagzaamheid en van vrede uit te dragen.
■

Tentoonstelling “In motion” – 19 tot 30 maart 2012
In het kader van hun opleiding hebben studenten van het 2de Master van de afdeling
‘pers en informatie’ van het ‘IHECS’ (Institut des Hautes Etudes des Communi
cations Sociales de Bruxelles), gelegen in de Stoofstraat, op twee stappen van
het parlement, reportages en fotokunstwerken gemaakt over mobiliteit (openbaar
vervoer), één van de gewestelijke bevoegdheden.
De tentoonstelling “In motion” vond plaats in de spiegelzaal van maandag 19 maart
tot en met vrijdag 30 maart 2012. Het was de tweede samenwerking tussen het
IHECS en het Brussels parlement.

■

“ Concerten in samenwerking met het “Conservatoire Royal de Bruxelles”
en het “Festival des Courants d’air de la scène” – maart en april 2012
Het Bureau stelde het groot salon 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 leer
lingen van het Conservatorium te organiseren.

Zo was het groot salon op 7 en 14 maart 2012 het decor voor het ‘salon musical et
littéraire au 18 ème siècle’ met op het progamma muzikale oeuvres van François
Couperin en Antonio Vivaldi met tussendoor lezingen van brieven van Montesquieu
en mevrouw de Sévigné.
Het festival ‘Courant d’airs’ vond plaats in het groot salon van zaterdag 14 april tot en met
zondag 22 april 2012.
Alle concerten waren toegankelijk voor het publiek.
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Parlementendag – 17 april 2012

Het Brussels parlement nam dinsdag 17 april 2012 deel aan de allereerste “parlementendag”.
Zo’n 150 jongeren van 12 tot 14 jaar afkomstig uit alle hoeken van het land waren die dag in
Brussel om er aan de hand van een ludiek parcours het federale parlement en de gewest- en
gemeenschapsparlementen en hun activiteiten, te ontdekken. Zo’n 100 andere jongeren werden
diezelfde dag in het kader van “parlementendag” in Namen en Eupen ontvangen.
Deze eerste editie eindigde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar de leerlingen in een
quiz hun pas verworven kennis konden testen. De voorzitters van de assemblees lazen om de
beurt de quizvragen voor.
■

Het Irisfeest en de open dag – 5 en 6 mei 2012

De festiviteiten van de editie 2012 van het Irisfeest gingen van start
op zaterdag 5 mei 2012 met de officiële toespraken gevolgd door de
officiële receptie in het Brussels parlement en het concert op het
Paleizenplein.
Op zondag 6 mei opende het Brussels parlement zijn deuren van 11
tot 18 uur. De voorzitter en ambtenaren verschaften honderden
bezoekers meer informatie over de institutionele structuur van het
Gewest en over de architecturale en artistieke rijkdom van het
gebouw. Muzikale optredens gaven het gebeuren nog meer kleur: kamermuziek met ‘Quatuor cocasse’, het vrouwenkoor Anakrouse, folkmuziek
met het ensemble ‘Un diable dans la Boîte’, jazz songs met de muziekakademie van Schaarbeek. Bijna 4.000 bezoekers bezochten die dag het
Brussels parlement.
■

De Gay Pride ontvangen in het parlement – 10 mei 2012

Op donderdag 10 mei 2011 ontving Brussels parlementsvoorzitter Françoise Dupuis, een delegatie van de Gay Pride.
In een korte toespraak herinnerde de parlementsvoorzitter eraan dat homo’s en lesbiennes
in de wereld nog tal van discriminaties ondergaan.
Als teken van solidariteit nam het Bureau de beslissing om de regenboogvlag van 10 tot 13 mei
2012 te hijsen boven het dak van het onthaal- en informatiecentrum.
■

Open Monumentendagen – 16 september 2012

In het kader van de Open Monumentendagen opende het parlement zijn deuren op zondag
16 september 2012 van 10 tot 18 uur.
De editie 2012 van de Open Monumentendagen had als thema “De Kunst van het Bouwen”:
realisaties van ingenieurs en bouwtechnische realisaties die de evolutie van de architectuur
in de loop der tijden hebben mogelijk gemaakt.
Gespecialiseerde gidsen hebben de bezoekers – ongeveer 2.000 – kennis laten maken met
het parlementsgebouw vanuit deze invalshoek. Personeelsleden verschaften de bezoekers
gedurende de ganse dag uitleg en antwoordden op hun vragen van meer institutionele aard.

WEBSITE

WEBSITE van HET
PARLEMENT
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WEBSITE VAN HET PARLEMENT
Een nieuwe website voor het Brussels parlement: www.bruparl.irisnet.be
Een nieuwe grafische vormgeving, een vereenvoudigde navigatie, snellere toegang tot de
parlementaire stukken, de informatie en actualiteit. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van
de nieuwe website van het Brussels parlement.
De website is immers het belangrijkste communicatiemiddel van het parlement. Daarom
wenste het Bureau de onthaalpagina aantrekkelijker te maken voor de bezoekers die niet
met de site vertrouwd zijn, om zo een ruimer publiek ertoe aan te zetten de site geregeld te
bezoeken.
Iedere dienst levert zijn bijdrage om de website van informatie te voorzien. De webmaster,
onder toezicht van de directeur van de wetgevende diensten, is belast met de dagelijkse
bijwerking van de website.

Commissiezaal 201:
‘Schaal 1/1’,
Richard Venlet

INFRASTRUCTUUR
EN LOGISTIEK

A. 	HET OPTREKKEN VAN EEN ADMINISTRATIEF GEBOUW
IN DE LOMBARDSTRAAT 77
B. 	ENERGIEPRESTATIE (ENERGIEBESPARING)
C. 	ONDERHOUDSWERKEN IN HET PARLEMENT
D. MAATREGELEN VOOR EEN MILIEUVRIENDELIJK BEHEER
E. 	VERNIEUWING VAN HET WAGENPARK VAN HET PARLEMENT

jaarverslag

2011-2012

69

A. B OUW VAN EEN ADMINISTRATIEF
GEBOUW LOMBARDSTRAAT 77
De bouwwerken voor het administratief gebouw Lombardstraat 77 zijn van start gegaan op
16 januari 2012. Het bedrijf ‘Ondernemingen Jacques Delens’, waaraan de overheidsopdracht
is gegund, heeft een uitvoeringstermijn van 13 maanden voorgesteld. De werken zullen
5.840.000 euro excl. btw en erelonen kosten.
Het gebouw, dat een voorbeeld wil zijn op het gebied van energie en milieu, is ontworpen door
het architectenbureau Cooparch – R.U. Het voorzitterschap en de diensten van de griffie van
het parlement van de Franstalige Brusselaars (PFB), de toekomstige huurder, zullen er hun
intrek nemen. Hierdoor zullen alle diensten van de Brusselse assenblees verenigd zijn op de
site van de Lombardstraat.
De netto-oppervlakte zal in totaal ongeveer 1.500 m2 bedragen. Het gebouw zal 7 verdiepingen
tellen (een kelderverdieping, een benedenverdieping aan de kant van de straat, een benedenverdieping aan de kant van de tuin en 5 verdiepingen).
De graafwerken, de ondermetseling en de ruwbouw van de verdieping -1 en de benedenverdieping waren juist vóór het bouwverlof van begin juli 2012 klaar. Dat was ook het geval voor
de grondplaat van de 1e verdieping.
De ruwbouw (betonwanden, balk-kolomverbindingen, trappen, bedekking van de welfsels en
vloerplaten) nemen drie weken per verdieping in beslag. De plaatsing en aansluiting van de
installaties van de bijzondere technieken zijn begonnen midden september 2012 en zullen tot
het einde van de bouwwerken duren.
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B. E NERGIEPRESTATIE
VAN DE GEBOUWEN
De energiebesparende maatregelen hebben succes gehad. Het jaarlijks verbruik van elektriciteit
en gas in de gebouwen van het parlement (oppervlakte: +/- 21.000 m²) daalt sedert zes jaar,
zoals blijkt uit onderstaande tabellen en grafieken.

B.1. Elektriciteit
Vergelijkende tabel van het elektriciteitsverbruik (paleis en gebouwen van de politieke fracties
in de Lombardstraat 57 en de Eikstraat 14-16)
Volledige jaren (2007 tot 2011)
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B.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)
Volledige jaren (2007 tot 2011)

Het reëel gasverbruik wordt gemeten door de gasmeter - 1 m³ arm aardgas komt overeen met
9,16 kWh (kilowattuur).
Genormaliseerd gasverbruik: d.w.z. het gasverbruik ongevoelig maken voor de klimatolo
gische omstandigheden. Men brengt het verbruik terug naar het verbruiksniveau van een
gemiddeld jaar. Dit is noodzakelijk om het jaarlijkse verbruik te vergelijken met de vorige jaren
rekening houdend met de koudere jaren (tijdens koudere jaren moeten de gebouwen immers
meer verwarmd worden met een hoger verbruik tot gevolg).
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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C. ONDERHOUDSWERKEN
IN HET PARLEMENT
C.1. Uitgevoerde Onderhoudswerken
Tijdens het jaar 2011-2012 hebben grote werken plaatsgevonden om de gebouwen van het
Brussels parlement op te frissen en hun energieprestaties te verbeteren.
1°Herstellen van de ramen
De oude ramen (enkel glas) in de gevel van het gebouw van de politieke fracties aan de
Eikstraat 14-16 werden vervangen in 2011-2012. De oude stalen raamkozijnen bleven behouden
en werden hersteld.
2° Modernisering van de elektriciteitsinstallatie aan de Lombardstraat 57
Deze werken omvatten de aansluiting op het bestaande algemeen hoogspanningsbord van
de Eikstraat 14-16, de vervanging van de elektrische verdeelborden op alle verdiepingen en
de plaatsing van een noodstroomvoeding.

D. MAATREGELEN VOOR EEN
MILIEUVRIENDELIJK BEHEER
Het Brussels parlement blijft het goed ecologisch beheer steunen.
De voornaamste inspanningen die het afgelopen jaar geleverd werden:
– indiening van een bedrijfsvervoerplan bij Brussel Leefmilieu;
– invoering van een fietsvergoeding;
– aanstelling van een mobiliteitscoördinator;
– aanpassing van het toegangsplan op de website van het parlement naar een multimodaal
model;
– sensibilisering van de personeelsleden voor milieuvriendelijke vervoersmiddelen (Villo!,
fiets- en wandelroutes, jaarlijkse fietstocht, autodelen, carpooling);
– sensibilisering tot zuinig energieverbruik;
– rationalisatie van de elektriciteitsmeters van het gebouw van de politieke fracties aan de
Lombardstraat 57.
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Al die maatregelen dragen ertoe bij dat ons parlement minder energie verbruikt en dus
bespaart: een echt resultaat is enkel mogelijk als iedereen actief meewerkt. Voor een “onderneming” van 360 personen is de weerslag zeker niet te verwaarlozen.

E. VERNIEUWING VAN HET WAGENPARK
VAN HET PARLEMENT
In 2012 heeft het Brussels parlement zijn wagenpark vernieuwd, te weten twee wagens voor
de diensten en twee wagens voor het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap.
Voor de dienstwagens is voorrang gegeven aan functionele en milieuvriendelijke wagens: zo
werd een leasingwagen Toyota Prius overgekocht en werd een leasingcontract gesloten voor
een tweede Toyota Prius uit de nieuwe reeks (Prius Plus). Beide wagens zijn hybridewagens
(benzine/elektriciteit) wat het verbruik en dus ook de CO²-uitstoot vermindert.
Voor de dienstwagens werd de nadruk gelegd op de prijs, maar werd toch gekozen voor
strenge normen voor de CO²-uitstoot. De twee wagens van het merk Audi (model A6) maken
het voorwerp uit van een leasingcontract voor de komende vier jaar.

PERSONEEL
EN POLITIEKE FRACTIES

A. DIENSTEN
B. POLITIEKE FRACTIES
C. VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
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Commissiezalen 321 en 323:
‘De Ontmoetingsmuur’, Rudi Bogaerts
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A. DIENSTEN
A.1. Organisatieschema
Zie bijlage

A.2. Diensten van het Brussels parlement
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@bruparl.irisnet.be
Secretaris-generaal (griffier)
De heer Serge Govaert
Telefoon: 02 549 62 97 - Fax: 02 549 62 12
E-mail: griffie@bruparl.irisnet.be
Directeur-generaal (adjunct-griffier)
De heer Michel Beerlandt
Telefoon: 02 549 62 97 – Fax: 02 549 62 12
E-mail: griffie@bruparl.irisnet.be
De diensten bestaan uit het Secretariaat-generaal en de dienst Public Relations & internationale betrekkingen, de directie “Personeel en Financiën”, de directie “Wetgevende diensten”,
de directie “Verslaggeving” en de directie “Infrastructuur en Logistiek”.
■ Secretariaat-generaal en Public Relations
Het secretariaat-generaal bestaat uit de griffier, de adjunct-griffier en het personeel dat hun
secretariaat verzorgt. De dienst Public Relations hangt rechtstreeks af van het secreta
riaat‑generaal en is belast met het protocol, de relaties met de pers, de accreditatie van de
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officiële journalisten, de internationale betrekkingen, de internationale paspoorten, de publicaties, de organisatie van bezoeken en open dagen, burgerzinactiviteiten, de recepties en
evenementen enz.
Public relations en internationale betrekkingen
Diensthoofd: mevr. Dominique Desprechins (eerste adviseur)
Secretariaat: telefoon: 02 549 62 04 – E-mail: publicrelations@bruparl.irisnet.be
■ Directie Personeel & Financiën
Dienst Personeel en Geschillen: 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 volksvertegenwoordigers en de medewerkers van de politieke fracties alsook met de verdeling van de maaltijd
cheques 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 rustpensioenen 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, …
Diensthoofd: de heer Dirk Lichtert (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 62 02
Personeel en geschillen: personeel@bruparl.irisnet.be
Financiën en boekhouding: boekhouding@bruparl.irisnet.be
Gewezen volksvertegenwoordiger: pensioenkas@bruparl.irisnet.be
■ 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 internetsite.
Vertaling naar het Nederlands
Vertaling naar het Frans
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Diensthoofd: de heer Patrick Vanleemputten (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 62 86
Plenaire vergaderingen: plenairevergaderingen@bruparl.irisnet.be
Commissies & studies: commissies@bruparl.irisnet.be
Wetgevende data & documentatie: documentatie@bruparl.irisnet.be
Vertaling naar het Frans: vertalingnl@bruparl.irisnet.be
Vertaling naar het Nederlands: vertalingfr@bruparl.irisnet.be
■ Directie Infrastructuur & Logistiek
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.
Technische dienst: zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en de elektrische, sanitaire
en veiligheidsinstallaties, de verwarming, de telefooninstallaties, de faxtoestellen, de foto
kopieertoestellen, de steminstallaties, …
Informaticadienst 1: 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, …
Logistiek: Het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de
 erzending, de keuken en de garage.
v
Diensthoofd: mevr. Joëlle Rosenoër (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 62 38
Administratief beheer: administratiefbeheer@bruparl.irisnet.be
Technische dienst: technischedienst@bruparl.irisnet.be
Informatica: informatica@bruparl.irisnet.be
Economaat: economaat@bruparl.irisnet.be
Verzending & drukkerij: verzending@bruparl.irisnet.be
■ 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.
Diensthoofd: mevr. Anne Van Asbroeck (bestuursdirecteur)
Contact:
Secretariaat: 02 549 68 02
criv@parlbru.irisnet.be

 Tijdelijk overgeheveld naar de Directie Personeel & Financiën (tot en met 30 mei 2013).
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• Verdeling van de personeelsleden
Per niveau

Niveau A

39

Niveau B 1

22,5

Niveau B 2

6

Niveau C

56

Totaal

123,5 VTE (voltijdse equivalenten)

Per geslacht: Mannen: 72 (54,14 %) - Vrouwen: 61 (45,87 %)
Per leeftijd:

Leeftijdscategorie

Aantal

20 < A ≤ 30

3

30 < A ≤ 40

19

40 < A ≤ 50

50

50 < A ≤ 60

52

60 < A

9
133

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 48 jaar.

• het kabinet van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap
Contact:
Kabinet van de voorzitter
Kabinetsdirecteur: mevr. Khadija El Hajjaji
Telefoon: 02 549 63 31 - Fax: 02 549 63 35
E-mail: fdupuis@parlbru.irisnet.be
Kabinet van de eerste ondervoorzitter
Kabinetsdirecteur: de heer Samad Guessous
Telefoon: 02 549 63 41 - Fax: 02 549 63 50
E-mail: wvandenbossche@bruparl.irisnet.be
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De directieraad
Samenstelling:
De heer Serge Govaert, griffier
De heer Michel Beerlandt, adjunct-griffier
Mevr. Anne Van Asbroeck, mevr. Joëlle Rosenoer en de heren Patrick Vanleemputten en Dirk
Lichtert, bestuursdirecteurs
De directieraad kan onder andere 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
Samenstelling:
De heer Luc De Vos, voorzitter
Mevr. Peggy De Cock, ondervoorzitster
De heer Thierry Mommer, secretaris
De heer Jean-Pierre Cornelissen
De heer Vincent Delannoy
De heer Vincent Demarteau
De heer Laurent Lefèvre
De heer Michel Lenoir
Mevr. Franca School
De heer Ghislain Schreiden

Het personeelscomité verdedigt de belangen van het personeel bij de autoriteiten van het
parlement en zorgt voor het contact tussen de autoriteiten van het parlement en het personeel.
Het personeelscomité brengt algemene problemen in verband met de toepassing en inter
pretatie van het personeelsstatuut ter kennis van de autoriteiten van het parlement. Het kan
geraadpleegd worden over allerhande problemen van die aard.
Het personeelscomité kan adviezen uitbrengen en voorstellen doen aan de autoriteiten van het
parlement of door deze laatste geraadpleegd worden over de organisatie en werking van de
diensten, het welzijn op het werk in de zin van de vigerende wetten en besluiten en in
het algemeen over de arbeidsvoorwaarden van het personeel, met uitsluiting van de bevorderingen en de tuchtprocedures.
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B. POLITIEKE FRACTIES
• Fractievoorzitters: zie blz. 11
• Postadres: 1005 Brussel (geen straat of nummer vermelden)
• Secretariaten:
PS
Fractiesecretaris:
Stéphane VANOMMESLAEGHE
Telefoon: 02 549 69 76
E-mail: ps@parlbru.irisnet.be
Secretariaat: Eikstraat 14, 4de verd.
ECOLO
Fractiesecretaris: Thibaud WYNGAARD
Telefoon: 02 549 69 14
E-mail: ecolo@parlbru.irisnet.be
Secretariaat: Eikstraat 14, 2de verd.
MR
Fractiesecretaris: Bernard DHONDT
Telefoon: 02 549 65 85
E-mail: mr@parlbru.irisnet.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 6de verd.
FDF
Fractiesecretaris: Marc LOEWENSTEIN
Telefoon: 02 549 66 22
E-mail: fdf@parlbru.irisnet.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 9de verd.
cdH
Fractiesecretaris: Laurent HACKEN
Telefoon: 02 549 68 85
E-mail: cdh@parlbru.irisnet.be
Secretariaat: Eikstraat 14, 1ste verd.

Open VLD
Fractiesecretaris: Johan BASILIADES
Telefoon: 02 549 66 60
E-mail: vld@bruparl.irisnet.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 4de verd.
sp.a
Fractiesecretaris: Pieter VAN DAMME
Telefoon: 02 549 66 55
E-mail: sp.a@bruparl.irisnet.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 2de verd.
CD&V
Fractiesecretaris: Iris DEPOORTER
Telefoon: 02 549 66 58
E-mail: cd&v@bruparl.irisnet.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 2de verd.
Groen
Fractiesecretaris: Nathalie DE SWAEF
Telefoon: 02 549 66 64
E-mail: groen@bruparl.irisnet.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 3de verd.
N-VA
Fractiesecretaris: Lieven DE ROUCK
Telefoon: 02 549 66 39
E-mail: paul.deridder@n-va.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 3de verd.
Vlaams Belang
Telefoon: 02 549 66 63
E-mail: vlaamsbelang@bruparl.irisnet.be
Secretariaat: Lombardstraat 57, 1ste verd.

• Medewerkers
– 94 voltijdse individuele medewerkers (elke volksvertegenwoordiger heeft recht op een
voltijdse medewerker; een fractievoorzitter heeft recht op een extra halftijdse medewerker);
– 11 fractiesecretarissen (1 per erkende politieke fractie) en 1 adjunct-fractiesecretaris;
– 12 universitaire medewerkers (1 per 5 fractieleden, onder wie de adjunct-secretarissen
worden aangesteld).
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C. VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
• alfabetische lijst (op 17/10/2012)

1

AHIDAR Fouad (N)

sp.a

23 DELFORGE Céline (F)

Ecolo

2

ALBISHARI Aziz (F)

Ecolo

24

Onafhankelijk

3

AMPE Els (N)

Open Vld

25 de PATOUL Serge (F)

FDF

4

AZZOUZI Mohamed (F)

PS

26 DE PAUW Brigitte (N)

CD&V

5

BERTIEAUX Françoise (F)

MR

27 DE RIDDER Paul (N)

N-VA

6

BOUARFA Sfia (F)

PS

28 DÉSIR Caroline (F)

PS

7

BRAECKMAN Dominique (F)

Ecolo

29 DESTEXHE Alain (F)

MR

8

BROTCHI Jacques (F)

MR

30 DE WOLF Vincent (F)

MR

9

BROUHON Sophie (N)

sp.a

31

DIALLO Bea (F)

PS

10

CARON Danielle* (F)

Onafhankelijk

32

DIRIX Anne (F)

Ecolo

11

CARTHÉ Michèle (F)

PS

33 DOYEN Hervé (F)

cdH

12

CHAHID Mohammadi (F)

PS

34 DRAPS Willem (F)

MR

13

CLOSE Philippe (F)

PS

35 du BUS de WARNAFFE André (F)

cdH

14

COLSON Michel (F)

FDF

36 DUPUIS Françoise (F)

PS

15

COPPENS René (N)

Open VLD

37 d’URSEL Anne-Charlotte (F)

MR

16

DAÏF Mohamed (F)

PS

38 EL KHANOUSS Ahmed (F)

cdH

17

DEBAETS Bianca (N)

CD&V

39 EL KTIBI Ahmed (F)

PS

18

DE BOCK Emmanuel (F)

FDF

40 EL YOUSFI Nadia (F)

PS

19

de CLIPPELE Olivier (F)

MR

41

FASSI-FIRHI Hamza (F)

cdH

20 DEFOSSÉ Jean-Claude (F)

Ecolo

42 FRAITEUR Béatrice (F)

FDF

21

cdH

43 FREMAULT Céline (F)

cdH

Open VLD

44 GOSUIN Didier (F)

FDF

de GROOTE Julie (F)

22 DEJONGHE Carla (N)

DEMOL Johan (N)
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45 HERSCOVICI Anne (F)

Ecolo

68 PERSOONS Caroline (F)

FDF

46 HUTCHINSON Alain (F)

PS

69 PESZTAT Yaron (F)

Ecolo

47 IKAZBAN Jamal (F)

PS

70 PINXTEREN Arnaud (F)

Ecolo

48 JODOGNE Cécile (F)

FDF

71 PIVIN Philippe (F)

MR

49 KHATTABI Zakia (F)

Ecolo

72 P’TITO Olivia (F)

PS

50 LEMESRE Marion (F)

MR

73 RIGUELLE Joël (F)

cdH

51

Vlaams Belang

74

ROEX Elke (N)

sp.a

52 LURQUIN Vincent (F)

Ecolo

75

ROUSSEAUX Jacqueline (F)

MR

53 MAES Annemie (N)

Groen

76

SCHEPMANS Françoise (F)

MR

LOOTENS-STAEL Dominiek (N)

54 MAMPAKA MANKAMBA Bertin (F) cdH

77 SIDIBE Fatoumata (F)

FDF

55 MANDAILA Gisèle (F)

FDF

78 TEITELBAUM Viviane (F)

MR

56 MARON Alain (F)

Ecolo

79 THIELEMANS Freddy (F)

PS

57 MIGISHA Pierre (F)

cdH

80 TOMAS Eric (F)

PS

58 MOLENBERG Isabelle (F)

FDF

81 TRACHTE Barbara (F)

Ecolo

59 MOREL Jacques (F)

Ecolo

82 VANDAMME Jef (N)

sp.a

60 MOUHSSIN Ahmed (F)

Ecolo

83 VANDENBOSSCHE Walter (N)

CD&V

61

PS

84 VAN den BRANDT Elke (N)

Groen

62 MOUZON Anne Sylvie (F)

PS

85 VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan (F)

MR

63 NAGY Marie (F)

Ecolo

86 VANHALEWYN Vincent (F)

Ecolo

64 OURIAGHLI Mohamed (F)

PS

87 VAN LINTER Greet (N)

Indépendant

64 OZDEMIR Mahinur (F)

cdH

88 VANRAES Jean-Luc (N)

Open VLD

66 ÖZKARA Emin (F)

PS

89 VERVOORT Rudi (F)

PS

67 PAYFA Martine (F)

FDF

Moureaux Catherine* (F)

* Wijzigingen in de samenstelling van de assemblee:
Op 25 mei 2012 heeft mevr. Danielle Caron de cdh-fractie verlaten en zetelt sedertdien
als onafhankelijk volksvertegenwoordiger.
Vanaf 7 december 2012 vervangt de heer Emir Kir mevr. Catherine Moureaux.
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• Profiel 2011
1) mannen/vrouwen:
48 mannen tegenover 41 vrouwen
53,94 % mannen
46,07 % vrouwen
2) leeftijd:
jonger: 30 jaar
ouder: 71 jaar
gemiddelde: 50 jaar
3) diploma:
rechten: 28= 31 %
wijsbegeerte en letteren: 13 = 15 %
sociale wetenschappen: 9 = 10 %
onderwijs: 8 = 9 %
economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfswetenschappen: 7 = 8 %
politieke wetenschappen en openbaar bestuur: 5 = 6 %
geneeskunde: 4 = 4 %
andere: 7 = 8 %
geen diploma hoger onderwijs: 8 = 9 %
doctoraat: 7 = 7,87 %
master/licenciaat: 58 = 65,17 %
bachelor/graduaat/kan: 16 = 17,98 %
geen diploma hoger onderwijs: 8 = 9 %
4) gemeentemandaten (op 14/10/2012)
12 burgemeesters
18 schepenen
29 gemeenteraadsleden
2 voorzitters van OCMW
• adressen
Zie de website van het Brussels parlement: www.bruparl.irisnet.be.
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