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Het verheugt ons u het derde jaarverslag van het Brussels parlement te kunnen voorstellen. 
Het verslag bestrijkt de werkzaamheden van oktober 2012 tot oktober 2013.

De leesbare en duidelijke structuur van de eerste twee edities is behouden; natuurlijk wordt 
elk jaar gekenmerkt door diverse activiteiten; de zwaartepunten van dit derde verslag zijn  
dus niet dezelfde als die van de voorgaande jaren.

Het eerste hoofdstuk over de interne structuren vormt de gelegenheid om het te hebben  
over de wijzigingen die doorgevoerd zijn in de samenstelling van het Bureau en het Bureau in 
uitgebreide samenstelling alsook in de Regering en het Verenigd College, die grondig herschikt 
geweest zijn na het vertrek van drie ministers.

Uit de statistieken over de plenaire vergaderingen en de commissies, de lijst met de ingediende 
en aangenomen teksten, interpellaties, mondelinge en dringende vragen, blijkt een intense 
parlementaire activiteit. De stukken kunnen integraal geraadpleegd worden op de website van 
de assemblee (www.parlbruparl.irisnet.be) die in het vooruitzicht van de 25ste verjaardag van 
de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een algemeen overzicht biedt van het 
wetgevend werk dat sinds 1989 verzet is.

Het Parlement ziet er via veelvuldige activiteiten en samenwerkingsvormen op toe dat de 
banden met het middenveld worden aangehaald of versterkt: open dagen en bewustmakings-
programma’s zowel voor de scholen als de verenigingen, waarvan het succes almaar toe-
neemt, ontvangst van colloquia en diverse activiteiten.
De stuwende krachten van het Gewest, openbare instellingen, universitaire instellingen, eco-
nomische en sociale instanties blijven vragen dat er zalen tot hun beschikking worden  
gesteld om er evenementen te organiseren. Honderden burgers hebben hierdoor de weg naar 
het Brussels parlement gevonden. De organisatie van internationale evenementen heeft onze 
gastvrijheid tot ver over de grenzen bekendgemaakt. 

In 2013 heeft het Brussels parlement het voorzitterschap van de CALRE (Conferentie van de 
 wetgevende assemblees van de Europese regio’s) op zich genomen. Daardoor is het aantal 
 ontmoetingen met andere Europese regio’s toegenomen en kon de zeventiende plenaire vergade-
ring van die organisatie plaatshebben in Brussel. Dat komt het imago van het Gewest ten goede. 
Die intensieve contacten hebben de internationale vereniging een nieuwe dynamiek gegeven.  
Het parlement had eveneens de eer om in februari 2013 de 11de conferentie van de voorzitters 
van de parlementen van de Hoofdstedelijke Regio’s van de EU te organiseren.

Bovendien huldigde het Bureau van het parlement in 2013 een geheel nieuw energiezuinig 
gebouw in met een zeer moderne gevel. Het biedt sedert september 2013 onderdak aan het 
voorzitterschap en de griffie van het parlement van de Franstalige Brusselaars. Dankzij de 
voltooiing ervan, zijn de Brusselse parlementaire instellingen ondergebracht op eenzelfde 
plaats en kan optimaal gebruik gemaakt worden van de vergaderruimtes.

Het laatste hoofdstuk geeft de lezer kostbare praktische inlichtingen over de volksvertegen-
woordigers, de politieke fracties en de diensten.

Het werk wordt geïllustreerd met prachtige reproducties van erfstukken van de vroegere 
 provincie Brabant, die verspreid zijn over alle ruimtes van het gebouw.

Wij wensen u veel leesgenot.
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A. SAMENSTELLING
Het Brussels Hoofdstedelijk parlement is samengesteld uit 89 parlementsleden, 17 Nederlands-
taligen en 72 Franstaligen. De laatste gewestverkiezingen dateren van 7 juni 2009. De  volgende 
gewestverkiezingen zullen gehouden worden op 25 mei 2014.

A.1. Zetelverdeling – parlementair werkjaar 2012-2013

Tijdens het parlementair werkjaar 2012-2013 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 10 Vlaams Belang 1

Onafhankelijken 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  politieke 
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 (16.10.2013): PS, Ecolo, MR, FDF, cdH, Open VLD, sp.a, CD&V, 
Groen, Vlaams Belang en N-VA. 



Trappenhuis (Eikstraat 20)

De Erkenning van België door de Naties (ca. 1890) olie op doek, 270 x 360 cm

Anoniem. Deze grote compositie in het officiële genre was waarschijnlijk bestemd voor een herdenking van het ontstaan van België.  

Door de nogal “khnopffige” gezichten en de helmen op zijn Van der Stappens, kan het werk gesitueerd worden in de jaren van het symbolisme,   

hoewel het er niet bij aansluit door de gezwollen stijl van het behandelde onderwerp. Misschien daagt een handtekening op wanneer het schilderij 

ooit voor restauratie uit zijn lijst wordt gehaald.
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B. INTERNE STRUCUREN
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 16/10/2013): 
 1. Mevr. Françoise Dupuis, voorzitter (PS)
 2. De heer Walter Vandenbossche, eerste ondervoorzitter (CD&V)
 3. Mevr. Céline Delforge, ondervoorzitter (Ecolo)
 4. Mevr. Françoise Schepmans, ondervoorzitter (MR)
 5. Mevr. Martine Payfa, ondervoorzitter (FDF) 
 6. De heer Eric Tomas, secretaris (PS)
 7. De heer Hervé Doyen, secretaris (cdH)
 8. De heer Aziz Albishari, secretaris (Ecolo)
 9. De heer Charles Picqué, secretaris (PS)
 10. Mevr. Sophie Brouhon, secretaris (sp.a)
 11. De heer Willem Draps, secretaris (MR)
 12. Mevr. Gisèle Mandaila, secretaris (FDF)
 13. Mevr. Carla Dejonghe, secretaris (Open VLD)
 14. De heer René Coppens, secretaris (Open VLD) 
 15. Mevr. Elke Van den Brandt, secretaris (Groen)

De voorzitters van de politieke fracties zijn:
 1. De heer Philippe Close (PS)
 2. De heer Yaron Pesztat (Ecolo)
 3. De heer Vincent Dewolf (MR) 
 4. De heer Didier Gosuin (FDF)
 5. De heer Benoît Cerexhe (cdH)
 6. Mevr. Els Ampe (Open VLD) 
 7. De heer Fouad Ahidar (sp.a) 
 8. Mevr. Brigitte De Pauw (CD&V) 
 9. Mevr. Annemie Maes (Groen) 
 10. De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
 11. De heer Paul De Ridder (N-VA) 

Fracties met meer dan vijftien leden hebben een extra lid in het Bureau in uitgebreide samen-
stelling:
– PS: Mevr. Michèle Carthé
– Ecolo: Mevr. Anne Dirix





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 taal-
groep. 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):

Bruno De Lille (staatssecretaris – Groen), Rachid Madrane (staatssecretaris – PS), Brigitte Grouwels (minister – CD&V),  

Evelyne Huytebroeck (minister – Ecolo), Guy Vanhengel (minister – Open VLD), minister-president Rudi Vervoort (PS),  

Céline Frémault (minister – cdH), Christos Doulkeridis (staatssecretaris – Ecolo).

–  de heer Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 
met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare 
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking;

–  de 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;

–  mevrouw Brigitte Grouwels, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Openbare Werken en Vervoer;
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–  mevrouw Céline Frémault, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met 
Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek;

–  de heer Rachid Madrane, 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. 

B. VERENIGD COLLEGE
Het Verenigd College treedt op als uitvoerende macht voor de gemeenschappelijke gemeenschaps-
aangelegenheden.

–  de heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College;

–  de heer Guy Vanhengel, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, 
Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen;

–  mevrouw Evelyne Huytebroeck, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake 
Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen;

–  mevrouw Brigitte Grouwels, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake 
Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt;

–  mevrouw Céline Frémault, lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheids-
beleid 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 PLENAIRE VERGADERING 
F. BESPREKINGEN IN DE COMMISSIES
G. DE BEGROTING



Kantoren voorzitterschap

De Ninoofsepoort (ca. 1900) olie op doek, 80 x 100 cm

Jul Merckaert (Schaarbeek 07/06/1872 – 25/10/1924) hoort tot de kunstenaars die trouw bleven aan het vroege impressionisme.  

In 1898 was hij medestichter van de kunstkring Labeur, o.a. met Auguste Oleffe die hij een paar jaren eerder had leren kennen aan de Academie  

van Brussel. Zijn eenvoudige stand liet hem niet toe veel te reizen, daarom richtte hij zich vooral naar het stadslandschap, met een duidelijke voorkeur 

voor wateroppervlakten. De omgeving van het kanaal en de haven van Brussel behoorden tot zijn lievelingsthema’s. Het schilderij de Ninoofsepoort 

geeft daar alvast blijk van.



19

A.  STATISTIEKEN INZAKE DE PLENAIRE 
VERGADERINGEN EN DE COMMISSIE-
VERGADERINGEN

A.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)

– Plenaire vergaderingen: 19 vergaderingen; 65 uur 51 minuten;

– Commissies: 173 vergaderingen; 409 uur 34 minuten;

 –  Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en 
 Algemene Zaken: 27 vergaderingen; 58 uur 39 minuten;

 –  Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen:  
27 vergaderingen; 83 uur 25 minuten;

 –  Subcommissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen:  
5 vergaderingen; 8 uur 50 minuten;

 –  Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid: 21 vergade-
ringen; 46 uur 30 minuten;

 –  Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing: 22 vergaderingen; 54 uur 25 minuten;

 –  Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie: 30 vergaderingen;  
67 uur 35 minuten;

 –  Commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratie-
bevoegdheden: 14 vergaderingen; 27 uur 45 minuten;

 –  Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgele-
genheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek: 24 vergaderingen; 58 uur 50 minuten;

 –  Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen: 3 vergaderingen; 3 uur  
35 minuten.

A.2.  Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (VVGGC)

– Plenaire vergaderingen: 11 vergaderingen; 19 uur 48 minuten;

– Commissies: 29 vergaderingen; 35 uur 10 minuten;

 –  Commissie voor de Gezondheid: 8 vergaderingen; 7 uur 10 minuten;

 –  Commissie voor de Sociale Zaken: 11 vergaderingen; 16 uur 15 minuten;

 –  Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken: 10 vergaderingen;  
11 uur 45 minuten.
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Trappenhuis (Eikstraat 20)

De Eedaflegging van Leopold I (ca. 1890) olie op doek, 240 x 300 cm

Piet Van der Ouderaa (Antwerpen 13/01/1841 – 05/01/1915) heeft waarschijnlijk deze postume enscenering van de troonbestijging van Leopold I  

op bestelling vervaardigd bij gelegenheid van een herdenkingsviering. Het schilderij behoort tot de louter klassieke traditie en geeft een “fotografisch” 

zicht van de gebeurtenis. In de eerste rij vóór de koning herkennen we: regent Erasme Surlet de Chockier, baron Emmanuel van der Linden d’Hoogvorst, 

held van de Brusselse burgerwacht tijdens de opstand van augustus-september 1830, aan zijn rechterzijde, Charles Rogier, dan Alexandre Gendebien; 

in de tweede rij: Sylvain Van de Weyer en André Jolly; achter de koning: Félix de Mérode en vooraan, Joseph Lebeau, minister van Buitenlandse zaken 

tijdens het regentschap, gevolgd door het profiel van lord Ponsonby. Deze laatsten lagen allebei, met burggraaf Palmerston, aan de oorsprong van de 

kandidatuur van Leopold van Saksen-Cobourg-Gotha, weduwnaar van de erfgename van de Engelse troon en aftredend koning van Griekenland,  

en van de onderhandelingen voor het Verdrag van de XVIII artikelen met Willem I van Nederland.
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B. INGEDIENDE EN GEDRUKTE TEKSTEN
(behalve de tijdens deze zitting aangenomen teksten, die onder punt 3 staan)

B.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)

A-0334/01-12/13  Voorstel van ordonnantie teneinde een kadaster in te voeren van de 
 stelsels voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen

A-0349/01-12/13  Voorstel van ordonnantie houdende oprichting van een fonds “knelpunt-
beroepen”

A-0351/01-12/13  Voorstel van ordonnantie teneinde te waarborgen dat een lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen ten minste twee kandidaten telt

A-0356/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van Registratie, 
Hypotheek- en Griffierechten

A-0362/01-12/13  Voorstel van ordonnantie betreffende de opname van milieu- en ethische 
clausules in de overheidsopdrachten

A-0363/01-12/13  Voorstel van ordonnantie betreffende de invoeging van sociale clausules 
in de overheidsopdrachten

A-0364/01-12/13  Voorstel van resolutie betreffende de systematische opname van criteria 
ter bevordering van de principes van niet-discriminatie in de uitvoerings-
voorwaarden voor de overheidsopdrachten van de gewestelijke besturen

A-0365/01-12/13  Voorstel van resolutie ertoe strekkende de lokale besturen aan te sporen 
om te ijveren voor en deel te nemen aan de sensibiliseringscampagnes 
voor orgaandonatie

A-0366/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie ertoe strekkende binnen de leden die door de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursor-
ganen van rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrou-
wen en mannen te waarborgen

A-0367/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot opmaak van een jaarlijks kadaster van de 
door de regering aan de verenigingen verleende subsidies

A-0369/01-12/13  Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de campagne “Not Found” 
via de websites van de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen

A-0372/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 
2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele 
schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen

A-0380/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 70 van het Wetboek 
der successierechten

A-0381/01-12/13  Voorstel van ordonnantie met het oog op de harmonisatie van de succes-
sirechten bij verwerping gedaan ten voordele van zijn afstammelingen

A-0382/01-12/13  Voorstel van resolutie tot het opstellen van een spreidingsplan voor  
luidruchtige evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A-0385/01-12/13  Voorstel van ordonnantie betreffende de meeneembaarheid van de 
 successierechten in rechte lijn

A-0387/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot afschaffing van het recht van 1% op de 
hypothecaire kredieten voor de aankoop van een eerste woning
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A-0388/01-12/13  Voorstel van resolutie tot oprichting van een permanent overlegplatform 
voor alle actoren die betrokken zijn bij het beheer en de groei van de 
instellingen voor hoger onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A-0389/01-12/13  Voorstel van resolutie ertoe strekkende de strijd tegen de geluidshinder 
te optimaliseren via een betere coördinatie van de klachtenbehandeling 
en een meer doorgedreven opleiding van de gewestelijke en gemeente-
lijke ambtenaren

A-0390/01-12/13  Voorstel van resolutie ter voorkoming van het importeren van buiten-
landse conflicten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A-0393/01-12/13  Voorstel van resolutie betreffende het belasten van natuurlijke personen 
op hun werkplek

A-0398/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 janu-
ari 2009 houdende organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

A-0399/01-12/13  Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kandidatuur van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het “Netwerk van creatieve steden” 
van de UNESCO

A-0410/01-12/13  Voorstel van verordening tot wijziging van de opcentiemen op de perso-
nenbelasting en de onroerende voorheffing

A-0415/01-12/13  Voorstel van motie betreffende de looptijd van de hypothecaire leningen

A-0416/01-12/13  Voorstel van resolutie teneinde een kadaster op te stellen van de studen-
tenwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A-0417/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 209, 3° van het Wet-
boek der Registratierechten

A-0423/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie betreffende de rapportage over de toepassing 
van de wetgevingshandelingen en de naleving van het primair recht van 
de Europese Unie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A-0425/01-12/13  Voorstel van resolutie houdende de tegemoetkoming bij de aankoop van 
energiebesparende huishoudtoestellen

A-0431/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot afschaffing van de successierechten tussen 
echtgenoten en wettelijk samenwonenden op de gezinswoning.

A-0434/01-12/13  Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende de successie- en schenkings-
rechten te verlagen en te vereenvoudigen

A-0437/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet ten-
einde de coördinatie tussen gemeente en OCMW te versterken



jaarverslag 2012-2013 23

A-0438/01-12/13  Voorstel van resolutie betreffende het aanbieden van en sensibiliseren 
rond vegetarische maaltijden

A-0439/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie betreffende de oprichting van een naamloze 
vennootschap actief in de sector van het personeelsbeheer

A-0441/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juli 
2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest

A-0442/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie tot opstelling 
van een kader voor het waterbeleid teneinde de doelstelling van inter-
nationale solidariteit te verwezenlijken

A-0444/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie betreffende de communicatie via elektroni-
sche weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A-0446/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Samenwer-
kingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen 
van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgas-
emissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 
2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 
2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaart-
activiteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgas-
emissierechten binnen de Gemeenschap

A-0447/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 septem-
ber 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleiding-
net in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

B.2.  Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (VVGGC)

B-0058/01-12/13  Voorstel van ordonnantie betreffende de verkiezing en installatie van de 
raden voor maatschappelijk welzijn

B-0066/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Facultatief 
Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een 
mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 
en ondertekend in Genève op 28 februari 2012
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C. AANGENOMEN TEKSTEN
Ontwerpen en voorstellen aangenomen in plenaire vergadering, voorgesteld per commissie.

■   Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen  
en Algemene Zaken

A-0272/01-11/12  Voorstel van resolutie betreffende het opstellen door de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van een activiteitenverslag inzake externe betrekkingen

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 01/02/13

  Deze resolutie verzoekt de Regering om elk jaar een activiteitenverslag 
en een programma van de toekomstige acties binnen de bevoegdheid 
externe betrekkingen voor te leggen aan het Parlement en in dat verslag 
melding te maken van de aanwezigheid van sociale en milieuclausules 
en van de aanwezigheid van clausules inzake eerbiediging van de rech-
ten van de mens en de fundamentele normen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (I.A.O.) alsook van de democratische beginselen in 
de instellingen waarmee het Gewest betrekkingen onderhoudt.

A-0300/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene reke-
ning en eindregeling van de begroting van de Diensten van de Regering 
voor het jaar 2008

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 08/03/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 29/05/13

  De rekening betreffende de begroting van de diensten van de Regering 
voor het jaar 2008 wordt afgesloten met een uitgavenoverschot van 
467.166.054 euro.

A-0301/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2002

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/12/12

  Alle diensten samen genomen wordt de rekening betreffende de  begro ting 
voor het jaar 2002 afgesloten met een uitgavenoverschot van 118.053.781,56 
euro.

A-0302/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting 
van het Brussels Hoofdstelijk Gewest voor het jaar 2003

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 07/12/12

  Alle diensten samen genomen wordt de rekening betreffende de begro-
ting voor het jaar 2003 afgesloten met een uit-
gavenoverschot van 30.839.779,76 euro.
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A-0308/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting 
van het Brussels Hoofdstelijk Gewest voor het jaar 2004

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/12/12

  Alle diensten samen genomen wordt de rekening betreffende de begro-
ting voor het jaar 2004 afgesloten met een uitgavenoverschot van 
107.760.516,84 euro.

A-0317/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffierechten

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 04/12/12

  Het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten stelde een 
vermindering in van de belastbare grondslag in het registratierecht op 
voorwaarde dat de koper onder meer zijn hoofdverblijfplaats in het 
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoudt gedurende een termijn van min-
stens vijf jaar. Rekening houdend met een met redenen omkleed advies 
van de Europese Commissie, wordt voornoemd Wetboek gewijzigd bij 
deze ordonnantie: minstens één van de kopers moet zijn hoofdverblijf-
plaats behouden op het adres van het aangekochte goed gedurende een 
minimumperiode van vijf jaar.

A-0318/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successie-
rechten

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 04/12/12

  Tot nu toe hadden erfgenamen bij de berekening van de successierechten, 
wat de in België genoteerde financiële instrumenten betreft, de optie om 
te kiezen uit de beurskoersen van verschillende referentiemaanden. Die 
mogelijkheid bestond niet voor de op een buitenlandse beurs genoteerde 
effecten. Deze ordonnantie strekt ertoe rekening te houden met de opmer-
kingen van de Europese Commissie, die in een met redenen omkleed 
advies de regeling in strijd acht met het vrij verkeer van kapitaal.

A-0321/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 12 decem-
ber 1991 houdende de oprichting van begrotingsfondsen

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 17/05/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/06/13

  Het openbaar beheersrecht is het recht van een openbare vastgoed-
beheerder om een leegstaand gebouw te beheren waaraan binnen de 
door de Regering gestelde termijnen geen renovatiewerken zijn uitge-
voerd om het te huur te stellen. Een fonds maakt het mogelijk om een 
renteloze lening toe te kennen aan de openbare operator om werken uit 
te voeren. Met het oog op het bewerkstelligen van een conformiteit  
met de wetswijziging van 1 april 2010, die het mogelijk maakt om de in 
openbaar beheername na negen jaar te verlengen indien de operator zich 
in de onmogelijkheid heeft bevonden alle kosten te dekken die voort-
komen uit het beheer, dient te worden overgegaan tot de wijziging van 
de ordonnantie houdende de oprichting van begrotingsfondsen en het 
besluit tot organisatie van dat fonds.
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A-0322/01-12/13  Budgettaire aanpassing nr. 2 van het boekjaar 2012 van de Franstalige 
Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen 
van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap-
pen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administra-
tief arrondissement Brussel-Hoofdstad

  Aangenomen aanpassing in plenaire vergadering van 09/11/12

A-0391/01-12/13  Budgettaire aanpassing nr. 1 van het boekjaar 2013 van de Franstalige 
Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen 
van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschap-
pen en erkende centra voor morele dienstverlening van het administra-
tief arrondissement Brussel-Hoofdstad

  Aangenomen aanpassing in plenaire vergadering van 17/05/13

A-0413/01-12/13  Budgettaire aanpassing nr. 1 - 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 arron-
dissement Brussel-Hoofdstad

  Begroting van het boekjaar 2014 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 2014 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 arron-
dissement Brussel-Hoofdstad

  Aangenomen aanpassing en begrotingen in plenaire vergadering van 14/06/13

  Het Parlement heeft zonder voorbehoud een gunstig advies uitgebracht 
over de begrotingen en begrotingswijzigingen van de Nederlandstalige 
en Franstalige instelling belast met het beheer van de materiële en finan-
ciële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

A-0324/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2005

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 22/03/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 15/04/13

  Alle diensten samen genomen wordt de rekening betreffende de begro-
ting voor het jaar 2005 afgesloten met een uitgavenoverschot van 
35.697.207,95 euro.

A-0325/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie tot vaststelling van de fiscale procedure in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 21/12/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 08/02/13

  Deze ordonnantie strekt tot de optimalisering van de inkomsten uit de 
bestaande gewestelijke fiscaliteit. Ze maakt een einde aan de bestaande 
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diversiteit van procedureregels en standaardiseert de inkohiering, inning 
en invordering van de verschillende gewestelijke belastingen.

A-0326/01-12/131  Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het 
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013

A-0327/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013

A-0329/01-12/13  Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglo-
meratie Brussel voor het begrotingsjaar 2013

A-0330/01-12/13  Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting 
van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2013

  Aangenomen ontwerpen in plenaire vergadering van 21/12/12, ordonnan-
tieen bekendgemaakt in het Staatsblad van 08/02/13

A-0348/01-12/13  Voorstel van aanpassing van de begroting van het Parlement voor het 
begrotingsjaar 2012

  Voorstel van de begroting van het Parlement voor het begrotingsjaar 2013
  Aangenomen voorstellen in plenaire vergadering van 21/12/12

  De ontvangsten 2013 van het Gewest worden geraamd op 3.456.427.000 
euro, dat is een stijging van 125.148.000 euro in vergelijking met de aan-
gepaste begroting 2012. De uitgaven 2013 van het Gewest worden 
geraamd op 3.768.568.000 euro aan vereffeningen, dat is een stijging van 
307.444.000 euro in vergelijking de aangepaste begroting 2012, en op 
4.086.213.000 euro aan vastleggingen, dat is een stijging van 643.905.000 
euro in vergelijking de aangepaste begroting 2012.

  De ontvangsten 2013 van het Parlement bedragen 47.312.000 euro, waar-
van 44.612.000 euro op de gewone begroting en 2.700.000 euro op de 
buitengewone begroting. De uitgaven 2013 van het Parlement bedragen 
47.968.000 euro, waarvan 44.561.000 euro op de gewone begroting en 
3.407.000 euro op de buitengewone begroting. De gewone uitgaven 
bestaan uit lopende uitgaven en kapitaaluitgaven terwijl de buitengewone 
uitgaven bestaan uit uitgaven voor de constructie van een gebouw aan de 
Lombardstraat en de renovatie van het voormalige postkoetsgebouw.

A-0331/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Verdrag tus-
sen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Repu-
bliek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de 
Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de 
Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, 
de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom 
Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk 
der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Por-
tugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Repu-
bliek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de 
Europese Unie) en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de 
Republiek Kroatië tot de Europese Unie en met de Slotakte, ondertekend 
in Brussel op 9 december 2011

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 21/12/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 08/02/13
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  Deze ordonnantie houdt instemming in met de toetreding van Kroatië, 
de achtentwintigste lidstaat van de Europese Unie.

A-0332/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, 
ondertekend in Washington op 30 april 2007, en 2° het Protocol tot wij-
ziging van de luchtvervoer-overeenkomst tussen de Europese Gemeen-
schap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, 
anderzijds, ondertekend in Brussel op 24 juni 2010

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 21/12/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 08/02/13

  Deze ordonnantie geeft instemming aan een akkoord dat ertoe strekt de 
plaats in te nemen van de bilaterale luchtvaartakkoorden tussen de 
 lidstaten en de Verenigde Staten en dat kan beschouwd worden als  
een eerste belangrijke stap naar een geïntegreerde trans-Atlantische 
markt voor het luchtvervoer. Het voornaamste gevolg ervan is dat de 
luchtvaartmaatschappijen van de twee partijen veel meer mogelijkheden 
krijgen om trans-Atlantische verbindingen uit te baten.

A-0336/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Akkoord, 
gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen het Koninkrijk België en de 
Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlich-
tingen met betrekking tot belastingaangelegenheden 

A-0337/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van 
dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra 
op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te 
Canberra op 20 maart 1984 en het tweede Protocol, gedaan te Parijs op 
24 juni 2009 ; 2° het tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, 
tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 
 Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen  
van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het 
inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd 
door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984 

A-0338/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belas-
ting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belas-
tingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel 
op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het Protocol 
ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999 en door het Protocol 
gedaan te Brussel op 7 juli 2009 ; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op  
7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Dene-
marken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van 
 sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen 
en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals 
gewijzigd en aangevuld door het Protocol ondertekend te Kopenhagen  
op 27 september 1999 ; 3° de briefwisseling van 9 en 16 februari 2011
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A-0339/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het ver-
mijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van 
belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, 
ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvul-
lend akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991 en door het Pro-
tocol gedaan te Brussel op 15 september 2009 ; 2° het Protocol, gedaan 
te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland tot het vermijden 
van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belas-
ting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onder-
tekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend 
akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991 ; 3° de briefwisseling 
van 9 februari en 2 maart 2011

A-0340/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting 
en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand 
inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, 
en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 
12 december 2008 en 7 juli 2009 ; 2° de Avenant, gedaan te Brussel op  
7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorko-
ming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administra-
tieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend 
te Brussel op 10 maart 1964, en gewijzigd door de Avenanten van  
15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008

A-0341/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot 
het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere 
aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het ver-
mogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 
17 september 1971, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 
2002 en 16 juli 2009 ; 2° het Avenant, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, 
bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom 
Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van 
sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen 
en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te 
Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant van 
11 december 2002 ; 3° de briefwisseling van 9 februari en 8 maart 2011

A-0342/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° het Verdrag 
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan 
van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermo-
gen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, 
gewijzigd door het Protocol gedaan te Berlijn op 23 juni 2009 ; 2° het 
Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag 
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan 
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van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermo-
gen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001 ; 3° 
de notificatie van 25 februari 2011

A-0343/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeenkomst 
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermij-
den van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van 
belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, 
ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en gewijzigd door het Protocol gedaan 
te Brussel op 10 september 2009 ; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 10 
september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk 
België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belas-
ting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastin-
gen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 
april 1988 ; 3° de briefwisseling van 9 februari en 11 april 2011

A-0344/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontdui-
ken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te 
San Marino op 21 december 2005, gewijzigd door het Protocol gedaan te 
Brussel op 14 juli 2009 ; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 
2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 
de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot 
het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar 
het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 ; 3° de 
briefwisseling van 9 februari en 12 april 2011

A-0345/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek 
Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen 
van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, 
ondertekend te Singapore op 6 november 2006, gewijzigd door het Pro-
tocol gedaan te Singapore op 6 november 2006 en het Protocol gedaan te 
Brussel op 16 juli 2009 ; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 
2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 
de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele 
belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake 
belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 
2006 ; 3° de briefwisseling van 9 februari en 25 april 2011

A-0346/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van 
dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting 
naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 
1 juni 1987 en gewijzigd door het Protocol gedaan te Parijs op 24 juni 
2009 ; 2° het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van 
de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het ver-
mijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van 
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belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te 
Brussel op 1 juni 1987

A-0375/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering  
van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en 
tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen 
naar het inkomen en het Protocol, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009; 
2° de briefwisseling van 30 mei en 11 juli 2011

A-0376/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° de Overeen-
komst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dub-
bele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te 
Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend 
te Brussel op 9 november 1988 en het Protocol, gedaan te Brussel op  
23 januari 2010; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, 
tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en 
Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar 
het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd 
door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988

A-0377/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Akkoord 
gedaan te Brussel op 10 november 2009, tussen het Koninkrijk België en 
het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen 
met betrekking tot belastingaangelegenheden

  Aangenomen ontwerpen in plenaire vergadering van 28/06/13, ordonnan-
tieen bekendgemaakt in het Staatsblad van 23/07/13

  Onder impuls van de mondiale financiële crisis, werkt België sinds 2009 
aan de hervorming van de overeenkomsten tot het vermijden van dub-
bele belasting. Die hervorming vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling 
tussen de belastingadministraties van de verschillende landen. In dat 
kader verhinderen de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele 
belasting waarmee deze ordonnanties instemmen dat een natuurlijke of 
rechtspersoon cumulatief onderworpen wordt aan de belastingwetten 
van de contracterende Staten en aldus tweemaal belast wordt op dezelfde 
inkomsten. Zodoende stimuleren ze investeringen.

A-0347/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Multilaterale 
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, de 
Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de 
Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de 
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noor-
wegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde 
Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstand-
brenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte, 
gedaan te Luxemburg op 9 juni 2006

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 08/03/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 14/04/13

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst tot instel-
ling van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (E.C.A.A.). 
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De E.C.A.A. is gestoeld op de vrije markttoegang, de vrijheid van vesti-
ging, eerlijke concurrentievoorwaarden en gemeenschappelijke regels, 
meer bepaald inzake veiligheid, beveiliging en het beheer van het lucht-
verkeer en van het milieu.

A-0350/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Amendement 
van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag van Helsinki van 17 maart 
1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende 
waterlopen en internationale meren, aangenomen op 28 november 2003 
in Madrid

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 22/03/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 15/04/13

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een amendement op het 
Verdrag van Helsinki om de samenwerking uit te breiden en de bevorde-
ring van goede praktijken op het vlak van het waterbeheer te vergemak-
kelijken door de betrekkingen tussen stroomop- en stroomafwaarts gele-
gen Staten te verbeteren.

A-0358/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 maart 
1995 betreffende de openbaarheid van bestuur

A-0359/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 12 november 
1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de 
gemeenten

A-0360/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 
2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

  Aangenomen ontwerpen in plenaire vergadering van 17/05/13, ordonnan-
tieen bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/06/13

  Deze drie ordonnanties strekken ertoe de procedure voor de toegang tot 
bestuursdocumenten te vereenvoudigen en de werking van de Commis-
sie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) te verbeteren.

A-0361/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Facultatief 
Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een 
mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 
en ondertekend in Genève op 28 februari 2012

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 03/09/13

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een protocol dat ertoe strekt 
grotere procedurele garanties te bieden (individuele klacht, interstate-
lijke mededeling van de schendingen en onderzoeksprocedure) aan de 
kinderen (en aan de vertegenwoordigers die in hun naam optreden) die 
zich het slachtoffer voelen van schendingen van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind.

A-0374/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Protocol over 
de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissa-
bon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 04/09/13
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  Deze ordonnantie houdt instemming in met een protocol dat, gelet op de 
uitslag van het Iers referendum van 12 juni 2008 over het Verdrag van 
Lissabon, ertoe strekt de inhoud ervan te verduidelijken, maar niet te 
wijzigen, de toepassing van het Verdrag te verduidelijken en de bezwa-
ren van het Ierse volk betreffende het fiscaal beleid, het recht op leven 
en de bepalingen inzake onderwijs en gezin alsook het traditionele Ierse 
beleid van militaire neutraliteit te weerleggen.

A-0379/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot invoering van een artikel 51bis in het Wet-
boek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 09/09/13

  Deze ordonnantie zet de hervormingen inzake huisvesting van het intra-
Brusselse deel van het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervor-
ming gedeeltelijk om in de Brusselse wetgeving. Ze strekt ertoe te voor-
komen dat de openbare vastgoedmaatschappijen (O.V.M.’s) tijdens hun 
rationaliseringsverrichtingen het verkooprecht dat in het Wetboek van 
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten is vastgesteld op 12,5%, moe-
ten betalen, en verlaagt dat recht tot 0%.

A-0395/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Kaderovereen-
komst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Euro-
pese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek 
Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012

A-0397/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Kaderovereen-
komst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie 
en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, 
gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012

  Aangenomen ontwerpen in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnan-
ties bekendgemaakt in het Staatsblad van 03/09/13

  Deze ordonnanties houden instemming in met de overeenkomsten 
inzake partnerschap en samenwerking met Vietnam en de Filipijnen die 
ertoe strekken een modern kader voor de bestaande bilaterale betrek-
kingen te scheppen. De overeenkomsten zijn klassieke kaderakkoorden 
die drie gebruikelijke aspecten behelzen: politieke dialoog, economische 
samenwerking en samenwerking op andere gebieden (handel en inves-
teringen, leefmilieu, energie, wetenschap en technologie, onderwijs en 
cultuur, arbeid, werkgelegenheid en sociale zaken, migratie en strijd 
tegen witwassen van geld, financiering van terrorisme, georganiseerde 
misdaad en corruptie).

A-0396/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU 
van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samen-
werking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 
77/799/CEE

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 03/09/13

  Deze ordonnantie zet Europese richtlijn 2011/16/EU tot invoering van 
een nieuwe regeling voor administratieve samenwerking met het oog op 
een goed beheer van de belastingstelsels in de lidstaten van de Europese 



brussels hoofdstedelijk parlement34

Unie om in de Brusselse wetgeving. Ze strekt ertoe dubbele belasting, 
belastingontwijking en fiscale fraude te voorkomen.

A-0418/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Verdrag betref-
fende Maritieme Arbeid, goedgekeurd te Genève op 23 februari 2006 
door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierennegentigste 
(maritieme) zitting

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 03/09/13

  Deze ordonnantie houdt instemming in met het Verdrag betreffende 
Maritieme Arbeid, dat er hoofdzakelijk toe strekt de bestaande overeen-
komsten en aanbevelingen inzake maritieme arbeid in een enkele tekst 
te codificeren en de oude overeenkomsten te updaten, opdat ze beter 
aansluiten bij de realiteit van de sector. De overeenkomst stelt eveneens 
eenvormige regels vast in de strijd tegen oneerlijke concurrentie van 
schepen die niet voldoen aan de normen, en strekt ertoe de veiligheid op 
zee te verbeteren en het beroep aantrekkelijker te maken.

A-0428/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Euro-mediter-
rane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar 
lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te 
Brussel, op 12 december 2006

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 03/09/13

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een akkoord dat ertoe strekt 
de luchtvaartbetrekkingen tussen de Europese Unie en Marokko geleide-
lijk te liberaliseren in ruil voor een geleidelijke overname van de com-
munautaire verworvenheden inzake luchtvaart door Marokko.

■  Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen

A-0354/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie betreffende het kader voor het invoeren van 
intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor 
interfaces met andere vervoersbewijzen

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 22/03/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 15/04/13

  Deze ordonnantie zet Europese richtlijn 2010/40/EU, die ertoe strekt de 
interoperabiliteit van de verkeersgegevens tussen verschillende toepas-
singen te verzekeren opdat ze in elke lidstaat van de Europese Unie 
kunnen worden geëxploiteerd, om in de Brusselse wetgeving.

A-0371/01-12/13  Voorstel van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 
vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplan-
ning en tot wijziging van sommige bepalingen die 
een impact hebben op het vlak van mobiliteit
Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 
12/07/13, ordonnantie bekendgemaakt in het Staats-
blad van 03/09/13
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  Deze ordonnantie zet de hervormingen inzake mobiliteit van het deel 
“intra-Brusselse vereenvoudiging” van het institutioneel akkoord voor 
de zesde staatshervorming om in de Brusselse wetgeving. Ze beoogt 
meer coördinatie tussen het gemeentelijk en gewestelijk mobiliteitsbe-
leid en voorziet in het opstellen, in nauw overleg met de verschillende 
Brusselse gemeenten, van een gewestelijk mobiliteitsplan, dat vervol-
gens via de negentien gemeentelijke mobiliteitsplannen zal moeten wor-
den uitgevoerd.

A-0394/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie betreffende de toegang tot de uitwisseling van 
informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 03/09/13

  Deze ordonnantie strekt ertoe de veiligheid te verbeteren door de 
bestaande informatie over de ligging van de kabels en leidingen via een 
enkel elektronisch loket ter beschikking te stellen. Het Gewest heeft geko-
zen voor het federaal KLIM. De kabel- en leidingbeheerders zijn er voor-
taan toe verplicht de ligging van hun kabels en leidingen mee te delen.

A-0430/01-12/13  Voorstel van resolutie betreffende het project van De Lijn “Brabantnet” 
en de aanleg van transregionale tramlijnen

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13

  Deze resolutie werd opgesteld door de commissie na de voorstelling door 
De Lijn van het project van het Vlaams Gewest om vier nieuwe tramlijnen 
tussen Brussel en Vlaanderen aan te leggen en na de hoorzittingen met 
vertegenwoordigers van de M.I.V.B. en de Gewestelijke Mobiliteitscommis-
sie. In deze resolutie wordt de Regering verzocht ervoor te zorgen dat het 
project ook ten goede komt aan de Brusselaars, concurrentie tussen de 
vervoersnetten te voorkomen en de complementariteit ervan te verzekeren.

■  Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid

A-0312/01-11/12  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 
2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 30/08/13

  Deze ordonnantie zet de hervormingen inzake stedenbouw van het intra-
Brusselse deel van het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervor-
ming om in de Brusselse wetgeving. Ze strekt ertoe de procedures voor  
de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen te vereenvoudigen en 
de termijnen in te korten door 
de rol van het Gewest en de 
gemeenten, de twee betrokken 
actoren, te herdefiniëren.
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A-0335/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van het Brussels Wetboek 
van Ruimtelijke Ordening

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 01/02/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 22/03/13

  Deze ordonnantie strekt ertoe het belang te bevestigen van de sensibili-
sering van het publiek voor het erfgoed, de rol van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) te bevestigen op 
het vlak van het beheer van het beschermde erfgoed, en de rol van het 
plan voor het erfgoedbeheer te versterken.

■  Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing

A-0283/01-11/12  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 janu-
ari 2010 houdende de organisatie van de stedelijke herwaardering en de 
Brusselse Huisvestingscode en betreffende de regelgeving voor de 
woningen die gebouw of gerenoveerd worden in het kader van de wijk-
contracten

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 23/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 18/12/12

  Deze ordonnantie strekt er voornamelijk toe om de tot stand gebrachte 
woningen in het kader van de eerste wijkcontracten te onderwerpen aan 
dezelfde verplichtingen als de woningen die in het kader van de duur-
zame wijkcontracten vanaf 2011 tot stand gebracht zijn. Voortaan krij-
gen de 1200 met sociale woningen gelijkgestelde woningen in het kader 
van de wijkcontracten allemaal dezelfde inkomensplafonds en dezelfde 
berekeningswijze voor de huurprijzen als de woningen die door de soci-
ale verhuurkantoren (S.V.K.’s) te huur aangeboden worden.

A-0313/01-11/12  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 18 van de ordonnantie 
van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 23/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 18/12/12

  Deze ordonnantie strekt ertoe om de strijd tegen de leegstand (heffingen, 
openbaarbeheersrecht…) uit te breiden met een efficiënt instrument en 
de Regering de mogelijkheid te bieden om bij Hydrobru en Sibelga de 
cijfers op te vragen van het jaarlijks verbruik van water en elektriciteit 
in alle gebouwen op het grondgebied van het Brussels Gewest. Een 
abnormaal laag verbruik maakt het immers mogelijk om de leegstaande 
woningen op te sporen.



jaarverslag 2012-2013 37

A-0355/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 
2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 28/06/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 18/04/13

  Deze ordonnantie strekt ertoe om de Brusselse Huisvestingscode waar-
van de coherentie in het gedrang is gekomen door de opeenvolgende 
herzieningen, opnieuw vlot leesbaar te maken en de Code aan te passen 
in functie van de toepassingsmoeilijkheden op het werkveld. Naast de 
technische verbeteringen, wil deze ordonnantie ook enkele nieuwe con-
cepten in de huisvesting, zoals de vormen van gemeenschapswonen of 
intergenerationeel wonen, ingang doen vinden.

A-0378/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 
2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 30/08/13/13

  Deze ordonnantie zet de hervormingen inzake huisvesting van het intra-
Brusselse deel van het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervor-
ming gedeeltelijk om in de Brusselse wetgeving. Ze hergroepeert de drie-
endertig bestaande socialehuisvestingsmaatschappijen in Brussel in 
maximum zestien maatschappijen. Deze hervorming heeft als doel 
schaalvoordelen te bereiken en op die manier de efficiëntie van de sector 
te versterken.

■  Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie

A-0353/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van lucht, 
klimaat en energie

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 19/04/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 21/05/13

  Dit wetboek dat verschillende Europese richtlijnen omzet, omvat ver-
schillende onderdelen. Enerzijds legt het wetboek de goedkeuring op 
van een gewestelijk lucht-klimaat-energieplan dat een balans opmaakt 
en prognoses maakt op het vlak van energie en luchtkwaliteit. Ander-
zijds houdt het rekening met en wijzigt het de bestaande wetgeving 
betreffende de energie-efficiëntie van gebouwen (E.P.B.), de verplaat-
singsplannen en de luchtkwaliteit. Het wijzigt ook grondig de regeling 
voor de uitwisseling van quota voor de emissie van broeikasgassen.



brussels hoofdstedelijk parlement38

A-0384/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie betreffende een pesticidegebruik dat verenig-
baar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 31/05/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 21/06/13

  Deze ordonnantie is de omzetting van richtlijn 2009/128/EG en vervangt 
de ordonnantie van 1 april 2004. De ordonnantie voorziet in een gewes-
telijk programma voor de vermindering van pesticiden dat ertoe strekt 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk te beperken, zowel 
door de beheerders van openbare ruimten als door de particulieren. 
Deze ordonnantie voorziet in een algemeen verbod op pesticiden in de 
openbare ruimten uiterlijk op 1 januari 2019.

A-0414/01-12/13  Voorstel van ordonnantie betreffende tot wijziging van artikel 4 van de 
ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk 
Agentschap voor Netheid

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 04/09/13

  Deze ordonnantie zet de hervormingen inzake openbare netheid van het 
intra-Brusselse deel van het institutioneel akkoord voor de zesde staats-
hervorming gedeeltelijk om in de Brusselse wetgeving. Met het oog op 
een goede coördinatie tussen het Gewest en de gemeenten voor de reini-
ging van de wegen, kunnen de gemeenten een overeenkomst sluiten met 
het Agentschap Net-Brussel, waarbij gemeenschappelijke doelstellingen 
worden bepaald en daarna geëvalueerd. Het beheer van de container-
parken wordt overgedragen naar het Agentschap.

■   Commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomera
tiebevoegdheden

A-0151/01-10/11  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 96 van de Nieuwe 
Gemeentewet van 24 juni 1988

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 22/0213, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 22/03/13

  Deze ordonnantie maakt het mogelijk dat in het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad gepreciseerd wordt hoe de begrotingsstukken aan 
de gemeenteraadsleden bezorgd worden, op papier of op een elektroni-
sche drager.

A-0314/01-11/12  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de 
begraafplaatsen en de lijkbezorging om de plaatsing van het stoffelijk 

overschot in een ander lijkomhulsel dan een doods-
kist toe te staan
Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 
12/07/13, ordonnantie bekendgemaakt in het Staats-
blad van 03/09/13
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  Deze ordonnantie maakt het mogelijk om mensen in een lijkwade in 
plaats van in een kist te begraven, als zij dat wensen. De commissie heeft 
in dat verband een ambtenaar van de stad Antwerpen gehoord, alsook de 
voorzitter van de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers en de 
directeur van de multiconfessionele begraafplaats van Brussel.

A-0357/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 
29 juni 2006 betreffende de inrichting en de werking van de islamitische 
eredienst

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 08/03/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 15/04/13

  Deze ordonnantie formaliseert de rol van de moslimexecutieve van Bel-
gië bij de opmaak van de begroting van de moslimgemeenschappen en 
bevat enkele administratieve preciseringen van de bestaande wetgeving.

A-0421/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet 
ingevolge de hervorming van de wetgeving op de overheidsopdrachten

A-0422/01-12/13  Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnanties van 14 mei 
1998 en 19 juli 2001 wat de verwijzingen naar de wetgeving op de over-
heidsopdrachten betreft

  Aangenomen voorstellen in plenaire vergadering van 28/06/13, ordonnan-
ties bekendgemaakt in het Staatsblad van 18/07/13

  Deze ordonnanties brengen technische wijzigingen aan in de boven-
vermelde ordonnanties om rekening te houden met de hervorming van 
de bestaande wetgeving op de overheidsopdrachten en de afschaffing 
van twee Europese richtlijnen.

■   Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werk
gelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek

A-0352/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van het samen-
werkingsakkoord gesloten op 9 februari 2012 tussen het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het 
gekruist beleid “tewerkstelling-opleiding”

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 22/02/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 25/03/13

  Deze ordonnantie streeft een betere uitvoering van de beroepsopleiding, 
die een bevoegdheid is van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), 
en van de werkgelegenheid, die een bevoegdheid is van het Gewest, na. 
Deze twee aangelegenheden zijn nauw met elkaar verbonden en maken 
het voorwerp uit van een aantal acties en maatregelen die Bruxelles-
Formation (F.G.C.) en Actiris 
samen zullen opzetten (taal-
onderwijs, beroepsreferentie-
centra enzovoort), via een 
uniek gemeenschappelijk dos-
sier voor de twee organen.



brussels hoofdstedelijk parlement40

A-0368/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbren-
ging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik 
dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, 
onderdelen, toebehoren en munitie ervan

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 31/05/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 21/06/13

  Deze ordonnantie heft de wet van 5 augustus 1991 op en bepaalt de 
voorwaarden om van de Regering een vergunning te krijgen voor het 
stellen van een handeling van grensoverschrijdende wapenhandel.

A-0392/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwer-
kingsakkoord van 15 juli 2011 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstem-
ming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering 
van de mobiliteit van de werkzoekenden

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 12/07/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 09/09/13

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een akkoord dat een eerste 
akkoord met Vlaanderen van 2006 uitbreidt. De ordonnantie strekt ertoe 
Brusselse werkzoekenden in de Vlaamse rand van Brussel te plaatsen, 
via een samenwerking tussen Actiris en zijn Vlaamse tegenhanger, de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (V.D.A.B.).

■  Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen

A-0271/01-11/12 tot A-0271/05-12/13 Advies betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
  Sinds het begin van de zittingsperiode heeft het adviescomité een reeks 

hoorzittingen georganiseerd over gewestelijke en bicommunautaire 
 problemen vanuit de genderinvalshoek. Opdat deze hoorzittingen toch 
een zeker nut zouden hebben, heeft het adviescomité beslist om aan-
bevelingen op te stellen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op:

 – werkgelegenheid (A-0271/01-11/12);
 – huisvesting (A-0271/02-11/12);
 – mobiliteit (A-0271/03-11/12);
 – gezondheid en sociale zaken (A-0271/04-12/13);
 – leefmilieu (A-0271/05-12/13).
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C.2  Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (VVGGC)

■  Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken

B-0051/01-11/12  Voorstel van resolutie ertoe strekkende het Observatorium voor Gezond-
heid en Welzijn te belasten met een specifieke opdracht inzake observa-
tie van de vergrijzing van de bevolking

  Aangenomen voorstel in plenaire vergadering van 22/02/13
  Deze resolutie verzoekt het Verenigd College om te zorgen voor een effi-

ciëntietool om zich voor te bereiden op de veroudering van de Brusselse 
bevolking door een specifieke observatiemissie over deze problematiek 
toe te vertrouwen aan het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

B-0054/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Kaderovereen-
komst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Repu-
bliek Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 07/12/12

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een akkoord dat een poli-
tieke dialoog invoert en ertoe strekt de samenwerking op het vlak van 
de strijd tegen de armoede, drugs en de gezondheidszorg uit te breiden.

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

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 18/12/12

  Deze ordonnantie houdt instemming in met de herziening van de Over-
eenkomst van Cotonou, gebaseerd op de politieke dialoog, de handels-
betrekkingen en de ontwikkelingssamenwerking, en met de aanpassing 
ervan aan de evolutie van de behoeften, de situaties, de internationale 
context en de verbintenissen van de Europese Unie op het vlak van de 
ontwikkelingssamenwerking.
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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

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 18/12/12

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een akkoord dat op verschil-
lende punten het akkoord van 11 oktober 1999 wijzigt en waarin de 
ontwapening een essentieel punt wordt.

B-0057/01-11/12  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Partnerschaps- 
en 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

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 09/11/12, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 18/12/12

  Deze ordonnantie houdt instemming in met een akkoord dat samenwer-
kingsmogelijkheden tussen de twee partijen biedt op het vlak van clan-
destiene immigratie, witwassen van kapitalen, drugshandel, georgani-
seerde criminaliteit en corruptie.

B-0059/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegro-
ting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het 
begrotingsjaar 2012

B-0060/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitga-
venbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
voor het begrotingsjaar 2012

  Aangenomen ontwerpen in plenaire vergadering van 21/12/12, ordonnan-
ties bekendgemaakt in het Staatsblad van 08/02/13

  De ontvangsten 2012 worden aangepast tot 88.146.000 euro, dat is een 
vermindering met 440.000 euro in vergelijking met de initiële begroting. 
De uitgaven 2012 worden aangepast tot 91.547.000 euro aan vereffenin-
gen, dat is een stijging met 167.000 euro in vergelijking met de initiële 
begroting, en tot 95.482.000 euro aan vastleggingen, dat is een vermin-
dering met 1.244.000 euro in vergelijking met de initiële begroting.

B-0061/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 
2013

B-0062/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting 
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begro-
tingsjaar 2013

  Aangenomen ontwerpen in plenaire vergadering van 21/12/12, ordonnan-
ties bekendgemaakt in het Staatsblad van 08/02/13
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  De ontvangsten 2013 worden geraamd op 89.509.000 euro, dat is een 
stijging met 1.363.000 euro in vergelijking met de aanpassing 2012. De 
uitgaven 2013 worden geraamd op 92.799.000 euro aan vereffeningen, 
dat is een stijging met 1.252.000 euro in vergelijking met de aanpassing 
2012 en op 96.402.000 euro aan vastleggingen, dat is een vermindering 
met 920.000 euro in vergelijking met de aanpassing 2012.

B-0064/01-12/13  Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: het Verdrag  tussen 
het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, 
het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek 
Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse 
 Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de 
Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxem-
burg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese 
Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, 
de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) 
en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek 
 Kroatië tot de Europese Unie en met de Slotakte, ondertekend in Brussel 
op 9 december 2011

  Aangenomen ontwerp in plenaire vergadering van 22/02/13, ordonnantie 
bekendgemaakt in het Staatsblad van 25/03/13

  Deze ordonnantie houdt instemming in met toetredingsverdrag van 
 Kroatië, het achtentwintigste lid van de Europese Unie.
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D.  STATISTIEKEN INZAKE DE INTERPELLATIES, 
MONDELINGE VRAGEN EN  
DRINGENDE VRAGEN

D.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)
– Plenaire vergaderingen: 33 interpellaties, 91 dringende vragen

– Commissies: 517 interpellaties, 204 mondelinge vragen

 –  Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en 
 Algemene Zaken: 72 interpellaties, 23 mondelinge vragen

 –  Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen:  
136 interpellaties, 93 mondelinge vragen

 –  Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid: 56 inter-
pellaties, 17 mondelinge vragen

 –  Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing: 37 interpellaties, 10 mondelinge 
vragen

 –  Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie: 77 interpellaties,  
29 mondelinge vragen

 –  Commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met de Lokale Besturen en de Agglomeratie-
bevoegdheden: 53 interpellaties, 10 mondelinge vragen

 –  Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgele-
genheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek: 86 interpellaties, 22 mondelinge 
vragen

– Schriftelijke vragen: 1032

D.2.  Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (VVGGC)

– Plenaire vergaderingen: 8 dringende vragen

– Commissies: 52 interpellaties, 22 mondelinge vragen
 –  Commissie voor de Gezondheid: 13 interpellaties, 9 mondelinge vragen

 –  Commissie voor de Sociale zaken: 33 interpellaties, 12 mondelinge vragen

 –  Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de Sociale Zaken: 6 interpellaties,  
1 mondelinge vraag

– Schriftelijke vragen: 39
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E.  BESPREKINGEN IN PLENAIRE  
VERGADERING

Algemene beleidsverklaring van de regering (17/10/12 & 18/10/12)

Tijdens de eerste vergadering van de zitting, stelt de regering haar algemene beleidsverklaring 
voor, die gevolgd wordt door een debat. De bespreking betrof de vijf voornaamste uitdagingen, 
te weten: demografische groei, tewerkstelling en opleiding, leefmilieu, strijd tegen de dualise-
ring van de stad en internationalisering van Brussel. Er werd gewezen op het feit dat die 
thematieken samen moeten worden beschouwd om te komen tot een samenhangend stads-
project.

Regeringsverklaring (07/05/13)

Na zijn eedaflegging, legde de nieuwe Minister- President een 
verklaring af in naam van zijn regering. De verklaring en het 
daaropvolgende debat gingen over de problemen in verband 
met de demografische boom en de gevolgen ervan op het 
gebied van onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting en de 
infrastructuren. De sociale dualiteit, de goedkeuring van het 
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (G.P.D.O.),  
de verwachte nieuwe bevoegdheden en de mogelijkheden  
die de herfinanciering van Brussel bieden, kregen de meeste 
aandacht.

Debat betreffende het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (28/06/13)

Nu het openbaar onderzoek over het ontwerp van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de 
raadpleging van de gemeenten afgerond is, moet de regering dat plan goedkeuren na onder-
zoek van de diverse opmerkingen en het advies van de Raad van State. Buiten het kader van 
de klassieke parlementaire controle (interpellaties en vragen), heeft het parlement een debat 
gehouden over de beleidslijnen van dit plan.
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F. BESPREKINGEN IN DE COMMISSIES 
F.1. Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP)

■   Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen 

A-0455/01-12/13 Presentatie van het geconsolideerd investeringsplan 2013-2025 van de 
NMBS-groep (22/05/13)

De commissie heeft de heren Jannie Haek, Luc Lallemand en Marc  Descheemaecker, respec-
tievelijk afgevaardigde bestuurder van de N.M.B.S.-Holding, Infrabel en de N.M.B.S., gehoord 
betreffende de toekomstige spoorweginvesteringen in het Brussels Gewest. Daarna volgde  
een debat, waarin de volksvertegenwoordigers de drie topmanagers vragen konden stellen 
over de vertraging inzake het GEN en over de vooruitzichten inzake de ont wikkeling van de 
spoorweg in Brussel, met name wegens de verzadiging van de Noord-Zuidverbinding.

■   Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid

A-0386/01-12/13 Hoorzitting van de Bouwmeester (21/02/13)
De commissie heeft de heer Olivier Bastin, de Bouwmeester van het Gewest, die halverwege 
zijn mandaat uitlegde hoever het staat met zijn opdracht, gehoord. De Bouwmeester belichtte 
vooral enkele belangrijke projecten waaraan hij heeft bijgedragen, ter illustratie van zijn 
werkwijze.
Daarna volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.

■   Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie

Gezamenlijke vergadering van de leden van de commissie voor het Leefmilieu met leden 
van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement (23/04/13)

Op 23 april 2013 verwelkomden de voorzitter van 
het parlement van het Brussels Hoofd stedelijk 
Gewest en de vaste leden van de Commissie, verte-
genwoordigers van het Vlaams parlement en van 
het Waals parlement voor een gedachtewisseling 
over het Zennebekken. In 2013 vonden twee andere 
 parlementaire vergaderingen plaats betreffende de 
problematiek van de bestrijding van overstromin-
gen.
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■   Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werk
gelegenheidsbeleid en het Wetenschappelijk Onderzoek

Presentatie van het beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Actiris 
(06/02/13)

De commissie heeft de Minister belast met Tewerkstelling over het beheerscontract 2013-2017 
van Actiris, dat de opdrachten van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Tewerkstelling 
 uitvoerig omschrijft, gehoord. Daarna volgde een gedachtewisseling met de volks ver tegen-
woordigers.

Presentatie van het “Witboek van de missions locales” (27/02/13)

De commissie heeft de vertegenwoordigers van de “Fédération bruxelloise des organismes 
d’insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale d’insertion”, (FEBISP), die hun eisen 
inzake de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 27 november 2008 toelichtten, gehoord. 
Daarna volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.

Presentatie van de studie “Evaluatie van de regeling inzake GECO’s in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest” (17/04/13 & 24/04/13)

De commissie heeft mevrouw Daphné Valsamis, lid van het consultancy kantoor dat de regering 
had belast met een analyse van het beleid ten aanzien van de gesubsidieerde contractuelen  
en van de mogelijkheden om die voorziening te verbeteren, gehoord. Daarna volgde een 
gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.

Presentatie van de studie “Analyse des déterminants du chômage urbain et politique de 
rééquilibrage entre l’offre et la demande en Région de Bruxelles-Capitale” (05/06/13)

De commissie heeft geluisterd naar mevrouw Marion Englert, onderzoekster aan de ULB en 
auteur van deze studie over de specifieke oorzaken van de werkloosheid in Brussel. Daarna 
volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.

F.2.  Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (VVGGC)

■   Commissie voor de Sociale Zaken 

B-0067/01-12/13 Debat over het Brussels actieplan armoedebestrijding (20/02/13)

De commissie heeft de leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand 
aan personen, alsook naar vertegenwoordigers van verenigingen die actief zijn in die sector, 
over het Brussels Plan Armoedebestrijding 2012, gehoord. Daarna volgde een  gedachtewisseling 
met de volksvertegenwoordigers.
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G.  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 Gemeen-
schapscommissie (GGC). 

Voor het begrotingsjaar 2013 werden de ontvangsten (algemene & specifieke) voor het Gewest  
geraamd op 3.456.427.000 euro. 

De uitgaven voor vereffeningen bedroegen 3.613.042.000 euro. De uitgaven voor de vast
leggingen bedroegen 3.912.687.000 euro.

Overzicht begrotingen 2009-2013 van het Gewest
In euro x 1.000 / Incl. consolidatie agglomeratie / Excl. schuldenlasten / Weergave van de initiële 
begrotingen

JAAR ONTVANGSTEN UITGAVEN

Gewestelijke 
belastingen

Deel uit de  
PB-belasting

Totaal:  
(incl. andere)

Vereffeningen Vastleggingen

2009 1.164.555 901.188 2.767.789 3.125.105 3.167.013

2010 944.849 880.471 2.442.977 3.092.712 3.307.405

2011 1.058.990 944.405 3.136.693 3.269.186 3.293.418

2012 1.171.166 1.064.115 3.381.623 3.562.696 3.492.710

2013 1.179.639 1.089.765 3.456.427 3.613.042 3.912.687
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Overzicht begrotingen 2009-2013 van de GGC
In euro x 1.000

JAAR ONTVANGSTEN UITGAVEN

Vereffeningskredieten Vastleggingskredieten

2009 85.411 86.141 91.026

2010 85.427 86.677 91.603

2011 85.825 87.421 94.825

2012 88.586 91.380 96.726

2013 89.509 92.799 96.402
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PUBLIC RELATIONS  
EN INTERNATIONALE  

BETREKKINGEN

A.  BURGERINFORMATIE
B.  ONTHAAL EN VOORLICHTING
C.  INTERNATIONALE BETREKKINGEN
D. GEBRUIK VAN ZALEN EN EVENEMENTEN



Kantoren voorzitterschap

Moeder en Kind (1921)  

houtskool op papier, 148 x 100 cm

Constant Permeke (Antwerpen 31/07/1886 

– Oostende 04/01/1952) is een markante 

figuur van het Vlaamse expressionisme.  

Hij behoorde tot de School van Latem  

en schetste krachtige personages uit 

 Vlaanderen: matrozen, sterke boeren, 

weelderige moeders, in gans eigen stijl, 

deels beïnvloed door het cubisme en de 

Afrikaanse kunst. Deze moeder met kind 

behoort tot de Oostendse periode van  

de kunstenaar, in het begin van zijn  

beste periode.
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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 tijd-
schema op onze website www.bruparl.irisnet.be te raad-
plegen. Nadien verwachten we u aan het onthaal van het 
Brussels parlement, Lombardstraat 73. Vergeet uw identi-
teitskaart 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 “Ontvangst en voorlichting”, 
blz. 56).

Voor meer informatie, neem contact op met de dienst public relations, per e-mail publicrelati-
ons@bruparl.irisnet.be of per telefoon op het nummer 02 549 62 04.

A.2. INFORMATIEVE PUBLICATIES

Al onze twee- of drietalige publicaties, met uitzondering van  
de historische brochure en de drietalige (N/F/E) luxeuitgave 
“Het Brussels Parlement”, zijn ter beschikking van het publiek 
en kunnen op eenvoudige aanvraag worden bekomen: de folder 
en de brochure “Het Brussels Parlement” (N/F/E/D), het strip-
verhaal “Clara zet zich in”, de brochure “20 jaar Brussels Hoofd-
stedelijk Parlement”, de historische folder over het gebouw.

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 en wordt afgesloten met 
een drankje in de cafetaria van de parlementsleden. Hieronder een overzichtslijst van de 
organisaties die het parlement tijdens de zitting 2012-2013 hebben bezocht:

■  Scholen: 

Basisscholen: Sint-Jozefschool – 1170 Bosvoorde (8 oktober 2012), Kasteel Beiaardschool – 
1120 Neder-Over-Heembeek (22 oktober 2012). 

Secundaire scholen: Centre Scolaire Pierre Paulus – Sint-Gillis (5 oktober 2012), Ecole Saint-
André – Elsene (13 november 2012), Sint-Lodewijkscollege – Lokeren (17 december 2012), 
Institut des Filles de Marie – 1060 Sint-Gillis (14 januari 2013), Athenée Royal Serge Creuz – 
1080 Sint-Jans-Molenbeek (24 en 28 januari 2013), Ecole Notre Dame des Champs – 1180 Ukkel 
(22 februari 2013), Sint-Pieterscollege – Leuven (4 en 5 februari 2013), Athénée Emile Bockstael 
– 1020 Laken (23 april 2013).

Hogescholen en universiteiten: Enseignement supérieur Parnasse-Deux Alice – 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe (12 oktober 2012), EPFC – Enseignement de promotion et de Formation 
Continue – 1050 Elsene (23 oktober 2012), EPHEC – Ecole Pratique des Hautes Etudes 
 Commerciales (19 november 2012), Enseignement supérieur Parnasse-Deux Alice – 1200  
Sint-Lambrechts-Woluwe (28 november 2012), ULB Etudiants en droit – 1050 Elsene (3 en  
12 december 2012), groep van Deense studenten (4 maart 2012), ULB Etudiants en droit – 1050 
Elsene (4 maart 2013), ISFSC – Institut supérieur de formation sociale et de communication 
– 1030 Schaarbeek (5 maart 2013), Athénée royal Andrée Thomas – Vorst (26 maart 2013), 
VUB-studenten – 1050 Elsene (18 maart 2013), Studenten “University of Thessaly” – Grieken-
land (30 mei 2013).

■  Andere

Centre bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel (3 en 4 oktober 2012), asbl 
Siréas – 1050 Elsene (10 oktober 2012), groep van Zweedse ondernemers (11 oktober 2012), asbl 
Siréas – 1050 Elsene (5 november 2012), asbl Le Piment – 1080 Sint-Jans-Molenbeek (8 novem-
ber 2012), asbl Le Manguier en Fleurs – Anderlecht (20, 21 en 26 november 2012), asbl Siréas 
– 1050 Elsene (27 november 2012), asbl Lire et Ecrire – 1030 Schaarbeek (6, 10 en 18 december 
2012), Ancient Ford Belgium Club (23 januari 2013), Atelier des Petits Pas – 1030 Schaarbeek 
(25 februari 2013), Centre bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel (4 februari 
2013), CVO KHNB – Volwassenonderwijs Etterbeek (6 maart 2013), Atelier des Petits Pas – 1030 
Schaarbeek (11 maart 2013), GEFIBRA – Senioren Financiën Brabant (19 maart 2013), KRAS 
Brussel Scholierenparlement – 1070 Anderlecht (17 april 2013), vzw BON – 1030 Schaarbeek 
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(19 en 22 april 2013), OCMW Oudergem (22 april 2013), vzw BON – 1030 Schaarbeek (2, 13, 
14 en 16 mei 2013), Zilveren Passer Club Affligem (16 mei 2013), Centre bruxellois d’Action 
Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel (21 mei 2013), vzw BON – 1030 Schaarbeek (23 en 27 mei 
2013), Centre bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) – 1000 Brussel (3 juni 2013), Stagiaires 
van het Comité van de Regio’s (4 juni 2013), Mission Locale de Forest ( 13 juni 2013), vzw BON 
– 1030 Schaarbeek (8 en 9 juli 2013), Seniorencentrum Brussel (26 september 2013).

B.1.2. Rondleidingen onder leiding van parlementsleden of politieke fracties:

Mevr. Els Ampe – Open VLD (29 maart, 27 april en 1 juni 2013);
Mevr. Julie de Groote – cdH (20 april 2013);
De heer Serge de Patoul – FDF (20 oktober, 15 december 2012 en 2 februari, 9 maart, 27 april 
en 8 juni 2013); 
Mevr. Brigitte De Pauw – CD&V (15 juni 2013);
De heer Paul De Ridder – N-VA (21 november 2012);
De heer Vincent De Wolf – MR (9 maart 2013);
Mevr. Françoise Dupuis (Voorzitter) – PS (2 juli 2013);
De heer Hamza Fassi-Fihri – cdH (24 april en 15 juni 2013);
Mevr. Marie Nagy – Ecolo (25 mei en 1 juni 2013);
Mevr. Mahinur Ozdemir – cdH (15 mei 2013);
Mevr. Elke Roex – sp.a (17 april 2013);
Mevr. Barbara Trachte – Ecolo (16 april en 9 juli 2013);
De heer Jef Van Damme – sp.a (22 maart 2013);

—

CD&V-fractie (3 juli 2013);
Ecolo-fractie (18 juni 2013).
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B.2. Het rollenspel ‘Democracity’ – 26 edities met zo’n 620 jongeren

Democracity is een educatief rollenspel  
voor de 10- tot 15-jarigen, waarbij de jonge 
“parlementsleden”, via overleg en argumen-
tatie, 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 kennis maken 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 2012-2013 aan het rollenspel 
‘Democracity’ hebben deelgenomen:

Basisscholen: School van de Ursulinen –1081 Koekelberg (2 oktober 2012), Ecole Messidor – 
1180 Ukkel (9 en 11 oktober 2012), De Kadeekes – 1081 Koekelberg (23 oktober 2012), 
’t Regenboogje – 1040 Etterbeek (6 november 2012), De Groene Parel – Sint-Pieters-Leeuw  
(27 november 2012), ‘t Plant’Zoentje – 1020 Laken (5 december 2012), De Windroos – 1080 
Sint-Jans-Molenbeek (6 december 2012), School Van Asbroeck – 1090 Jette (18 december 2012), 
Ecole Verrewinkel – 1180 Ukkel (19 december 2012 en 9 januari 2013), Ecole du Parc Malou 
– 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (10, 22 januari, 30 april en 14 mei 2013), Sint-Albertusschool 
– 1082 Sint-Agatha-Berchem (28 februari 2013), Basisschool Floralia – 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe (19 maart 2013), Vrije lagere school Mater Dei – 1150 Sint-Pieters-Woluwe (26 maart 
2013), Klavertje 4 – 1000 Brussel (28 maart 2013).

Secundaire scholen: Koninklijk Atheneum Vijverbeek – Asse (10 oktober en 15 november 
2012), Athenée royal Jean Absil – 1040 Etterbeek (26 februari en 12 maart 2013), Institut  
de la Vierge fidèle – 1030 Schaarbeek (27 februari 2013), Don Bosco Groot-Bijgaarden (2 en  
30 mei 2013).
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C. INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
C.1. Ontvangst van buitenlandse delegaties 

■   Bezoek van een delegatie van de Nationale Assemblee van de Presidentiële republiek 
Azerbeidjan (Brussel, 5 juni 2013)

Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis ontving in het kader van een werkbezoek aan België  
en de Europese Instellingen op woensdag 5 juni 2013 een delegatie van de Nationale Assemblee 
van de Presidentiële republiek Azerbeidjan, onder leiding van de heer Fuad Muradov.

Het Azerbeidjaans Parlement (Mili Majlis) werkt volgens een éénkamersysteem en telt 125 leden.

Deze ontmoeting ging in het bijzonder over de federale structuur van België en de werking van 
het Brussels parlement. Ook de sleutelpositie die Brussel internationaal inneemt als zetel van 
de Europese instellingen, maar ook van tal van internationale instellingen, stond op de agenda. 

C.2. Verplaatsingen in België en in het buitenland

C.2.1. Deelname aan internationale vergaderingen

■   Bezoek aan Berlijn voor de 20ste verjaardag van het samenwerkings en vriendschaps
akkoord met de Stad Berlijn (Berlijn, van 26 tot 27 oktober 2012)

Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis vertegenwoordigde het Brussels Gewest op vrijdag  
26 oktober 2012 op de festiviteiten van de Stad Berlijn. Een Brusselse delegatie was er uitgenodigd 
door de burgemeester van de Stad Berlijn in het kader van de 20ste verjaardag van het samen-
werkings- en vriendschapsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Berlijn.

■   CALRE – Het Brussels parlement neemt de fakkel over van het voorzitterschap  
voor het jaar 2013

Wat is de CALRE?

Uit bezorgdheid om beter te kunnen overleggen en om tevens meer inspraak te hebben in de 
besluitvorming van de Europese Unie, hebben de regionale assemblees van verschillende 
federale staten in 1997 de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegd-
heid (CALRE) opgericht. De eerste leden waren de regionale en gemeenschapsassemblees van 
Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje en Italië. Sindsdien zijn andere regionale assemblees met 
wetgevende bevoegdheid uit andere Europese landen, waaronder de assemblees van Schot-
land, Wales, Noord-Ierland, Madeira en de Azoren, toegetreden tot de CALRE.

Sedert de oprichting vonden de voorzitters van de regionale assemblees dat het beleid van de 
regio’s het dichtst bij de burger staat en eisten ze meer betrokken te worden in het Europese 
beslissingsproces. Voor alle drie beleidsniveaus (Europa, Nationale Staten, Regio’s) geldt vol-
gens hen immers het principe dat het niveau dat het dichtst bij de burger staat, ook het best 
geplaatst is om te waken over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel: de Europese Unie 
zou enkel mogen optreden indien haar beleidsniveau geschikter is dan dat van de lidstaten of 
de regio’s zelf. Anderzijds menen de voorzitters dat de globalisering ertoe noopt het proces 
van regionalisering en decentralisatie nog te versterken.
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• 16de Algemene vergadering 

Op de 16de Algemene vergadering in Merida (hoofdstad van de regio Estremadura) van 28 
tot 30 november 2012, werd het voorzitterschap van de CALRE aan het Brussels parlement 
voorgesteld. Françoise Dupuis, Voorzitter van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, werd hiervoor met unanimiteit verkozen. Ze heeft deze Europese vereniging die  
74 Europese Gewesten samenbrengt, voorgezeten van 1 januari tot en met 31 december 2013. 

De officiële ceremonie van over-
dracht van het CALRE-voorzitter-
schap en de eerste werkvergadering 
hebben plaatsgehad op woensdag  
16 januari 2013 in Brussel in de 
 lokalen van het Brussels parlement. 
Tijdens deze ceremonie heeft de heer 
Fernando Manzano, Voorzitter van  
de Assemblee van Estremadura en 
uittredend CALRE-voorzitter, de 
 dossiers van het voorzittersschap  
en het symbool van de CALRE, de 
Makhila (een stok die de machtsover-
dracht symboliseert en een essentieel 
onderdeel is van de Baskische cul-
tuur) overgedragen aan Voorzitter 
Françoise Dupuis. 

• Eerste vergadering van het Permanent Comité 
De eerste vergadering van het Permanent Comité van de zitting 2013 van de CALRE, voor-
gezeten door Françoise Dupuis, vond eveneens plaats in Brussel op dinsdag 26 februari 2013, 
in de lokalen van het Comité van de Regio’s. De andere vergaderingen van het Permanent 
Comité vonden plaats in Venetië (april 2013) en in Friedrichshafen (juli 2013).

Bij aanvang van deze eerste vergadering stelde voorzitter Françoise Dupuis het programma 
van de CALRE voor 2013 voor:

1. Schuldbeheersing
Het financieel kader 2014-2020 van 
de EU en de gevolgen voor de regio’s 
van het Europees budgettair pact dat 
de lidstaten, en dus de regio’s, ver-
plicht hun schuld geleidelijk te ver-
minderen, wat leidt tot beperkingen 
van de middelen die beschikbaar 
zijn om regionale beleidsmaatrege-
len ten uitvoer te leggen, komen hier 
aan bod. De CALRE heeft in dit ver-
band weliswaar gewezen op het 
belang om een te streng beleid te 
vermijden.
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2. Immigratie
Europa kampt met de veroudering van haar bevolking en een voortdurende daling van het 
geboortecijfer. Daarom is overleg nodig inzake het beheer van de migratiestromen, een pro-
bleem dat bijzonder gevoelig ligt in sommige grensgebieden. Ten gevolge van de crisis in 2008 
is het werkloosheidspercentage in sommige regio’s verontrustend gestegen, terwijl andere 
moeite hebben om geschikte arbeidskrachten te vinden. De interne migratie binnen de Euro-
pese Unie staat toe om aan deze problemen het hoofd te bieden. 

3. 2013: Europees jaar van de burgers
2013 was het Europees jaar van de burgers, een gelegenheid om de Europeanen informatie te 
geven over de rechten die het Europees burgerschap verschaft.

4. Vermindering van de kloof tussen burger en EU
Het voorzitterschap van de CALRE heeft de steun verleend aan elk initiatief dat beoogt de 
democratische legitimiteit van de Europese Unie te verhogen en de kloof tussen de instellingen 
en de burgers te verkleinen.

5. Samenwerking met de Europese instellingen
Het voorzitterschap van de CALRE heeft de banden met de Europese instellingen verder ver-
sterkt: met het Comité van de Regio’s (CvdR), het Parlement en de Commissie, alsook met de 
instanties die de lokale en regionale overheden vertegenwoordigen.

Zes werkgroepen zijn tijdens het afgelopen jaar samengekomen en hebben hun conclusies 
voorgesteld tijdens de plenaire vergadering in Brussel op 21 en 22 oktober 2013.

De werkgroep betreffende de subsidiariteit is samengekomen onder het voorzitterschap van 
de Regioraad van de Abruzzen (Italië); de Regioraad van Veneto (Italië) was verantwoordelijk 
voor de werkzaamheden inzake het financieel federalisme; de Regioraad van Trentino Alto 
Adige (Italië) heeft de werkzaamheden inzake de stedelijke en landelijke gebieden voorgeze-
ten; het denkwerk over E-democratie kwam toe aan het Parlement van Andalusië (Spanje) en 
de werkgroep over de gelijkheid tussen de geslachten is geleid door de Assemblee van de 
Aland-eilanden (Finland).

• Tweede Permanent Comité 

Tijdens het tweede Permanent Comité van de CALRE op 15 april 2013 in Venetië, op uitno-
diging van de heer Ruffato Clodovaldo, Voorzitter van de Regioraad van Veneto, debatteerden 
de leden van het Permanent Comité over het ‘ontwerp van meerjarig financieel kader’ van de 
Europese Unie, waarover eerder onderhandeld werd tussen het Europees Parlement en de 
Europese Raad. Ze hebben eveneens gesproken over de wijziging van de statuten van de 
CALRE waarbij het voorzitterschap van de Conferentie beurtelings zou worden waargenomen. 
Over dit laatste punt is echter geen beslissing genomen.

De Regionale Raad van Venetië heeft van deze gelegenheid gebruikgemaakt om diezelfde dag 
in zijn lokalen een vergadering van de werkgroep van de CALRE te organiseren over het finan-
cieel federalisme. De deelnemers aan de werkgroep hebben er gedebatteerd over de mogelijk-
heid om sommige nationale fiscale bevoegdheden over te hevelen naar de regio’s. In dit ver-
band heeft mevrouw Dupuis de gelegenheid gehad om de ervaringen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest inzake eigen fiscale bevoegdheden met de andere deelnemers te delen.
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• Werkgroep “subsidiariteit”

Op 10 mei 2013 nam voorzitter Françoise Dupuis in Rome deel aan de werkgroep “subsi-
diariteit”.

Bij deze gelegenheid hebben de leden van de werkgroep “subsidiariteit” gedebatteerd over de 
opportuniteit om het toezicht op de subsidiariteit binnen de gewestelijke parlementen die lid 
zijn van de CALRE te versterken, om hun stem binnen de instanties van de europese Unie  
nog beter te laten horen. Het thema stadsmobiliteit werd gekozen om de aspecten ervan die 
verband houden met het subsidiariteitsbeginsel te onderzoeken. 

• Werkgroep “e-democratie”

Op 29 mei 2013 ging de voorzitter naar Sevilla om er deel te nemen aan de werkzaamheden 
van de werkgroep “e-democratie”.

Het doel van deze werkgroep is te analyseren in welke mate de nieuwe technologieën, en met 
name de sociale netwerken, gebruikt kunnen worden om de burgers dichter bij de parlemen-
taire instellingen te brengen.

Tijdens de debatten is benadrukt dat de nieuwe technologieën kunnen worden gebruikt om 
een grotere transparantie van het parlementaire werk te bewerkstelligen.

De deelnemers hebben gedebatteerd over het gebruik van die tools tijdens de verschillende 
fases van het parlementaire werk dat de burgers kan aanbelangen: informatie, raadpleging, 
beraadslaging en stemming.

De eerste fase is volledig operationeel in de regionale parlementen die lid zijn van de CALRE, 
maar de operaties inzake raadpleging, beraadslaging en stemming zitten nog in een beginfase. 
Sommige daarvan zijn te berde gebracht.

• Derde Permanent Comité 

Tijdens het derde Permanent Comité van de CALRE op 26 juni 2013 in Friedrichshafen, op 
uitnodiging van de heer Guido Wolf, Voorzitter van het Parlement van Baden-Württemberg, 
hebben de deelnemers gesproken over de politieke prioriteiten van de Europese Unie voor 
2014. Tevens hebben ze het debat over de hervorming van de CALRE voortgezet. Om de 
gesprekken in dit verband te versnellen, is toen beslist om een reflectiegroep over de toekomst 

van de CALRE op te richten. Deze 
zou door Voorzitter Françoise 
Dupuis worden voorgezeten.

• Werkgroep “modellen van regio-
nale democratie”

Op 8 juli 2013 nam voorzitter Fran-
çoise Dupuis in Santiago de Com-
postela deel aan de werkzaamheden 
van de werkgroep “modellen van 
regionale democratie”. De leden die 
deelnamen aan de werkgroep heb-
ben gesproken over de mogelijkheid 
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om het parlementaire systeem beter 
te laten functioneren, transparanter 
te maken en dichter bij de burger  
te brengen. Verschillende hervor-
mingspistes kwamen tijdens de ver-
gadering aan bod.

Tijdens het Brusselse voorzitter-
schap kwam de reflectiegroep over 
de toekomst van de CALRE, de 
werkgroep die werd opgericht om na 
te denken over de verschillende her-
vormingspistes van de conferentie 
zelf, tweemaal samen in Brussel 
onder leiding van Françoise Dupuis, 
namelijk op 4 september en op  
20 oktober 2013. De voorstellen  
van de reflectiegroep werden op de 
Algemene vergadering voorgelegd.

• 17de Algemene vergadering 

Het Brussels Parlement organiseerde 
van 20 tot 22 oktober 2013 in Brus-
sel de 17de Algemene vergadering 
waarop Voorzitters van een veertig-
tal Gewestelijke parlementen aan-
wezig waren.

Tijdens deze Algemene vergadering 
hebben de leden van de CALRE de 
conclusies van de verschillende werkgroepen goedgekeurd. De Algemene vergadering heeft 
eveneens, op voorstel van de voorzitter, een belangrijke hervorming van de statuten van de 
CALRE met het oog op een betere werking ervan in de toekomst, goedgekeurd. Tot slot werd 
de kandidatuur van Galicië voor het CALRE-voorzitterschap in 2014 aanvaard door de leden 
van de assemblee. Conform de statuten van de CALRE, zal mevr. Françoise Dupuis in 2014  
het ondervoorzitterschap van de conferentie waarnemen.

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de CALRE zie www.Calrenet.eu

■   11de Conferentie van de voorzitters van de Hoofdstedelijke parlementen  
van de Europese Unie (Brussel, 18 tot 20 februari 2013)

De 11e Conferentie van de voorzitters van de Hoofdstedelijke parlementen van de Europese 
Unie vond plaats in Brussel van 18 tot 20 februari 2013. De voorzitters van de parlementen van 
Wenen, Madrid en Berlijn namen hieraan deel.

Tijdens de 10e ontmoeting in 2011 in Wenen, behandelden de delegaties reeds enkele zeer 
belangrijke onderwerpen waarmee de hoofdstedelijke gewesten te maken hebben, zoals huis-
vesting en stadsvernieuwing. 
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In onderling akkoord werd op de 
agenda van de vergadering eveneens 
een ander item geplaatst waarmee 
de gewesten in de komende decenia 
te kampen zullen krijgen, namelijk 
de demografische groei, die immers 
een enorme invloed zal hebben op 
het te voeren beleid in het algemeen.

In dit verband schetste professor 
Patrick Deboosere van de VUB, 
gespecialiseerd in de Brusselse 
demografie, tijdens de conferentie 
op basis van cijfermateriaal de per-
spectieven van de demografie in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en lichtte, aan de hand van gegevens die door de diensten van 
de deelnemende assemblees werden bezorgd, de convergenties en divergenties van de bevol-
kingsevolutie in de betrokken hoofdstedelijke gewesten en hun gevolgen voor de te nemen 
politieke beslissingen, toe.

De demografische groei heeft, zoals hierboven vermeld, een weerslag op bijna alle beleidsbe-
slissingen op gewestelijk vlak. Aangezien het niet mogelijk was om ze allemaal uitvoerig aan 
bod te laten komen op de twee conferentiedagen, diende er een keuze te worden gemaakt voor 
de tweede werksessie. Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis koos ervoor om het te voeren 
beleid inzake kinderopvang op de agenda te plaatsen. Mevrouw Perinne Humblet, professor 
aan de ULB, verschafte de parlementsleden uitleg over de nieuwe infrastructuur die moet 
worden aangelegd om aan de toenemende vraag op dit vlak te voldoen.

Voor meer cijfergegevens in verband met de demografische perspectieven in het BHG, zie de 
 website van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA): www.bisa.irisnet.be.

■   Het Beneluxparlement 

Benelux (letterwoord voor België, Nederland en Luxemburg) is een economische unie (samen-
werking) 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 parle-
ment 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 Brus-
sels Hoofdstedelijk Parlement.
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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 14 
en 15 december 2012, onder het voorzitterschap van de heer Jack Biskop (Nederland). De 
werkzaamheden van de eerste dag hadden onder meer betrekking op het Europees Witboek 
over pensioenen, op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en de gevolgen ervan voor 
de Beneluxlanden – punt dat werd voorgesteld door Willem Draps, voorzitter van de commis-
sie Financiën en Vervoer van het Beneluxparlement en Brussels parlementslid – op het recht 
op toegang van assistentiehonden en op de sociale aspecten en jobcreatie in het kader van een 
duurzame ontwikkeling op het gebied van het bosbeheer. Op de agenda stonden eveneens de 
contacten met de Baltische Assemblee, een verslag over de conferentie van de parlementsvoor-
zitters van de Raad van Europa, het jaarplan 2013 en het gemeenschappelijk werkprogramma 
2013-2016 van de Benelux Unie.

Op de pleniare vergadering van 15 december 2012 besprak het Beneluxparlement het verslag 
over de afschaffing van de Beneluxtrein, het pentalateraal energieforum (Duitsland, België, 
Frankrijk, Luxemburg en Nederland), een actie in de strijd tegen de klimaatverandering door 
middel van een geïntegreerd energiebeleid. Het debat over de samenwerking inzake defensie 
tussen de drie Beneluxlanden heeft de plenaire vergadering afgesloten.

Plenaire vergaderingen onder het Nederlandse voorzitterschap hebben eveneens plaatsgevon-
den in Den Haag op 15 en 16 maart 2013. De debatten gingen onder meer over de meerwaarde 
van de Beneluxsamenwerkingen, de samenwerking met het Comité van Ministers, over het 
Trans-Europese Vervoersnetwerk, over de BTW-carrouselfraude, over de samenwerking 
inzake defensie tussen de drie Beneluxlanden en over de problematiek van de wegbeprijzing 
in Beneluxverband.

De plenaire vergaderingen van 14 en 15 juni 2013, tenslotte, hebben plaatsgevonden in Luxem-
burg, onder het voorzitterschap van de heer Marcel Oberweis. Na een vurig pleidooi van de 
premier van Luxemburg, de heer Jean-Claude Juncker, voor de Benelux, hadden de werkzaam-
heden van de parlementsleden betrekking op een intensere en noodzakelijke samenwerking 
tussen de drie Beneluxlanden inzake immigratie, op de ontwikkeling van een solidaire 
 economie die de bedrijfsmethodes zou moeten aanwenden voor een maatschappelijk doel  
en op de aanbevelingen over de veiligheid van de voedselketen. 

Op de plenaire vergadering van 15 juni 2013 besprak het Beneluxparlement het rampzalig 
dossier van de Fyra, de hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam en de grensover-
schrijdende samenwerking op het gebied van criminaliteit en cybercriminaliteit.

De volgende plenaire zitting van het Beneluxparlement zal op 6 en 7 december 2013 in Luxem-
burg worden gehouden. 

De verslagen van deze drie plenaire vergaderingen kan u raadplegen op de website www.
benelux-parlement.eu in de rubriek “Documenten”.



Damessalon

Standbeeld in beweging van Edgard Tytgat (Brussel, 1879 – St-Lambrechts-Woluwe, 1957) 

Olie op doek, 75 x 95 cm, 1955

Het bekende thema van het naaktmodel in het schildersatelier wordt door de kunstenaar herbewerkt; met fantasie stelt hij de blik in vraag  

die geworpen wordt op kunst. Terwijl de ogen van de toeschouwer, net als die van de kunstenaar (de heer Edgard Tytgat zelf, in zijn eigen atelier),  

het schuinperspectief volgen van het linkervenster, komen ze enkel de ware blik tegen van het beeld, waarachter het model ruggelings tegenhangend 

poseert en zelf verder in hetzelfde perspectief kijkt naar een ander standbeeld dat in de tuin spookachtig afgebeeld wordt. Hierdoor ontstaat een 

 dubbel schijnspiegeleffect, dat beklemtoond wordt door het perpendiculair vlak van de wijdopen dubbele deur. Het lichaam en zijn kopie vermengen 

zich ongedwongen in het waarnemen van de statische beweging en brengen verwarring in het wezenlijke.
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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

10 januari 2013 Nieuwjaarsreceptie spiegelzaal

4 mei 2013 Irisfeest - receptie spiegelzaal en salons

5 mei 2013 Irisfeest - receptie spiegelzaal en salons

17 mei 2013 Receptie - delegatie van de Gay Pride groot salon

7 juni 2013 Inhuldiging van het portret van Magda De Galan, 
Parlementsvoorzitter 2004-2009 

portrettengalerij - tweede 
verdieping

5 juli 2013 Inhuldiging gebouw Lombardstraat 77 –  
toekomstige zetel PFB

polyvalente zaal (Lombardstraat 77) 
en tuin

15 september 2013 Open Monumentdagen 2013 parcours in het gebouw

■   Gebruik van zalen voor activiteiten van de politieke fracties

datum activiteit zaal

5 november 2012 Ecolo-fractie - colloquium “Territoriaal metabolisme” halfrond en spiegelzaal

24 november 2012 N-VA-fractie - “Ideologische trefdag” polyvalente zaal

30 november 2012 Open VLD-fractie - debatavond “De rol van Europa  
in Brussel”

polyvalente zaal

2 maart 2013 MR-fractie - colloquium “Pouvoirs communaux -  
Pouvoir régional (Gemeentelijke bevoegdheden – 
Gewestelijke bevoegdheden)”

halfrond en spiegelzaal

16 mei 2013 Open VLD-fractie - debatavond, in samenwerking met de 
MR-fractie, “Familierechten voor holebi’s in België en in de 
EU” in het kader van de ‘Pride week”

polyvalente zaal

22 mei 2013 Ecolo-fractie - colloquium “Troisième âge et diversité  
(Derde leeftijd en diversiteit)”

halfrond, commissiezalen 321, 323, 
fermette, polyvalente zaal  
en spiegelzaal

28 mei 2013 Ecolo-fractie - colloquium “Arbres dans l’espace public 
(bomen in de openbare ruimte)”

halfrond en spiegelzaal
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Salon van de ambassadeurs

Sint-Goedele van Raphaël Dubois (1888-1960)

Olie op hout, 118 x 98 cm, 1917

De impressionistische wijze waarop de Sint-Michiels-en-Goedelekathedraal is voorgesteld, herinnert aan de schilderijen van Monet die in 1893 en 

1894 de kathedraal van Rouen overdag afbeeldden onder verschillende lichtinvallen. De benaming “laat impressionisme” is hier dus niet overdreven. 

Dat neemt overigens niets weg van de waarde van het werk. De kunstenaar heeft verkozen de kathedraal te tonen van bovenop het Sint-Goedele-

voorplein en het perspectief door te trekken naar de Stormstraat waardoor een panorama wordt geboden van het stadscentrum onder diffuus licht.
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datum activiteit zaal

3 juni 2013 PS-fractie - seminarie “Hoger onderwijs” commissiezaal 323

3 juni 2013 CD&V-fractie - studievoormiddag “De interactie tussen 
onderzoek, onderwijs en werkveld in het verpleegkundig 
beroep”

polyvalente zaal

6 juni 2013 CD&V-fractie - voordrachtreeks “Art Connoissors Talks” polyvalente zaal

19 september 2013 Ecolo-fractie - colloquium “Le réseau express bruxellois  
(Het Brussels expresnet)”

halfrond, cafetaria en spiegelzaal

25 september 2013 Ecolo-fractie - colloquium “De wenselijkheid van 
bevoegdheidsoverdrachten om een harmonieus project 
van gezondheidsbeleid te ontwikkelen voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest”

halfrond, commissiezalen 321, 323, 
fermette, polyvalente zaal  
en spiegelzaal

■   Gebruik van zalen voor activiteiten van leden van de Brusselse regering

datum activiteit zaal

25 oktober 2012 Minister-President Charles Picqué - receptie Open 
Monumentendagen 2012

spiegelzaal

20 november 2012 Minister Benoît Cerexhe - “voorstelling van de nieuwe  
circulaire inzake de integratie van sociale clausules bij 
overheidsopdrachten” 

halfrond

21 februari 2013 Staatssecretaris Christos Doulkeridis (Minister-President van het 
College van de Cocof) -  internationale studiedag met als thema 
“Quand le tourisme questionne la mémoire” 

spiegelzaal

25 februari 2013 Minister Brigitte Grouwels (lid van het College van de VGC) 
netwerkavond “Ethiek en diversiteit”

polyvalente zaal

31 mei 2013 Minister Brigitte Grouwels - receptie “20ste verjaardag van de 
Haven van Brussel”

spiegelzaal
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Salon van de ambassadeurs

De Naamsepoort (ca. 1925) olie op doek, 97 x 104 cm

Pierre Thevenet (Brugge, 1870 – Brussel, 1937) , autodidact schilder, wordt in het algemeen gezien als een post-impressionistich schilder.  

Na de eerste wereldoorlog vestigde hij zich in Parijs, maar keerde vaak naar België terug. De Naamsepoort wordt afgebeeld zoals ze was midden jaren 

1920. De oude fontein, sedert de heraanleg van de kleine ring naar de Heizel verplaatst, staat centraal op het schilderij en is omringd door huizen  

die nog steeds herkenbaar zijn. Dit schilderij van op het einde van zijn carrière toont op grafisch vlak ontegensprekelijk een gelijkenis met het Belgisch 

stripverhaal dat zich toen volop ontplooide.
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■   Gebruik van zalen voor activiteiten van derden

datum activiteit zaal

24 oktober 2012 Observatorium voor Gezondheid en welzijn - colloquium 
“Jongeren in transitie, volwassenen in wording”  
Brussels Armoederapport 2012

halfrond, commissiezalen 321 
en 323 en de cafetaria

7 november 2012 Conservatoire royal de Bruxelles - concerten “Bestiaires” groot salon

22 november tot  
5 december 2012

uFilm Production - draaien van scènes van de film  
“Grace van Monaco”

spiegelzaal en salons

23 tot 30 november 
2012

IHECS - fototentoonstelling over werkgelegenheid onthaal- en informatiecentrum

10 tot 14 december 
2012

Association Francolympiades - tentoonstelling 
kindertekeningen

onthaal- en informatiecentrum

13 december 2012 ULB - colloquium “Brussel, studentenstad” spiegelzaal

15 januari 2013 ULB - conferentie “Enfances et bien-être: quels nouveaux 
défis en région bruxelloise?” (Kind en Welzijn, welke nieuwe 
uitdagingen voor het Brussels Gewest?)”

halfrond

30 januari 2013 Conservatoire royal de Bruxelles -  
concerten “Autour des lettres de Mozart”

groot salon

25 maart 2013 Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad - presentatie 
“Geschiedenis van de Brusselse instellingen”

polyvalente zaal

17 tot 21 en op 24 april 
2013

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

17 april 2013 Kras Brussel - slotzitting scholierenparlement halfrond

15 mei 2013 Green - Brussels jongerenparlement voor leefmilieu halfrond

31 mei 2013 Belgisch Rode Kruis - Bloedinzameling spiegelzaal

6 juni 2013 vzw “SAW-B” (Solidarité des alternatives
wallonnes et bruxelloises) - tweetalige conferentie voor de 
regionale en gemeentelijke vertegenwoordigers, voor het 
personeel van de overheidsdiensten en voor de actoren van de 
sociale economie

halfrond



brussels hoofdstedelijk parlement70

D.2.  Evenementen die het parlement zelf organiseerde of in samen-
werking met andere organisaties

■   Film “Grace van Monaco” – 22 november tot 5 december 2012

Het Bureau stond toe dat scènes van de film “Grace van Monaco”, met Nicole Kidman in de rol 
van Grace Kelly en Tim Roth van prins Rainier III, werden opgenomen in de spiegelzaal en de 
salons. De film zelf, een samenwerking tussen het productiehuis “uFilm Production SPRL” 
(dat zijn zetel heeft op de Louizalaan 235 te 1050 Brussel) en Stone Angels gaat over één jaar 
van het leven van Grace Kelly en zou begin 2014 in de Belgische bioscopen te zien zijn. 

(In het kort: De film, Grace van Monaco, zal zich afspelen in 1961 en ’62. Er heerste een politieke 
crisis tussen het Prinsdom en toenmalig president van de Franse Republiek, Charles de Gaulle. 
De prinses zal een grote diplomatieke rol spelen in een poging om de crisis op te lossen). 

■   Tentoonstelling “brussels@work” – 23 tot 30 november 
2012

In het kader van hun opleiding hebben studenten van het  
2de jaar Master van de afdeling “pers en informatie” van het 
“IHECS” (Institut des Hautes Etudes des Communications 
Sociales de Bruxelles, gelegen in de Stoofstraat, op twee 
 stappen van het parlement), reportages en fotokunstwerken 
gemaakt over werkgelegenheid, één van de gewestelijke 
bevoegdheden. 

De tentoonstelling “Brussels@work” vond plaats in het onthaal- en informatiecentrum van 
vrijdag 23 tot vrijdag 30 november 2012. Het was de derde samenwerking tussen het IHECS 
en het Brussels parlement.

■   Tentoonstelling van kindertekeningen – 10 tot 14 december 2012

Van maandag 10 tot vrijdag 14 december 2012 werden kindertekeningen tentoongesteld in het 
onthaal- en informatiecentrum van onze assemblee.

Deze tentoonstelling, georganiseerd door de “association Francolympiades”, had als onder-
werp “Weerspiegel de kleuren van de wereld” en bevatte tekeningen van kinderen uit het 
vijfde en zesde leerjaar van alle Franstalige basisscholen. Het initiatief wenste jongeren te 
sensibiliseren voor het vraagstuk van culturele diversiteit.

■   Kerstfeest voor de gehospitaliseerde kinderen van het 
Koningin Fabiolaziekenhuis – 18 december 2012

Op dinsdag 18 december 2012 zorgde het Brussels parlement 
voor een Kerstfeest voor gehospitaliseerde kinderen in het 
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola te Laken. 

Het Bureau was die dag vertegenwoordigd door de voorzitter 
van het Brussels parlement. 
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■   “Concerten in samenwerking met het “Conservatoire Royal de 
Bruxelles” en het “Festival des Courants d’airs de la scène” – 
november 2012, januari en april 2013

Het Bureau stelde het groot salon van het Brussels parlement ter beschik-
king van het “Conservatoire Royal de Bruxelles”, waarvan de lokalen in 
de Eikstraat vlakbij het Brussels parlement zijn gelegen, om er voor-
stellingen en concerten door leerlingen van het Conservatorium te orga-
niseren. 

Zo was het groot salon op woensdag 7 november 2012 het decor voor het 
‘Ensemble Quartz’ om er de release van hun nieuwe cd “Bestiaires” voor 
te stellen, een hommage onder andere aan de Belgische schrijver en 
componist Gaston Compère (Werken van Poulenc, Durey en Compère) 
en op woensdag 30 januari 2013 het decor voor een concert 
“Rond de brieven van Mozart” met op het programma lezingen 
van brieven die Mozart aan zijn vader schreef en composities van 
hem uit diezelfde periode. 

Het festival “des Courants d’airs” vond plaats in het groot salon 
van woensdag 17 april tot zondag 21 april en op woensdag  
24 april 2012. 

Alle concerten waren toegankelijk voor het publiek.

■   Het Irisfeest en de open dag – 4 en 5 mei 2013

De festiviteiten van de editie 2013 van het Irisfeest 
 gingen van start op zaterdag 4 mei met de officiële 
toespraken gevolgd door de officiële receptie in het 
Brussels parlement (zowat 700 genodigden waaronder 
Kamervoorzitter André Flahaut, Eerste Minister Elio  
Di Rupo, meerdere voorzitters van assemblees, leden 
van de federale, gemeenschaps- en gewestregeringen en 
een groot aantal buitenlandse ambassadeurs) en het concert op 
het Paleizenplein. Dit feest was ook de gelegenheid om hulde  
te brengen aan de politicus en de mens Charles Picqué, die de 
Brusselse regering gedurende 19 jaar heeft geleid. Bij aanvang 
van de plenaire vergadering van dinsdag 7 mei 2013 werd zijn 
ontslag bevestigd. 

Op zondag 5 mei opende het Brussels parlement zijn deuren  
van 11 tot 18 uur. De voorzitter en ambtenaren verschaften zo’n 
1.600 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: het koor Anaconda met tradi tionele Latijns-ameri-
kaanse gezangen in het halfrond, het ensemble “Méli-Mélo” met  
a cappella gezangen in de spiegelzaal, des Swing Dealers met op 
‘soul’ en ‘swing’ geïnspireerde muziek in de salons.

17 AVRIL

au

21 AVRIL

 2 0 1 3

8
e  é d i t i o n

FESTIVAL DES COURANTS D’ARTS DE LA SCÈNE
C O N S E R VATO I R E R OYA L D E B R UX E L L E S

SOIXANTE CRÉATIONS EN CINQ JOURS 
A C C È S  L I B R E  E T  G R A T U I T
120 COMÉDIENS ET 210 MUSICIENS

avec la participation
des Conservatoires royaux,

de l’INSAS, de l’ENSAV La Cambre,
du Centre des Arts scéniques

et de la Kleine Academie

THÉÂTRE

MUSIQUE

JAZZ

OPÉRA

C O N S E R V A T O I R E  R O Y A L  D E  B R U X E L L E S  —  É C O L E  S U P É R I E U R E  D E S  A R T S
17  R U E  D U  C H Ê N E  -  10 0 0  B R U X E L L E S  ( P R È S  D E  M A N N E K E N  P I S )           I N F O R M AT I O N S  :  0 2  5 0 0  8 7  2 2
W W W . C O N S E R V A T O I R E . B E            P R O D U C T I O N @ C O N S E R V A T O I R E . B E
L E S  17,  1 8  &  1 9  A V R I L  2 0 13  D E  17  À  2 4  H E U R E S   —   L E S  2 0  &  2 1  A V R I L  2 0 13  D E  10  À  2 4  H E U R E S

PERFORMANCE
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■   De Gay Pride ontvangen in het parlement – 17 mei 2013

Ter gelegenheid van de 18e editie van de Belgian Pride, die in 
het teken van de “Rainbow family” stond, ontvingen parle-
mentsvoorzitter Françoise Dupuis en Secretaris-generaal 
Serge Govaert, op vrijdag 17 mei 2013 een delegatie van de 
Gay Pride in de salons van het Brussels parlement. De gele-
genheid om in aanwezigheid van zo’n zestigtal genodigden 
de balans op te maken van de verwachtingen van de Belgian 
Pride in verband met de evolutie van de wetgeving terzake.

Als blijk van solidariteit besliste het Bureau om de Regen-
boogvlag gedurende de week van de Belgian Pride (van 13 tot 20 mei 2013) uit te hangen op 
het dakterras boven het Onthaal- en Informatiecentrum van het Brussels parlement. 

■   Inhuldiging van het portret van Magda De Galan, Parlementsvoorzitter 2004  2009  
– 7 juni 2013

Op vrijdag 7 juni 2013 is het portret van Magda De Galan, derde voor-
zitter van het Brussels Hoofdstedelijk parlement, opgehangen in de 
 portrettengalerij op de tweede verdieping in de nabijheid van één van  
de commissiezalen.

Magda De Galan, geboren in 1946 en doctor in de Rechten (ULB), begon 
haar politieke loopbaan in 1983 als Schepen (PS) te Vorst, gemeente 
waarvan ze tot tweemaal toe ook Burgemeester was (1989-2001) en 
(2006-2012). In 1991 werd ze Federaal volksvertegenwoordiger, van 1992 
tot 1994 Minister van Gezondheid en Sociale Zaken van de Franse 
Gemeenschap en van 1994 tot 1999 Federaal Minister voor Sociale Zaken. 
Van 1999 tot 2004 was ze voorzitter van de Brusselse assemblee.

De schilder van het portret van de gewezen voorzitter is Alexandre 
 Obolensky, geboren in Brussel in 1952. 

■   Inhuldiging van het gebouw gelegen Lombardstraat 77 – 5 juli 2013

Parlementsvoorzitter Françoise Dupuis, Eerste Ondervoorzit-
ter Walter Vandenbossche en de leden van het Bureau huldig-
den, op vrijdag 5 juli, in aanwezigheid van verschillende 
hooggeplaatste personen uit de diplomatieke en politieke 
wereld, het gebouw gelegen Lombardstraat 77 in. Dit gebouw 
huisvest sedert de aanvang van het parlementaire werkjaar 
2013-2014 de diensten en het voorzitterschap van het PFB.
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Dit hedendaags gebouw, een ontwerp van de architect Marcos Alvarez 
van het Bureau Cooparch/Skope, past volledig in de tendens van de 
duurzame ontwikkeling. Zijn gevel bestaat uit geometrische figuren. 
Volgens de architect verwijst de vijfhoekige vorm ervan naar de kleine 
ring van de stad. Voor meer informatie over het gebouw: zie deel “Infra-
structuur en logistiek – blz. 81”.

■   Open Monumentendagen – 15 september 2013

In het kader van de Open Monumentendagen 2013 met als thema 
 “Brussel, m’as-tu vu?”, opende het parlement zijn deuren op zondag  
15 september van 10.00 tot 18.00 uur. 

Het Brussels Gewest wenste locaties in Brussel in de kijker te stellen 
waar vroeger en nu mensen elkaar ontmoetten, plaatsen van vertier en 
“debat”. Locaties die in het programma van deze 25ste editie waren opgenomen: theaters, 
spektakel- en concert zalen, bioscopen, bal- en danszalen, jazzclubs, cafés en estaminets, 
restaurants, privékringen (cercles privés), handelsgalerijen, grootwarenhuizen, hotels, parken, 
mondaine sportclubs, hippodromen, bepaalde musea, huidige trendy en hippe locaties   
(Flagey, Sint-Gorikshallen, …). 

Gespecialiseerde gidsen lieten de bezoekers – ongeveer 2.500 – kennis maken met het parle-
mentsgebouw vanuit deze invalshoek. Personeelsleden verschaften de bezoekers gedurende 
de ganse dag uitleg en antwoordden op hun vragen van meer institutionele aard. 





WEBSITE
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WEBSITE VAN HET PARLEMENT 

De website van het Brussels parlement: www.bruparl.irisnet.be

De website is het belangrijkste communicatiemiddel van het parlement. 
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 bij-
werking van de website.





INFRASTRUCTUUR  
EN LOGISTIEK

A.  BOUW VAN EEN ADMINISTRATIEF GEBOUW  
IN DE LOMBARDSTRAAT 77

B. ENERGIEPRESTATIE (ENERGIEBESPARING) 
C. DIVERSE WERKEN
D. MAATREGELEN VOOR EEN MILIEUVRIENDELIJK BEHEER



Kantoren eerste ondervoorzitterschap

De Vergeten Tempels (1955) olie op doek, 90 x 118 cm

Anne Bonnet (Brussel 16/05/1908 – 14/11/1960) was nog niet volwassen toen ze wees werd en kende moeilijke beginjaren. Ze volgde les aan de 

Academie van Brussel, later ook aan deze van Sint-Joost, waar ze bevriend werd met Gaston Bertrand en Louis Van Lint, met wie ze La Route Libre 

stichtte, en in 1941, de groep Apport. Eveneens onder hun invloed neemt ze vanaf 1950 afstand van het animisme om zich volstrekt te richten op 

abstractie, en neemt ze deel aan de stichting van de groep Espace. Het abstracte werk van haar laatste tien jaren wordt gekenmerkt door inventieve, 

tegelijk vrije en bemeesterde geometrische composities, waarin zachte kleurenschakeringen in een vernuftig evenwicht gepaard gaan met heldere 

tinten. Dit schilderij van de collectie van het parlement is daarvan een mooi voorbeeld.
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A.  BOUW VAN EEN ADMINISTRATIEF 
GEBOUW LOMBARDSTRAAT 77

Het gebouw werd op 5 juli 2013 plechtig 
geopend door de voorzitter, de eerste onder-
voorzitter en de leden van het Bureau van  
het Brussels parlement.
Het huurcontract werd ondertekend op  
10 september 2013 en vanaf de dag erna werd 
het gebouw onmiddellijk in gebruik genomen 
door het Parlement francophone bruxellois.

Dit gebouw, ontworpen door de architecten 
Marcos Alvarez en Pascal Simoens (archi-
tectenbureau Cooparch-Skope), is op alle 
vlakken opmerkelijk. 

“Een eigentijds project”

Het bouwproject omvat vooreerst het optrekken van een kantoorgebouw van 2.200 m², zetel 
van het parlement van de Franstalige Brusselaars, en het restaureren van het Postkoetsgebouw 
(gedeeltelijk uit het tijdperk van de Renaissance (1694) en vroeger eigendom van de beroemde 
familie Thurn und Taxis) tot een polyvalente ruimte, beide palend aan de Gouverneurstuin. 
Het Postkoetsgebouw zal in een tweede fase worden gerestaureerd na het optrekken van het 
nieuwe gebouw.

De plaats is bijzonder “gevoelig” want zij valt binnen de door de UNESCO beschermde zone 
van de Grote Markt van Brussel. Bovendien is een deel ervan beschermd als monument (Post-
koetsgebouw en Gouverneurstuin).

Het grote risico was dat zou gekozen worden voor de gemakkelijkheidsoplossing, door het 
optrekken van een gebouw dat de rechtervleugel van het parlement weerspiegelt of door  
het voorstellen van een dissonante oplossing, met een uitsluitend hedendaags project.  
De architecten opteerden voor een heel andere werkwijze, door zich te laten inspireren door 
de geschiedenis van de plek en tegelijkertijd de hedendaagse uitdagingen op te nemen.

Voor het gebouw werden dus niet enkel gevels ontworpen; het is een totaalconcept dat geïn-
spireerd is door de geschiedenis van de plek. Architect George Hano, die in 1908 werkte aan 
de gevels en de interne herinrichting van het Provinciehuis, behoorde immers tot de leerlingen 
van de “Beaux-arts”, een architecturale stroming die opgang maakte in het begin van de 
 twintigste eeuw, tegelijk met de opkomst van de Art Nouveau en de Art Deco beweging.  
De “Beaux-Arts” stijl beroept zich op de architecturale orde, de regel van de gulden snede  
en de meetinstrumenten van de architect. De architecten benadrukten deze architectuur,  
die thans hoort bij het dagelijkse uitzicht van de parlementsleden en laten zich erdoor leiden 
voor de thans gerealiseerde uitbreiding; dat betekent echter niet dat het een kopie ervan is.
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Enerzijds hebben zij ervoor gekozen om voor de nieuwe uitbreiding binnen het oorspronke-
lijke patroon van de architect Hano te blijven, die van bij het begin dacht aan een provincie-
huis met twee vleugels. En dat was nog niet de kleinste uitdaging!

Anderzijds hebben zij de geest van het ontwerp van de architect ontleed en opnieuw uitge-
werkt: de berekening van de proporties en de details van elk gevelpunt, een decor dat beant-
woordt aan strenge en onuitsprekelijke regels, die echter zin hebben.

Zo komt een sober volume tot stand, met een voorgevel die gekenmerkt wordt door voronoi-
diagrammen1, een wiskundige formule die nauw aanleunt bij de fractale indeling die een 
combinatie van oneindig veel varianten op grond van 5 afzonderlijke elementen mogelijk 
maakt. Bij het bekijken van deze nieuwe gevel, vindt men dus de regel terug (de 5 elementen), 
terwijl geen enkel element of deel van de gevel op identieke wijze samengesteld is. Deze 
 werkwijze werd aangewend door de architecten van COOPARCH, die bij het ontwerp werden 
 bijgestaan door de architecten Léonard Gallégos en Emmanuel Dubry.

Op die manier brachten zij geschiedenis en moderniteit samen op een plaats die beschermd  
is als historisch monument en door de UNESCO!

Tevens moet worden opgemerkt dat de gevel ook uiting geeft aan het numeriek tijdperk, want 
zonder de numerieke tools die de ontwerpers thans ter beschikking hebben, zoals de passers, 
driehoeken en regels in het begin van de 20ste eeuw, was hij er niet gekomen.

“Een deugdzaam gebouw”

Het bouwontwerp is niet alles, het project moest tegelijk sober en functioneel zijn, en dus 
 hebben de architecten een beroep gedaan op de competenties van Bham Studio (binnenhuis-
architecten) om de 1800 m² kantoren en secretariaat van het Franstalig voorzitterschap en de 
vergaderzalen tot een aangename werkplek te maken. Een polyvalente zaal die rechtstreeks 
uitgeeft op de Gouverneurstuin werd ingericht om er tijdelijke tentoonstellingen of recepties 
te kunnen houden.

Het gehele complex beantwoordt aan  
de strengste milieunormen (E= 55, K=17 
en een gemiddeld energieverbruik van  
20 kWh/m².jaar. Luchtdichtheid  
N-50 <1vol/H). 
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B.  ENERGIEPRESTATIE  
(ENERGIEBESPARING)

De energiebesparende maatregelen hebben succes gehad. Het jaarlijks verbruik van elektrici-
teit 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 2012)
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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 2012)

Het reëel gasverbruik wordt gemeten door de gasmeter (1 m³ arm aardgas komt overeen met 
9,16 kWh (kilowattuur).

Genormaliseerd gasverbruik: d.w.z. de klimatologische omstandigheden neutraliseren bij de 
berekening van het gasverbruik. Men brengt het verbruik terug naar het verbruiksniveau van 
een gemiddeld jaar. 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 graad-
dagen van de plaats van de observatieperiode.
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C. DIVERSE WERKEN 
Tijdens het jaar 2012-2013 hebben restauratiewerken plaatsgevonden om de gebouwen van het 
Brussels parlement op te frissen, in het bijzonder de restauratie van de drie kleine bruggen die 
het paleis verbinden met de tuin die uitziet op de Lombardstraat, werd tussen maart en juli 
2013 uitgevoerd door de firma “Monument Hainaut” onder leiding van het architectenbureau 
Philippe Dulière. 

D.  MAATREGELEN VOOR EEN  
MILIEUVRIENDELIJK BEHEER 

Het Brussels parlement blijft een goed ecologisch beheer na streven.

De voornaamste inspanningen die het afgelopen jaar geleverd werden:

–  bestelling van de werken voor het herstel en de isolatie van de zinken daken;

–  haalbaarheidsstudie voor de centralisering van de verwarmingsinstallatie in het Paleis;

–  behalen van een energieperformantiecertificaat voor de gebouwen;

–  eindfase van de bouwwerken van de zetel van het Parlement francophone bruxellois, een 
modelgebouw op het vlak van energiezuinig beheer;

–  princiepsbeslissing tot de restauratie van de raamkozijnen en de vensters van het voormalig 
hotel de Limminghe en verbetering van de isolatie van de ramen.

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 “onder-
neming” van 360 personen is de weerslag zeker niet te verwaarlozen.
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Kantoren voorzitterschap

Le Chandail vert – Zelfportret (ca. 1930) olie op karton, 60 x 50 cm

Andrée Bosquet (Doornik 13/03/1900 – La Louvière 27/06/1980) kreeg voor een deel haar opleiding bij Bergense kunstenaars, maar wordt ruim 

beschouwd als een autodidact. Ze wordt vaak verbonden met de groep Nervia. Haar zeer gevoelige stijl met tussentinten is ontwikkeld vanuit een 

primitivisme dat doordrongen is van de Italiaanse renaissance, met vormen die gelijkenis vertonen met het symbolisme en zelfs met primitieve kunst. 

Ze heeft verscheidene zelfportretten geschilderd. Le Chandail vert kan duidelijk bij het “italianiserende” genre ondergebracht worden.
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A. DIENSTEN
De diensten vormen de griffie en werken zowel voor het gewestelijk parlement als voor de 
Verenigde Vergadering. Ze worden geleid door de griffier, die wordt bijgestaan en, zo nodig, 
vervangen door de adjunct-griffier. De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende 
taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.
 
De griffier wordt door het parlement benoemd en heeft de rang van secretaris-generaal. Hij 
bewaart het archief van het parlement en is belast met de tenuitvoerlegging van de beslissingen. 
Hij woont de vergaderingen van het parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samen-
stelling 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)
Serge Govaert 
Telefoon: 02 549 62 97 - Fax: 02 549 62 12 
E-mail: griffie@bruparl.irisnet.be

Directeur-generaal (adjunct-griffier)
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 Public Relations, & internationale 
betrekkingen, de directie “Personeel en Financiën”, de directie “Wetgevende diensten”, de 
directie “Verslaggeving” en de directie “Infrastructuur en Logistiek”.

■  Secretariaatgeneraal 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 secretariaat- 
generaal en is belast met het protocol, de relaties met de pers, de accreditatie van de officiële 
journalisten, de internationale betrekkingen, de internationale paspoorten, de recepties, enz.

Public relations en internationale betrekkingen
Diensthoofd: mevr. Dominique Desprechins (eerste adviseur)
Secretariaat: telefoon: 02 549 62 04 – E-mail: publicrelations@bruparl.irisnet.be
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■  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 dien-
sten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap en enkel met 
de uitbetaling van de wedden van de individuele medewerkers van de volksvertegenwoordi-
gers 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 rust-
pensioenen 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, …

Informaticadienst: staat het personeel bij bij het gebruik van het materieel en de software, 
zorgt voor de aankoop van materiaal en software, doet de analyse en de programmering van 
de toepassingen, doet het netwerkbeheer, zorgt voor aangepaste opleidingen, …

Diensthoofd: 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
 Informatica: informatica@bruparl.irisnet.be 
 Gewezen volksvertegenwoordigers: 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 website.
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Vertaling naar het Nederlands
Vertaling naar het Frans

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 Nederlands: vertalingfr@bruparl.irisnet.be 
 Vertaling naar het Frans: vertalingnl@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, …

Logistiek: Het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de 
 verzending, de keuken en de garage.

Diensthoofd: mevr. Joëlle Rosenoër (bestuursdirecteur)
Contact: Secretariaat: 02 549 62 38 
 Administratief beheer: administratiefbeheer@bruparl.irisnet.be
 Technische dienst: technischedienst@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 vergaderin-
gen 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
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• Verdeling van de personeelsleden

Per niveau

Niveau A 39

Niveau B 1 22,5

Niveau B 2 6

Niveau C 57

Totaal 124,5 VTE (voltijdse equivalenten)

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

Per leeftijd :

Leeftijdscategorie Aantal

20 < A ≤ 30 2

30 < A ≤ 40 20

40 < A ≤ 50 49

50 < A ≤ 60 53

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 Rosenoër en de heren Patrick Vanleemputten en Dirk 
Lichtert, bestuursdirecteurs

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

De directieraad moet geraadpleegd worden en een advies uitbrengen in de gevallen voorzien 
door het personeelsstatuut en hij kan een advies uitbrengen over de voorstellen van de auto-
riteiten van het parlement over het personeelsstatuut of een personeelscategorie en over de 
voorstellen over de organisatie en de werking van de diensten.

Het personeelscomité verdedigt de belangen van het personeel bij de autoriteiten van het 
parlement en zorgt voor het contact tussen die autoriteiten en het personeel. Het personeels-
comité moet geraadpleegd worden en een advies uitbrengen in de gevallen voorzien door het 
personeelsstatuut en het kan algemene problemen in verband met de toepassing en de inter-
pretatie van het personeelsstatuut ter kennis van de autoriteiten van het parlement brengen. 
Het kan geraadpleegd worden over alle problemen van die aard.

Het personeelscomité kan adviezen uitbrengen en voorstellen doen aan de autoriteiten van het 
parlement in verband met de organisatie en de werking van de diensten, het welzijn op het 
werk in de zin van de vigerende wetten en besluiten en in het algemeen over de arbeidsom-
standigheden van het personeel, met uitsluiting van de bevorderingen en de tuchtprocedures.
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• Fracties en adressen

B. POLITIEKE FRACTIES

• Medewerkers

–  Elke volksvertegenwoordiger heeft recht op 1 voltijdse medewerker (of 2 halftijdse mede-
werkers) en elke fractievoorzitter heeft recht op 1 extra halftijdse medewerker. Op 16 okto-
ber 2013 waren er 42 voltijdse en 104 halftijdse medewerkers;

–  Elke erkende politieke fractie heeft recht op 1 fractiesecretaris en 1 extra universitaire mede-
werker per 5 fractieleden. Er kan 1 adjunct-fractiesecretaris worden aangesteld onder de 
universitaire medewerkers. Op 16 oktober 2013 waren er 11 fractiesecretarissen, 1 adjunct-
fractiesecretaris en 12 universitaire medewerkers.

PS
Fractiesecretaris: Leila KABACHI
Telefoon: 02 549 69 76
E-mail: ps@parlbru.irisnet.be
Adres: Eikstraat 14-16 1000 Brussel

ECOLO
Fractiesecretaris: Thibaud WYNGAARD
Telefoon: 02 549 69 14
E-mail: ecolo@parlbru.irisnet.be
Adres: Eikstraat 14-16 1000 Brussel

MR
Fractiesecretaris: Bernard DHONDT
Telefoon: 02 549 65 85
E-mail: mr@parlbru.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

FDF
Fractiesecretaris: Marc LOEWENSTEIN (½)
Marie-Jeanne RIQUET (½)
Telefoon: 02 549 66 22
E-mail: fdf@parlbru.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

cdH
Fractiesecretaris: Vincent HENDERICK
Telefoon: 02 549 68 85
E-mail: cdh@parlbru.irisnet.be
Adres: Eikstraat 14-16 1000 Brussel

Open VLD
Fractiesecretaris: Johan BASILIADES
Telefoon: 02 549 66 60
E-mail: vld@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

sp.a
Fractiesecretaris: Pieter VAN DAMME
Telefoon: 02 549 66 55
E-mail: sp.a@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

CD&V
Fractiesecretaris: Iris DEPOORTER
Telefoon: 02 549 66 58
E-mail: cd&v@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

Groen
Fractiesecretaris: Nathalie DE SWAEF
Telefoon: 02 549 66 64
E-mail: groen@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

N-VA
Fractiesecretaris: Lieven DE ROUCK
Telefoon: 02 549 66 39
E-mail: paul.deridder@n-va.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel

Vlaams Belang 
Telefoon: 02 549 66 63 
E-mail: vlaamsbelang@bruparl.irisnet.be
Adres: Lombardstraat 57 1000 Brussel
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C. VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
• Alfabetische lijst (op 16/10/2013)

1 AHIDAR Fouad (N) sp.a

2 ALBISHARI Aziz (F) Ecolo

3 AMPE Els (N) Open VLD

4 AZZOUZI Mohamed (F) PS

5 BERTIEAUX Françoise (F) MR

6 BOUARFA Sfia (F) PS

7 BRAECKMAN Dominique (F) Ecolo

8 BROTCHI Jacques (F) MR

9 BROUHON Sophie (N) sp.a

10 CARON Danielle (F) Onafhankelijk

11 CARTHÉ Michèle (F) PS

12 CEREXHE Benoît (F)* cdH

13 CHAHID Mohammadi (F) PS

14 CLOSE Philippe (F) PS

15 COLSON Michel (F) FDF

16 COPPENS René (N) Open VLD

17 DAÏF Mohamed (F) PS

18 DEBAETS Bianca (N) CD&V

19 DE BOCK Emmanuel (F) FDF

20 de CLIPPELE Olivier (F) MR

21 DEFOSSÉ Jean-Claude (F) Ecolo

22 de GROOTE Julie (F) cdH

23 DEJONGHE Carla (N) Open VLD

24 DELFORGE Céline (F) Ecolo

25 DEMOL Johan (N) Onafhankelijk

26 de PATOUL Serge (F) FDF

27 DE PAUW Brigitte (N) CD&V

28 DE RIDDER Paul (N) N-VA

29 DÉSIR Caroline (F) PS

30 DESTEXHE Alain (F) MR

31 DE WOLF Vincent (F) MR

32 DIALLO Bea (F) PS

33 DIRIX Anne (F) Ecolo

34 DOYEN Hervé (F) cdH

35 DRAPS Willem (F) MR

36 du BUS de WARNAFFE André (F) cdH

37 DUPUIS Françoise (F) PS

38 d’URSEL Anne-Charlotte (F) MR

39 EL KHANNOUSS Ahmed (F) cdH

40 EL KTIBI Ahmed (F) PS

41 EL YOUSFI Nadia (F) PS

42 FASSI-FIHRI Hamza (F) cdH

43 FRAITEUR Béatrice (F) FDF

44 GOSUIN Didier (F) FDF
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45 HERSCOVICI Anne (F) Ecolo

46 HUTCHINSON Alain (F) PS

47 IKAZBAN Jamal (F) PS

48 JODOGNE Cécile (F) FDF

49 KHATTABI Zakia (F) Ecolo

50 KIR Emir (F)* PS

51 LEMESRE Marion (F) MR

52 LOOTENS-STAEL Dominiek (N) Vlaams Belang

53 LURQUIN Vincent (F) Ecolo

54 MAES Annemie (N) Groen

55 MAGERUS Christian (F)* PS

56 MAMPAKA MANKAMBA Bertin (F) cdH

57 MANDAILA Gisèle (F) FDF

58 MARON Alain (F) Ecolo

59 MIGISHA Pierre (F) cdH

60 MOLENBERG Isabelle (F) FDF

61 MOREL Jacques (F) Ecolo

62 MOUHSSIN Ahmed (F) Ecolo

63 MOUREAUX Catherine (F)* PS

64 NAGY Marie  (F) Ecolo

64 OURIAGHLI Mohamed (F) PS

66 OZDEMIR Mahinur (F) cdH

67 ÖZKARA Emin (F) PS

68 PAYFA Martine (F) FDF

69 PERSOONS Caroline (F) FDF

70 PESZTAT Yaron (F) Ecolo

71 PICQUE Charles (F)* PS

72 PINXTEREN Arnaud (F) Ecolo

73 PIVIN Philippe (F) MR

74 PLOVIE Magali (F)* Ecolo

75 RIGUELLE Joël (F) cdH

76 ROEX Elke (N) sp.a

77 ROUSSEAUX Jacqueline (F) MR

78 SCHEPMANS Françoise (F) MR

79 SIDIBE Fatoumata (F) FDF

80 TEITELBAUM Viviane (F) MR

81 THIELEMANS Freddy (F) PS

82 TOMAS Eric (F) PS

83 TRACHTE Barbara (F) Ecolo

84 VAN DAMME Jef (N) sp.a

85 VANDENBOSSCHE Walter (N) CD&V

86 VAN den BRANDT Elke (N) Groen

87 VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan (F) MR

88 VAN LINTER Greet (N) Onafhankelijk

89 VANRAES Jean-Luc (N) Open VLD

* Wijzigingen in de samenstelling van de assemblee: 
–  Op 7 december 2012 heeft de heer Emir Kir mevr. Catherine Moureaux vervangen;
–  Op 20 december 2012 heeft mevr. Magalie Plovie de heer Vincent Vanhalewyn vervangen;
–  Op 8 maart 2013 heeft de heer Benoît Cerexhe mevr. Céline Frémault vervangen;
–  Op 7 mei 2013 heeft de heer Charles Picqué de heer Rudi Vervoort vervangen;
–  Op 28 juni 2013 heeft mevr. Catherine Moureaux mevr. Olivia P’Tito vervangen;
–  Op 16 oktober 2013 heeft de heer Christian Magerus mevr. Anne Sylvie Mouzon vervangen (overleden op  

10 september 2013).
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•  Profiel 2012

1) mannen/vrouwen:
 50 mannen tegenover 39 vrouwen
 56,18% mannen
 43,82% vrouwen

2) leeftijd:
 jonger: 31 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 = 3,5%
 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 = 7%

4)  gemeentemandaten: (op 8/10/2013)
 12 burgemeesters
 19 schepenen
 30 gemeenteraadsleden
 4 voorzitters van OCMW

• Adressen

Zie de website van het Brussels parlement: www.bruparl.irisnet.be.

• Bijlage
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Trappenhuis (cafetaria)

Zegepraal van Brabant (1963) wandtapijt, 528 x 872 cm en 5 delen van 360 x 195 cm

Roger Somville (Schaarbeek 13/11/1923) en Edmond Dubrunfaut (Denain 21/04/1920 – Veurne 13/07/2007) zijn leerlingen van Charles Counhaye  

in La Cambre geweest en waren ook stichters, in 1947, van de groep Forces murales, die ernaar streefde een hedendaagse monumentale kunst te 

bevorderen die uitgesproken figuratief en naar het publiek toe gericht was. Ze waren eveneens aangesloten bij de Jonge Belgische Schilderkunst en 

gingen allebei in Tervuren wonen. Somville bleef hoofdzakelijk schilder en oefende zijn kunst uit als leerkracht, daarna als directeur van de Academie 

van Bosvoorde, en realiseerde muurschilderingen, o.a. in het metrostation Hankar te Brussel en voor de universiteit van Louvain-la-Neuve. Dubrunfaut 

wijdde zich heel vroeg aan de wandtapijtkunst en richtte reeds in 1946, samen met Somville en Deltour, het Doornikse Centre de la Rénovation de la 

Tapisserie op. Het werk dat door de Provincie Brabant besteld werd voor haar halfrond getuigt van de lange samenwerking tussen beide kunstenaars, 

alsook van hun engagement.


