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WOORD VAN DE VOORZITTER

WOORD VAN DE VOORZITTER
Het Brussels Parlement is niet enkel de plaats waar de wetten en regels worden uitgewerkt. Het is wel de hoofdtaak
van het Parlement, maar in deze tijden van vertrouwenscrisis tussen burgers en de politieke wereld moet het Parlement meer zijn dan enkel een mechanisme, ook al is het
essentieel, van de Brusselse democratie. Toen ik voorzitter
werd, was mijn eerste wens dat het Parlement het huis van
alle Brusselaars zou worden en dat het zou worden opengesteld aan de burgermaatschappij.
Het Parlement wordt door vele Brusselaars het hele jaar
door bezocht maar de inwoners moesten nauwer betrokken worden bij de werking zelf van hun democratie. Tijdens
de eerste jaren van deze legislatuur heeft het Parlement
hoorzittingen gehouden om de elektronische stemming te
evalueren naar aanleiding van bepaalde problemen die zijn
opgedoken tijdens de gewestelijke verkiezingen. Deze stap
naar meer transparantie en participatie heeft zich voortgezet via de hervorming van het petitierecht dat werd uitgebreid en gemoderniseerd.
Het Parlement besliste in 2016 – 2017 deze weg verder in te
slaan en voor de eerste maal in Brussel, een burgerpanel te
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organiseren. Dit panel, samengesteld uit veertig Brusselaars
die werden geloot volgens de diversiteit van onze bevolking,
kwam vier dagen bij elkaar om het te hebben over de mobiliteit. Het Parlement vond het belangrijk de bevindingen en de
aanbevelingen te horen van dit representatief panel over een
kwestie die alle inwoners van ons gewest aanbelangt. De panelleden hebben zich met veel toewijding gebogen over deze
complexe kwestie en hieruit zijn een aantal aanbevelingen
voortgevloeid.
We wilden niet enkel horen wat de burgers ons te zeggen
hadden, we moesten hieraan ook gevolg geven. Daarom werd
een ad hoc opvolgingscommissie opgericht die hun werk zal
voorleggen aan de Hoofdstedelijke Regering om zo bij te dragen aan het gewestelijk mobiliteitsbeleid.
Er zullen waarschijnlijk nog meerdere burgerpanels volgen.
Aldus wordt een bijkomende steen gelegd aan de participatieve democratie en wordt de plaats van het Parlement in het
Brusselse ideeëndebat versterkt, zoals dit bovendien het geval was dit jaar via de organisatie van twee colloquia over de
openbare investeringen versus de Europese voorschriften en
beperkingen en ook over een stad voor de burgers.
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Het Parlement heeft zich ook tijdens het jaar 2016-2017 toegespitst op het dossier Goed Bestuur. Vooreerst beslisten de
leden van het Bureau in Uitgebreide Samenstelling unaniem
om een onderzoekscommissie op te richten met betrekking
tot de Brusselse Samusocial. Er werd echter ook een werkgroep opgericht bestaande uit de 10 fractieleiders van de
erkende en democratische fracties van het Parlement die samengewerkt hebben aan twee voorstellen van ordonnanties
en resoluties tot regeling van de bezoldigingen en de voordelen van de openbare mandatarissen met een verhoogde
transparantie en de openbaarheid van bestuursdocumenten.
Er werd ook beslist een Brusselse deontologische commissie
op te richten.
Het Brussels Parlement zal dit beleid voortzetten waardoor
het, naast zijn rol als wetgever, een actor van het openbare debat en een facilitator van de participatieve democratie
wordt. Dat is de bijdrage van ons Parlement aan het herstel
van het vertrouwen tussen de bevolking en onze politieke instellingen.

2016-2017

CHARLES PICQUÉ,
VOORZITTER

WOORD VAN DE EERSTE ONDERVOORZITTER

WOORD VAN DE EERSTE
ONDERVOORZITTER
Het Parlement: hart van de democratie

Het parlement is het hart van de democratie. En dat heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement dit jaar opnieuw met verve bewezen. Er is de
commissie Samusocial, die er kwam na de schandalen rond de vergoedingen van bestuursleden en die bijzonder goed werk heeft geleverd.
Er is de gemengde commissie ‘goed bestuur’, die voorstellen voor de
toekomst heeft uitgewerkt. Maar dat is niet alles. Het Parlement heeft
ook heel wat andere initiatieven genomen.
Het Parlement: voortrekker in transparantie

Onlangs zijn in de commissie ‘Goed Bestuur’ twee ordonnanties goedgekeurd die de Brusselse politiek transparanter moeten maken. Er komt
niet alleen een plafond voor de vergoedingen van mandatarissen. Elke
organisatie, vzw of instelling die valt onder de wet van openbaarheid
van bestuur, zal zich moeten houden aan strengere loonplafonds.
Daarnaast komt er ook een controleorgaan die sancties kan opleggen.
De taken van de controleurs zijn nu duidelijk afgelijnd. Er komen jaarverslagen en rapporten, waar de bezoldiging duidelijk op wordt vermeld. Er komt ten slotte ook een deontologische commissie die de
ethiek in de gaten moet houden.
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Elke burger kan klacht indienen en, als die ontvankelijk wordt verklaard, zal de commissie zich buigen over de grond van de zaak. Er
kunnen sancties volgen. De commissie, aangesteld met een twee
derde meerderheid uit het Brussels Parlement, bestaat uit zeven
onafhankelijken en zeven oud-politici, die al vijf jaar geen mandaat
meer uitvoeren.
Er wordt verder gewerkt aan een voorstel van ordonnantie over de
openbaarheid van beslissingen van alle overheden: regering, colleges van burgemeester en schepenen, intercommunales. Iedereen
die dat wil kan op die manier nagaan wat de regering bijvoorbeeld
beslist.
Een Parlement voor alle burgers

Het Brussels Gewest voert als eerste overheid in België praktijktesten in. Dankzij de ordonnatie die het Parlement heeft goedgekeurd,
is het voortaan mogelijk om te controleren of werkgevers discrimineren bij aanwervingen.
Discriminatie bij aanwervingen is uiteraard verboden, maar jammer
genoeg moeilijk te controleren en handhaven. Dankzij praktijktesten en mystery calls kan de overheid daadwerkelijk controleren of
dat zo is. Dit zijn methoden waarbij inspecteurs onder het mom van
een schuilnaam zich kunnen voordoen als sollicitant of als klant. Op
die manier kunnen ze discriminatie opsporen.
En er is meer. Brussel heeft ervoor gekozen om een eigen huurregelgeving uit te werken. Het ontwerp van ordonnantie van de regering
werd gedurende maanden besproken in de commissie Huisvesting
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van het Parlement en op een aantal essentiële punten bijgestuurd.
Zo wordt het verboden ongepaste gegevens op te vragen aan kandidaat-huurders. Op die manier wordt discriminatie, een groot probleem op de huurmarkt, tegengegaan. Huurders in korte huurcontracten, bijvoorbeeld stagiairs of expats, worden beter beschermd.
De regeling voor energiebesparende werken tijdens een huurcontract werd verbeterd.
En wat voor het volgende anderhalve jaar...

Het is voor mij een plezier om elke ochtend de deur van dit Parlement binnen te komen. Een Parlement voor iedereen. Een Parlement dat als enige en unieke functie heeft om de mensen te vertegenwoordigen. De rol van het Parlement is cruciaal voor het goed
functioneren van de democratie. Ik wil daar alle burgers bewust
van maken. Niet voor niets zijn de plenaire zitting en de commissies
openbaar. Iedereen die dat wil kan er de debatten volgen. Ik nodig
ook dagelijks mensen uit in het Parlement. Ik vind het belangrijk dat
de Brusselaar de weg vindt naar zijn volksvertegenwoordiger.
Het volgende anderhalf jaar blijf ik vechten voor dezelfde principes
en waarden: de burger dichter bij de politiek brengen, luisteren naar
de mensen, dit Parlement zo goed mogelijk vertegenwoordigen in
de rest van België en in het buitenland. Met trots, overtuiging en
enthousiasme vul ik mijn rol in als Eerste Ondervoorzitter. En dat is
vooral: jullie vertegenwoordigen.

2016-2017

FOUAD AHIDAR
EERSTE ONDERVOORZITTER

DE ASSEMBLEE

DE ASSEMBLEE

A.

ZIJN
SAMENSTELLING

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is samengesteld uit 89 parlementsleden,
17 Nederlandstaligen en 72 Franstaligen. De laatste gewestverkiezingen dateren
van 25 mei 2014.

A.1. ZETELVERDELING – PARLEMENTAIR WERKJAAR
2016-2017
Tijdens de zitting 2016-2017 was de assemblee als volgt samengesteld:

8

Politieke fracties

Franstalige zetels

Politieke fracties

Nederlandstalige
zetels

PS (1)

22

Open VLD

5

MR

17

Groen

3

DéFI (2)

12

sp.a

3

cdH

8

N-VA

3

Ecolo (3)

8

Vlaams Belang

1

PTB*PVDA-GO!

4

Onafhankelijken

1

Totaal

72
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(1) Op 18 september 2017 heeft mevr. Kenza Yacoubi de heer
Philippe Close vervangen binnen de PS-fractie. Deze wijziging werd opgetekend tijdens de plenaire vergadering
van diezelfde dag.
(2) Op 20 juli 2017 heeft de heer Michaël Vossaert mevr. Barbara d’Ursel de Lobkowicz, overleden op 13 juli 2017, vervangen binnen de DéFI-fractie. Deze wijziging werd opgetekend tijdens de plenaire vergadering van diezelfde dag;
(3) Op 29 juni 2017, heeft mevr. Magali Plovie mevr. Isabelle
Durant vervangen binnen de Ecolo-fractie. Deze wijziging
werd opgetekend tijdens de plenaire vergadering van
vrijdag 30 juni 2017;

DE ASSEMBLEE

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. De erkenning geeft de politieke
fracties recht op eigen lokalen en op werkingsmiddelen.
De erkende politieke fracties zijn (18/09/2017) : PS, MR,
DéFI, cdH, Ecolo, Open VLD, Groen, sp.a, N-VA, CD&V en
het Vlaams Belang.
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10

1

AHIDAR FOUAD (N)

sp.a

24

DE PERMENTIER CORINNE (F)

MR

2

AMPE ELS (N)

Open Vld

25

DÉSIR CAROLINE (F)

PS

3

AZZOUZI MOHAMED (F)

PS

26

DESTEXHE ALAIN (F)

MR

4

BERTIEAUX FRANÇOISE (F)

MR

27

DE WOLF VINCENT (F)

MR

5

BOTT ERIC (F)

DéFI

28

DHAENE LIESBET (N)

N-VA

6

BROTCHI JACQUES (F)

MR

29

DIALLO BEA (F)

PS

7

CARTHÉ MICHÈLE (F)

PS

30

DILLIÈS BORIS (F)

MR

8

CEREXHE BENOÎT (F)

cdH

31

DOULKERIDIS CHRISTOS (F)

Ecolo

9

CHAHID RIDOUANE (F)

PS

32

DRAPS WILLEM (F)

MR

10

CLERFAYT BERNARD (F)

DéFI

33

DU BUS DE WARNAFFE ANDRÉ (F)

cdH

11

COLSON MICHEL (F)

DéFI

34

DUFOURNY DOMINIQUE (F)

MR

12

COPPENS RENÉ (N)

Open Vld

35

D'URSEL ANNE CHARLOTTE (F)

MR

13

CORNELIS STEFAN (N)

Open Vld

36

EL BAKRI MATHILDE (F)

PTB*PVDA-GO !

14

COURTOIS ALAIN (F)

MR

37

EL KHANNOUSS AHMED (F)

cdH

15

DE BOCK EMMANUEL (F)

DéFI

38

EL KTIBI AHMED (F)

PS

16

DE CLIPPELE OLIVIER (F)

MR

39

EL YOUSFI NADIA (F)

PS

17

DE DECKER ARMAND (F)

MR

40

EMMERY ISABELLE (F)

PS

18

DE GROOTE JULIE (F)

cdH

41

FASSI-FIHRI HAMZA (F)

cdH

19

DEJONGHE CARLA (N)

Open Vld

42

GENOT ZOÉ (F)

Ecolo

20

DELFORGE CÉLINE (F)

Ecolo

43

GERAETS CLAIRE (F)

PTB*PVDA-GO !

21

DE LILLE BRUNO (N)

Groen

44

GHYSSELS MARC-JEAN (F)

PS

22

DELVA PAUL (N)

CD&V

45

GJANAJ AMET (F)

PS

23

DE PATOUL SERGE (F)

DéFI

46

GOEMAN HANNELORE (N)

sp.a
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A.2. DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (ALFABETISCHE LIJST OP 18/09/2017)
47

GROUWELS BRIGITTE (N)

CD&V

68

ÖZKARA EMIN (F)

PS

48

HANDICHI YOUSSEF (F)

PTB*PVDA-GO !

69

PAYFA MARTINE (F)

DéFI

49

HUYTEBROECK EVELYNE (F)

Ecolo

70

PERSOONS CAROLINE (F)

DéFI

50

IKAZBAN JAMAL (F)

PS

71

PICQUÉ CHARLES (F)

PS

51

JAMOULLE VÉRONIQUE (F)

PS

72

PINXTEREN ARNAUD (F)

Ecolo

52

KANFAOUI ABDALLAH (F)

MR

73

PLOVIE MAGALI (F) (*)

Ecolo

53

KOMPANY PIERRE (F)

cdH

74

ROUSSEAUX JACQUELINE (F)

MR

54

KOYUNCU HASAN (F)

PS

75

SIDIBÉ FATOUMATA (F)

DéFI

55

LEMESRE MARION (F)

MR

76

SUSSKIND SIMONE (F)

PS

56

LOEWENSTEIN MARC (F)

DéFI

77

TEITELBAUM VIVIANE (F)

MR

57

LOOTENS-STAEL DOMINIEK (N)

Vlaams Belang

78

TEMIZ SEVKET (F)

PS

58

MAES ANNEMIE (N)

Groen

79

TRACHTE BARBARA (F)

Ecolo

59

MAINGAIN FABIAN (F)

DéFI

80

UYTTENDAELE JULIEN (F)

PS

60

MAISON JOËLLE (F)

DéFI

81

VAN ACHTER CIELTJE (N)

N-VA

82

VAN DAMME JEF (N)

sp.a

83

VAN DEN DRIESSCHE JOHAN (N)

N-VA

84

VAN GOIDSENHOVEN GAËTAN (F)

MR

85

VERBAUWHEDE MICHAËL (F)

PTB*PVDA-GO !

87

VERSTRAETE ARNAUD (N)

Groen

61

MAMPAKA MANKAMBA BERTIN
(F)

cdH

62

MANZOOR ZAHOOR ELLAHI (F)

PS

63

MARON ALAIN (F)

Ecolo

64

MILQUET JOËLLE (F)

cdH

65

MOUREAUX CATHERINE (F)

PS

87

VOSSAERT MICHAËL (F) (*)

DéFI

66

OURIAGHLI MOHAMED (F)

PS

88

YACOUBI KENZA (F) (*)

PS

67

OZDEMIR MAHINUR (F)

Indépendante

89

ZAMOURI KHADIJA (N)

Open Vld

(*) Wijzigingen binnen de samenstelling van de assemblee, zie pagina 8.
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PROFIEL 2017 (OP 1/11/2017)

• VERDELING PER GESLACHT

• VERDELING PER LEEFTIJD VAN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

1

52

4

mannen

Tussen 20
en 29 jaar

13

Tussen 70
en 79 jaar

Tussen 30
en 39 jaar

27

58,33% MANNEN

17

Tussen 40 en
49 jaar

Tussen 60
en 69 jaar

27

37

Tussen 50
en 59 jaar

vrouwen

41,67% VROUWEN
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PROFIEL 2017 (OP 1/11/2017)

• VERDELING PER DIPLOMA

• VERDELING PER LEEFTIJD

MASTER/LICENCIAAT

62

69,66%

RECHTEN

25

30,86%

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN,
HANDELSWETENSCHAPPEN,
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

12

14,81%

BACHELOR/GRADUAAT/KANDIDATUUR

11

12,36%

WIJSBEGEERTE EN LETTEREN

9

11,11%

SOCIALE WETENSCHAPPEN

8

9,88 %

• GEMEENTEMANDATEN

DOCTORAAT

8

8,99%

6

37

GEEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS

8

8,99%

POLITIEKE WETENSCHAPPEN
EN OPENBAAR BESTUUR

7

8,64%

Burgemeesters

Gemeenteraadsleden

GENEESKUNDE

6

7,41%

19

3

ONDERWIJS

5

6,17%

Schepenen

OCMW-voorzitters

INGENIEURSWETENSCHAPPEN

5

6,17%

ANDERE

4

4,94%

Jongste

25

jaar

50

Gemiddelde leeftijd

74

Oudste

13

jaar en 9 maanden

jaar
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B.

ZIJN INTERNE
STRUCTUREN

B.1. HET BUREAU
Het Bureau is samengesteld uit een voorzitter, een eerste
ondervoorzitter, drie onderzitters en tien secretarissen.

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.

Op de foto (van links naar rechts) het Bureau van het
Brussels Parlement :
Françoise Bertieaux (MR), Céline Delforge (Ecolo), Liesbet Dhaene (N-VA), André du Bus de Warnaffe (cdH),
Stefan Cornelis (Open VLD), René Coppens (Open VLD),
Michel Beerlandt (adjunct-griffier), Jacques Brotchi
(MR), Martine Payfa (DéFI), Annemie Maes (Groen),
Fouad Ahidar (sp.a), Charles Picqué (PS), Willem Draps
(MR), Bernard Clerfayt (DéFI), Nadia El Yousfi (PS)
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SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (OP 18/09/2017)

9
6

Mannen

60 % MANNEN

Vrouwen

40 % VROUWEN

Dhr. Charles Picqué,
voorzitter (PS)

Dhr. Willem Draps,
ondervoorzitter (MR) (*)

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

Dhr. Bernard Clerfayt,
ondervoorzitter (DéFI)

Dhr. Emin Özkara,
ondervoorzitter (PS)

(*) Op 9 december 2016 heeft de heer Willem Draps de heer Armand De Decker vervangen als Ondervoorzitter voor de MR-fractie.
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Mevr. Françoise Bertieaux,
eerste secretaris (MR)

Mevr. Martine Payfa,
secretaris (DéFI)
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Dhr. René Coppens,
secretaris (Open VLD)

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

Mevr. Céline Delforge,
secretaris (Ecolo)

Mevr. Nadia El Yousfi,
secretaris (PS)

Mevr. Annemie Maes,
secretaris (Groen)

Dhr. Jacques Brotchi,
secretaris (MR)

Mevr. Liesbet Dhaene,
secretaris (N-VA)

Dhr. Stefan Cornelis,
secretaris (Open VLD)
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B.2. HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING
Het Bureau in uitgebreide samenstelling is het Bureau aangevuld met de voorzitters van de erkende politieke fracties. Het Bureau in
uitgebreide samenstelling bereidt de vergaderingen van het Parlement en de Verenigde Vergadering voor en stelt de agenda op.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING ( OP 18/09/2017)

8

Mannen

3

Vrouwen

73 % MANNEN

27 % VROUWEN

Mevr. Caroline Désir
voorzitter van de
PS-fractie (*)

Dhr. Vincent De Wolf
voorzitter van de
MR-fractie

Mevr. Zoé Genot
voorzitter van de
Ecolo-fractie

Dhr. Emmanuel De Bock
voorzitter van de
DéFI-fractie

Mevr. Els Ampe
voorzitter van de
Open VLD-fractie

Dhr. Benoît Cerexhe
voorzitter van de
cdH-fractie

Dhr. Jef Van Damme
voorzitter van de
sp.a-fractie

(*) Op 15 september 2017 heeft mevr. Caroline Désir de heer Philippe Close vervangen als Voorzitter van de PS-fractie.
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Dhr. Bruno De Lille
voorzitter van de
Groen-fractie

DEZE PAGINA BEVAT
AANKLIKBARE LINKS

Dhr. Johan Van den Driessche
voorzitter van de
N-VA-fractie

Dhr. Paul Delva
voorzitter van de
CD&V-fractie

Dhr. Dominiek Lootens-Stael
voorzitter van de
Vlaams Belang-fractie

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

Dhr. Ridouane Chahid (*)
PS

Dhr. Olivier de Clippele
MR

(*) Op 15 september 2017 werd de heer Ridouane Chahid (PS) aangewezen als bijkomend lid in het Bureau in uitgebreide
samenstelling (ter vervanging van mevr. Caroline Désir).
18
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Verenigde Vergadering Van de
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Jef

Parlement de la région de Bruxelles-caPitale
assemBlée réunie de la commission
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VB

Président(e) de groupe politique / Fractievoorzitter

Indépendante/Onafhankelijke

DE ASSEMBLEE

EERBETOON AAN BARBARA
D’URSEL DE LOBKOWICZ
Op donderdag 13 juli 2017, is mevrouw Barbara d’Ursel de Lobkowicz, Brussels volksvertegenwoordigster, overleden op de leeftijd
van 60 jaar.
Namens het Parlement, heeft de Voorzitter in de plenaire vergadering van 14 juli 2017 zijn diepste medeleven betuigd aan haar
echtgenoot en voormalige collega, de heer Stéphane de Lobkowicz,
en aan haar drie kinderen, alsook aan heel haar familie.
Samen met alle Brusselse volksvertegenwoordigers, wenste Voorzitter Charles Picqué de moed te loven waarmee Barbara d’Ursel haar
verantwoordelijkheden als Brusselse vertegenwoordigster heeft
opgenomen. Ondanks haar ernstige ziekte die ze discreet heeft gedragen, was ze altijd aanwezig en actief, en hield ze veel betogen en
interpellaties, tot op de dag voor haar laatste ziekenhuisopname.
De Voorzitter wenste Barbara d’Ursel eveneens te danken voor het
parlementaire werk, dat ze met ernst en volharding heeft geleverd,
altijd met het oog op de levenskwaliteit van de Brusselaars.

20

In juni 2014, kwam ze in het Brussels Parlement, als volksvertegenwoordigster op de lijst DéFI. Ze was vast lid van de commissie voor het leefmilieu en de energie, alsook van de commissie
voor de gezondheid.
Barbara d’Ursel heeft haar taken met toewijding en doeltreffendheid volbracht. We zullen ons haar inzet herinneren voor tal
van Brusselse milieukwesties, maar vooral, haar strijd voor het
dierenwelzijn. Dat was een kwestie die haar zeer na aan het hart
lag, en tot uiting kwam in haar betogen in het Parlement. Zij was
van mening dat de Regering meer werk diende te maken van de
verbetering van de levensomstandigheden en van het lot van
de dieren, maar ook elk onnodig dierenleed moest voorkomen.
Zij heeft de debatten een werkelijke meerwaarde gegeven. Experimenten met dieren, verbod op het kweken van pelsdieren
in het Brussels Gewest, sterilisatie van de zwerfkatten, begraafplaatsen voor dieren, rode lijsten van de bedreigde diersoorten,
bescherming van de insecten en welzijn van de bijen, … : allemaal zaken waarvoor ze zich met enthousiasme inzette.

Mevrouw d’Ursel is geboren in Ath in 1957, en behaalde in 1983
aan de UCL een master in de rechten, aangevuld met een aggregaat
in de rechten in 1995.

Haar passies waren de weerspiegeling van haar sterke en oprechte overtuigingen. Haar collega’s van het Brussels Parlement
hadden trouwens grote bewondering voor haar, omdat Barbara
d’Ursel overtuigde door haar oprechtheid en volharding.

Zij was een toegewijde moeder, maar eveneens bedrijfsjuriste, ingeschreven bij de Brusselse balie.

Het Brussels Parlement zal haar herinneren als een heel menselijke en geëngageerde vrouw.
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C.

ZIJN
COMMISSIES

In een commissie komen Brusselse volksvertegenwoordigers bijeen om ontwerpen of voorstellen van ordonnantie te onderzoeken en te bespreken.
Van de besprekingen en voorgestelde teksten wordt vervolgens een verslag
opgesteld dat wordt voorgelegd aan alle 89 Brusselse volksvertegenwoordigers alvorens de bespreking in plenaire vergadering wordt aangevat.
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft negen vaste commissies die
elk bestaan uit 15 leden en gespecialiseerd zijn in één of meerdere bevoegdheidsdomeinen van het Brussels Gewest.
De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zij oefent een wetgevende macht uit voor de volgende aangelegenheden : het gezondheidsbeleid, de bijstand aan personen, het gezin en
de filmkeuring m.b.t. de toegang van minderjarigen tot de filmvertoningen)
telt twee commissies die volgens het behandelde onderwerp afzonderlijk of
gezamenlijk vergaderen.
De commissies zijn proportioneel samengesteld met hetzelfde evenwicht
tussen de politieke fracties als in de assemblee.
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6

mannen

4

vrouwen

VOORZITTERS VAN
EEN COMMISSIE

VOORZITTERS VAN
EEN COMMISSIE

DE ASSEMBLEE

COMMISSIES (OP 11/10/2017)

COMMISSIE VOOR DE
INFRASTRUCTUUR

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE
ZAKEN EN DE TEWERKSTELLING

Mevr. Anne-Charlotte d’Ursel (*)
voorzitter (MR)

Dhr. Bernard Clerfayt,
voorzitter (DéFI)

belast met de Openbare
Werken en de Mobiliteit

belast met het Economisch beleid,
het Werkgelegenheidsbeleid en de
Beroepsopleiding

• BRUSSELS PARLEMENT

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN
EN DE ALGEMENE ZAKEN

Dhr. Charles Picqué,
voorzitter (PS)

COMMISSIE VOOR DE BEGROTING
EN DE REKENINGEN

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING

belast met de Begroting,
de Externe Betrekkingen,
de Ontwikkelingssamenwerking,
het Openbaar Ambt en het
Wetenschappelijk Onderzoek

(*) Op 25 september 2017 heeft mevr. Anne-Charlotte
d’Ursel de heer Boris Dilliès vervangen als Voorzitter
van de Commissie voor de Infrastructuur.
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Dhr. Marc-Jean Ghyssels
voorzitter (PS)
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Dhr.Fouad Ahidar,
voorzitter (sp.a)

DE ASSEMBLEE

COMMISSIE VOOR DE
TERRITORIALE ONTWIKKELING

COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU
EN DE ENERGIE

COMMISSIE VOOR DE
BINNENLANDSE ZAKEN

Dhr. Mohamed Azzouzi, (*)
voorzitter (PS)

Mevr. Viviane Teitelbaum
voorzitter (MR)

Mevr. Joëlle Milquet
voorzitter (cdH)

belast met de Ruimtelijke ordening, de
Stedenbouw, het Stedelijk Beleid, het
Grondbeleid, de Haven van Brussel, de
Monumenten en Landschappen, de
Studentenaangelegenheden, de biculturele
Aangelegenheden van gewestelijk belang,
het Toerisme en de Bevordering van het
imago van Brussel

belast met het Natuurbehoud,
het Waterbeleid en de Openbare
Netheid

belast met de Plaatselijke Besturen,
het Gewestelijk veiligheids- en
preventiebeleid en de Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp

(*) Op 11 oktober 2017 heeft de heer Mohamed Azzouzi
de heer Ridouane Chahid vervangen als Voorzitter
van de Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling.
23

COMMISSIE BELAST MET DE
EUROPESE AANGELEGENHEDEN

Dhr. Charles Picqué,
voorzitter (PS)
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• VERENIGDE VERGADERING

Aan deze negen commissies zijn toegevoegd:
EEN ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN
VOOR MANNEN EN VROUWEN

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID

Mevr. Khadija Zamouri
voorzitter (Open VLD)

Dhr. Christos Doulkeridis
voorzitter (Ecolo)
Tijdens het parlementair werkjaar 2016/2017, heeft het Brussels Parlement een

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE
ZAKEN

ONDERZOEKSCOMMISSIE OPGERICHT MET
BETREKKING TOT HET BEHEER VAN SAMUSOCIAL

Dhr. Ahmed El Ktibi
voorzitter (PS)

Dhr. Stefan Cornelis
voorzitter (Open Vld)
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D.

ZIJN POLITIEKE
FRACTIES

FRACTIES EN ADRESSEN

• PS
Fractiesecretaris :
Raphaël JEHOTTE
Telefoon : 02 549 69 76
E-mail : ps@parlbru.irisnet.be
Adres : Eikstraat 14 1000 Brussel
• MR
Fractiesecretaris :
Bernard DHONDT
Telefoon : 02 549 65 85
E-mail : mr@parlbru.irisnet.be
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel
• DÉFI
Fractiesecretarissen :
Alexandra ROOS (½ tijds)
Marie-Jeanne RIQUET (½ tijds)
Telefoon : 02 549 66 22
E-mail : defi@parlbru.irisnet.be
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel
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• ECOLO
Fractiesecretaris :
Thibaud WYNGAARD
Telefoon : 02 549 69 14
E-mail : thibaud.wyngaard@ecolo.be
Adres : Eikstraat 14 1000 Brussel
• CDH
Fractiesecretaris :
Vincent HENDERICK
Telefoon : 02 549 68 85
E-mail : cdh@parlbru.irisnet.be
Adres : Eikstraat 14 1000 Brussel
• OPEN VLD
Fractiesecretaris :
Johan BASILIADES
Telefoon : 02 549 66 60
E-mail : vld@bruparl.irisnet.be
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel

2016-2017
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• SP.A
Fractiesecretaris :
Jan SCHAERLAEKENS
Telefoon : 02 549 66 55
E-mail : sp.a@bruparl.irisnet.be
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel
• GROEN
Fractiesecretarissen :
Saraswatti MATTHIEU (½ tijds)
Jonas DUTORDOIR (½ tijds)
Telefoon : 02 549 66 64
E-mail : groen@bruparl.irisnet.be
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel
• N-VA
Fractiesecretaris :
Stijn DE MARS
Telefoon : 02 549 66 39
E-mail: stijn.demars@n-va.be
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel
• CD&V
Fractiesecretaris :
Iris DEPOORTER
Telefoon : 02 549 66 58
E-mail : cd&v@bruparl.irisnet.be
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel
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• VLAAMS BELANG
Fractiesecretaris :
Stijn HIERS
Telefoon: 02 549 66 63
E-mail: stijn.hiers@vlaamsbelang.org
Adres : Lombardstraat 57 1000 Brussel

MEDEWERKERS
•

•

E lke volksvertegenwoordiger heeft recht op 1 voltijdse
medewerker (of 2 halftijdse medewerkers) en elke fractievoorzitter heeft recht op 1 extra halftijdse medewerker.
Op 1 november 2017 waren er 44 voltijdse en 99 halftijdse
medewerkers;
E lke erkende politieke fractie heeft recht op 1 fractiesecretaris en 1 extra universitaire medewerker per 5 fractieleden. Er kan 1 adjunct-fractiesecretaris worden aangesteld onder de universitaire medewerkers. Op 1 november
2017 waren er 8 voltijdse fractiesecretarissen, 1 voltijds
adjunct-fractiesecretaris, 6 halftijdse fractiesecretarissen
en 11 universitaire medewerkers.

ADRESSEN
www.parlement.brussels

2016-2017

REGERING

REGERING

A.

HOOFDSTEDELIJKE
REGERING

Naast de minister-president bestaat de Brusselse regering uit
twee ministers van elke taalgroep. De Brusselse 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.

DE HEER RUDI VERVOORT, minister-president, belast
met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid;
DE HEER GUY VANHENGEL, minister, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking;

Op de foto (van links naar
rechts) de Brusselse regering
(op 21/09/2017):
Bianca Debaets (CD&V), Pascal
Smet (sp.a), Cécile Jodogne
(DéFI), Guy Vanhengel (Open
VLD), Rudi Vervoort (PS), Céline
Fremault (cdH), Didier Gosuin
(DéFI), Fadila Laanan (PS)
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DE HEER DIDIER GOSUIN, minister, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp;
DE HEER PASCAL SMET, minister, belast met Mobiliteit
en Openbare Werken;
MEVROUW CÉLINE FREMAULT, minister, belast met
Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie;
MEVROUW FADILA LAANAN, staatssecretaris, belast
met Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastructuur
en Openbaar Ambt;
MEVROUW BIANCA DEBAETS, staatssecretaris, belast
met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid,
Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering,
Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn;
MEVROUW CÉCILE JODOGNE, staatssecretaris, belast
met Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp.

29

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

2016-2017

REGERING

B.

VERENIGD
COLLEGE

Het Verenigd College treedt op als uitvoerende macht voor
de gemeenschappelijke gemeenschapsaangelegenheden.

DE HEER RUDI VERVOORT, voorzitter van het Verenigd
College, bevoegd voor de coördinatie van het beleid van het
Verenigd College;
DE HEER GUY VANHENGEL, lid van het Verenigd College
bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt,
de Financiën, de Begroting en de externe betrekkingen;
DE HEER DIDIER GOSUIN, lid van het Verenigd College
bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt,
de Financiën, de Begroting en de externe betrekkingen;
DE HEER PASCAL SMET, lid van het Verenigd College
bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het
Gezinsbeleid en de Filmkeuring;
MEVROUW CÉLINE FREMAULT, lid van het Verenigd
College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring.
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HET WETGEVEND WERK
TIJDENS DE ZITTING
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A.

DE BESPREKINGEN IN
PLENAIRE VERGADERING

NAAST HET ONDERZOEK VAN WETGEVENDE TEKSTEN, HEEFT HET PARLEMENT ZICH OOK GEBOGEN OVER ACTUELE ONDERWERPEN.

A.1. BRUSSELS PARLEMENT
Debat over de vestiging en de lokalisatie van bedrijven in Brussel
(07/10/16)

Tijdens die bespreking, die een hoog percentage migratie van bedrijven uit
het Brussels Gewest naar de twee andere Gewesten aan het licht gebracht
heeft, alsook een hoog percentage van oprichting van nieuwe bedrijven in
de hoofdstad, hebben de sprekers het vooral gehad over de gevolgen van
het regeringsbeleid inzake opleiding en jobcreatie, mobiliteit, fiscaliteit en
administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven.
Debat over het alomvattend economisch en commercieel akkoord CETA
(28/10/16)

Die bespreking betreffende het vrijhandelsverdrag tussen de Europese
Unie en Canada ging over de mogelijke positieve of negatieve gevolgen
van het verdrag op het vlak van groei en jobs, bescherming van kleine ondernemingen en overheidsdiensten, behoud van kwaliteitsstandaarden,
alsook over de naleving van het Europese recht en de proceduregaranties
om de handelsgeschillen te regelen. Het Parlement heeft bij stemming het
akkoord over het CETA bekrachtigd zoals voortgevloeid uit de onderhandelingen tussen de Brusselse regering en de andere regeringen van het land.
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Debat en goedkeuring van de gemeenschappelijke verklaring over het klimaatbeleid in België (11/11/17)

Een interparlementaire commissie klimaat, opgericht in juni
2017, werd samengesteld uit leden van het Vlaams, het
Waals en het Brussels Parlement en uit vertegenwoordigers
van de Kamer.
De parlementsleden van de verschillende Belgische assemblees vergaderden op 11 november 2017 in het Brussels
Parlement en keurden een gemeenschappelijke verklaring
over het klimaatbeleid in België goed.
In deze gemeenschappelijke verklaring zijn ambitieuze doelstellingen terug te vinden zoals de uitwerking van een gezamenlijke klimatologische visie die ten uitvoer zal moeten
worden gelegd op grond van een routekaart verspreid over
verschillende legislaturen met doelstellingen voor 2030 en
2050.

 ttp://www.parlement.brussels/het-interparlementairh
klimaatoverleg/?lang=nl
 ttp://weblex.irisnet.be/data/annexes/uploads/cop23/
h
VerklaringCOP23.pdf
33

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

2016-2017

CLICK ZONE

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

DEZE PAGINA BEVAT
AANKLIKBARE LINKS

Debat over het Brussels model van goed bestuur en de
aangenomen nieuwe regels (01/12/17)

Begin 2017 richtte het Brussels Parlement een werkgroep
‘Bestuur’ op waarin zowel de leden van de meerderheid
(PS-Défi-CDH-Open VLD-SP.A et CD&V) als van de oppositie
(MR, Ecolo, Groen, NVA) op constructieve en uitzonderlijke
wijze met elkaar hebben samengewerkt.

Deze nieuwe strenge regels voor de vergoedingen en voor
transparantie zijn voortaan van toepassing voor de Brusselse openbare mandatarissen, waaronder de Brusselse volksvertegenwoordigers.
Deze regels zijn gegroepeerd in 4 wetgevende teksten die bij
éénparigheid zijn aangenomen op de plenaire vergadering
van begin december 2017.

Charles Picqué stelde de nieuwe regels van het Brussels
model voor op een persconferentie eind november 2017, in
aanwezigheid van de 10 fractievoorzitters.

 ezamenlijke ordonnantie betreffende de transparantie van de
G
bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
 ijziging van het reglement betreffende het maximumbedrag van
W
de bezoldigingen, de controleprocedure en de transparantie van de
openbare en private mandaten, activiteiten en bezoldigingen van de
Brusselse volksvertegenwoordigers
 ezamenlijke ordonnantie houdende oprichting van een Brusselse
G
deontologische commissie
Resolutie betreffende de openbaarheid van Bestuursdocumenten
 ezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
G
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de
openbaarheid van bestuursdocumenten
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B.

DE HOOGTEPUNTEN VAN
HET WERK IN DE COMMISSIES

(BIJDRAGE VAN DE COMMISSIEVOORZITTERS)

B.1. BRUSSELS PARLEMENT
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE
ZAKEN
De hoogtepunten van de commissie Financiën werden in 2017 beleefd rond: 1) de begrotingen en de rekeningen, 2) de fiscaliteit, 3)
het openbaar ambt, 4) het wetenschappelijk onderzoek en 5) het
gelijkekansenbeleid en de ontwikkelingssamenwerking.

2) Inzake fiscaliteit moet zeker het ontwerp van ordonnantie
houdende de overname van de dienst van de onroerende
voorheffing (A-286/01-15/16) vermeld worden. Met die
overname die gepland staat voor 1 januari 2018, gaat een
jaarlijkse dotatie van om en bij de 2 miljoen euro gemoeid.
Dan is er nog het belangrijke tweede deel van de fiscale hervorming die met name voorziet in de toekenning aan alle
Brusselse eigenaars van een forfaitaire premie van 120 euro
voor de woning waar de eigenaar zijn hoofdverblijfplaats
voor 2016 gekozen heeft; de afschaffing van de woonbonus
voor de contracten gesloten na 31 december 2016; de verhoging van het abattement op de registratierechten; een
vereenvoudiging en harmonisering van de voorkeurstelsels

1) Zoals elk jaar heeft de commissie de gewestbegroting besporken:
voor 2017 worden de ontvangsten geraamd op 4.571.505.000
euro en de uitgaven op 4.661.471.000 euro aan vereffeningen
en 5.299.389.00 euro aan vastleggingen. Zij heeft overigens de
begrotingen van de lekeninstellingen en de aanpassingen ervan
goedgekeurd.
De commissie heeft ook een rist internationale verdragen goedgekeurd, met name op het vlak van dubbelbelastingen, de fiscale
ontsnappingsroutes en de uitwisseling van fiscale informatie. Een
ordonnantie houdende invoering van een stelsel van fiscale regularisatie dat in de tijd beperkt wordt, is ook goedgekeurd.
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inzake de schenkings- en de successierechten voor de overdracht
van KMO’s, alsook inzake successierechten, de gelijkschakeling
van de kinderen uit een andere relatie.
Vervolgens is er het ontwerp van ordonnantie betreffende de
gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies dat belastingen op de hotels harmoniseert en de gemeenten de kans
biedt om hun eigen belasting te vervangen door opcentiemen op
de nieuwe gewestbelasting.
steun met niet-economische finaliteit (A-491/01-16/17 en
A-492/01-16/17) hebben betrekking op het wetgevend kader voor de financiering van het onderzoek, ontwikkeling en
innovatie in Brussel, met drie essentiële doelstellingen: 1)
aanpassing aan de nieuwe Europese regelgeving, 2) de uitvoering van het nieuwe actieplan voor het onderzoek en 3)
de codificatie van de steunstelsels.

Het ontwerp van ordonnantie tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen (A-523/01-16/17) heeft betrekking op een technisch probleem met de indexering en vervangt de index van de maand mei
van het jaar in kwestie door de index van maart.
3) Inzake de ambtenaren wordt herinnerd aan het ontwerp van
ordonnantie ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding
van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt
(A-335/01-15/16) dat betrekking heeft op de gelijkheid van
behandeling in de systemen van werkclassificatie en de maatregelen die genomen worden om te beschermen tegen represailles.
4) De ontwerpen van ordonnantie ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van
36

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

5) Inzake gelijkheid van kansen tot slot, wijzen wij op het voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een Europees
wetgevend initiatief inzake moederschaps- en vaderschapsverlof met het oog op meer gelijkheid en solidariteit tussen
mannen en vrouwen (A-342/01-15/16) dat het ouderschapsverlof harmoniseert en de veiligheid en de gezondheid van
de zwangere, bevallen en borstvoedinggevende werkneemsters verzekert. Het voorstel vraagt de invoering van een bezoldigd ouderschapsverlof van minimum twee weken.
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Het ontwerp van ordonnantie betreffende de integratie van
de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (A-385/01-15/16) voert de doelstelling van de handistreaming uit in het kader van het beleid dat
tot de bevoegdheid van het Gewest behoort.
Het voorstel van resolutie betreffende de discriminatie aan
de ingang van discotheken en andere uitgaansplekken (A386/01-15/16) vraagt de invoering van een duidelijke en
niet-discriminerende selectie. Het vraagt een doorgedreven
sensibilisering van het ruime publiek. Het voert een centraal
sms-nummer in en middelen voor de controle en de opvolging van de klachten.
Het ontwerp van ordonnantie ter bestrijding van bepaalde
vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling (A-501/1-2016/2017) vormt een aanvulling van
de Brusselse regelgeving inzake gelijke kansen. Het toepassingsgebied biedt niet enkel bescherming inzake toegang tot
goederen en diensten, maar ook inzake deelneming aan economische, sociale, culturele of politieke activiteiten, alsook
inzake bescherming en sociale voordelen voor alle gewestelijke bevoegdheden.

stellingen en een eenheidsmatrix van waarden en beginselen
die gelden op het vlak van ontwikkelingssamenwerking,
COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING
• Verdere uitbouw van het beleid
Dit jaar stond in het kader van het verder uitbouwen van
het beleid waar de commissie de vorige jaren mee gestart
is. Na de verkiezingen van 2014 en de nieuwe meerderheid
werd de samenstelling van de commissie gewijzigd. Er worden sindsdien nieuwe accenten gelegd op gebied van huisvestingspolitiek.
Het recht op betaalbaar wonen is een recht waar wij voor
staan. Zo zijn in het kader van ‘Alliantie Wonen’ 4000 wo-

Het ontwerp van ordonnantie tot opstelling van een kader
voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking (A 529/0116/17) biedt tot slot een wettelijk kader, een set met doel37
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ningen bijgekomen, waarvan 3.000 sociale en 1.000 middenklaswoningen. Er is ook een huurtoelage ingevoerd
voor gezinnen die op een sociale woning wachten. Dankzij
de Alliantie Wonen zullen er ook voor de renovatie van het
sociale woningenbestand bijkomende middelen worden uitgetrokken.
Verder heeft de Brusselse regering de richtprijzen voor
huurwoningen vastgelegd. Ze maakt daarvoor onderscheid
tussen zeven geografische zones. Voor elk van die zones
lijst ze vervolgens de gangbare huurprijzen op, naargelang
het type woning, de ouderdom ervan, en het aantal slaapkamers. De cijfers zijn gebaseerd op een studie van 8.400
woningen in het Brusselse, en bieden een volledig overzicht
van de woningmarkt in het Gewest. De richtprijzen moeten
huurders en verhuurders helpen bij het (her)onderhandelen
van hun huurcontract.
• Brussel heeft eigen huurregelgeving
Meest in het oog springend is dat Brussel ervoor heeft gekozen om een eigen huurregelgeving uit te werken. Het ontwerp van ordonnantie van de regering is gedurende maanden besproken in de commissie en op een aantal essentiële
punten bijgestuurd. Zo wordt het verboden om ongepaste
gegevens op te vragen aan kandidaat-huurders. Op die manier wordt discriminatie, een groot probleem op de huur-
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markt, tegengegaan. Huurders in korte huurcontracten, bijvoorbeeld stagiairs of expats, worden beter beschermd. De
regeling voor energiebesparende werken tijdens een huurcontract werd verbeterd.
Daarnaast is de huurtoelage hervormd en is er een algemene huurtoelage ingevoerd. Verder is de reglementering
geregionaliseerd en zijn er reglementen ingevoerd voor de
huurovereenkomsten.
Dit alles om de huurder zoveel mogelijk te beschermen en
ervoor te zorgen dat iedereen een betaalbare woning heeft.
• Controlefunctie
Een van de belangrijkste taken van de commissieleden is
en blijft het controleren van het beleid van de regering. De
commissieleden nemen dit met de nodige ijver en ernst ter
harte. In het afgelopen parlementaire werkjaar hebben er
al meerdere interessante en levendige discussies plaatsgevonden, onder andere over de leegstand, de veralgemeende huurtoelage en over de bouw en renovatie van sociale
huisvesting.
Het Parlement mag geen ivoren toren worden. De commissie gaat regelmatig op terreinbezoek. We nodigen ook burgers en organisaties uit in het Parlement zodat zij met eigen
ogen kunnen zien dat we met hen begaan zijn en er alles
aan doen om hun vragen in te willigen.
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR

Minister Smet heeft een aantal projecten voorgesteld die aan de
gang zijn:

Mobiliteit is een van de belangrijke uitdagingen voor het
Brussels Gewest, wat blijkt uit het zeer hoog aantal door
de volksvertegenwoordigers van ons Parlement ingediende
vragen en interpellaties. Bij de oorzaken van de verkeerscongestie zij gewezen op het gebrek aan onderhoud van de
kunstwerken in de verkeersinfrastructuur, wat geleid heeft
tot sluitingen van tunnels en viaducten. Dat heeft veel invloed gehad op de verplaatsingen en vergt vandaag vele
werken, waarvan de coördinatie en de planning duidelijk
moeten geoptimaliseerd worden.
Doelstelling van de hoorzittingen die de commissie ter zake
heeft gehouden met vertegenwoordigers van de verschillende werfoperatoren: de gewestelijke commissie voor de coördinatie van werken, Brulocalis en de Confederatie Bouw.
Anderzijds en in afwachting van een plan dat de sector een
nieuwe dynamiek geeft, heeft de commissie ook tijdens vijf
vergaderingen geluisterd naar de verschillende belangrijke
onvermijdbare actoren: de Belgische Taxifederatie (FeBet),
het gemeenschappelijk vakbondsfront, de Taxis Verts, Uber
en CarAsap, de taxichauffeurs (met gesloten deuren), de
Taxis bleus, de huidige directeur van het bestuur dat belast
is met de taxi’s, de vroegere directrice van het bestuur inzake taxi’s (met gesloten deuren), alsook het vroegere hoofd
van de dienst voor de controle van de taxi’s.
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•

•

•

•

 e verlenging van de toekomstige tram 9 tussen Dikke Beuk en Kod
ning Boudewijn en het leggen van tramlijnen op het Heizelplateau;
 e audit van Mobiel Brussel door het studiebureau Ernst & Young
d
en de politieke en administratieve gevolgen daarvan;
“ Nieuwe gezicht voor de kleine ring” (aanleg van fietspaden in
twee richtingen);
het meerjareninvesteringsplan voor de tunnels.

Daarbij volgde telkens een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.Bezoeken ter plekke werden georganiseerd met de
MIVB aan de metrodispatching in het station Park, aan de klantendienst “Customer Care”, aan de werven BUYL/Generaal Jacques
(vernieuwing van de tramsporen) met een uiteenzetting betreffende de communicatie rond de grote werken van de MIVB.
In onze commissie werden vele voorstellen van ordonnantie en van
resolutie besproken betreffende de evaluatie van de gewestelijk mobiliteitsplannen, de bouw van een wegstation, de uitrol van digitale
aftellichten, de invoering van een systeem met variabele snelheden
dat in real time verbonden is met die digitale informatieborden.
Onze commissie streeft duidelijk naar consensus, met name door de
organisatie van werkgroepen. Dankzij volkomen nieuwe procedures
in het reglement van het Parlement, kon worden gevraagd om een
proefproject en een “gezamenlijk debat”, dat binnenkort zal plaatsvinden en zal gaan over de verbreding van de ring noord.
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COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN
DE TEWERKSTELLING

de bedrijven) en Brussels Invest & Export (steun voor export
en het aantrekken van buitenlandse investeringen).

De voorbije zitting werd gekenmerkt door herstructureringen. Eerst was er de komst van het Brussels Agentschap
voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB), opgericht bij de ordonnantie van 18 mei 2017. Dat Agentschap
brengt, op één plek, alle gewestelijke diensten samen ten
behoeve van de actoren van onze economie. Het Agentschap groepeert Atrium (handel), Impulse (begeleiding van

Vervolgens stond de GIMB (Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel) centraal in verschillende debatten,
naar aanleiding van de door de regering voorbereide hervorming van dat orgaan om de structuur ervan te vereenvoudigen, zijn strategie inzake investeringen alsook de bezoldiging van de directeurs ervan vast te leggen.
Op het vlak van de buitenlandse handel, was de blik vooral
gericht op Groot-Brittannië. De commissie heeft verschillende gedachtewisselingen gehouden met staatssecretaris
Cécile Jodogne over de te volgen strategie om bedrijven en
investeerders die Groot-Brittannië na de Brexit wensen te
verlaten naar Brussel te halen.
Ten slotte waren er nog twee ordonnanties in verband met
de werkgelegenheid. Enerzijds, heeft de ordonnantie van 8
december 2016 de wettelijke regeling aangepast waarbinnen Actiris zijn taken moeten uitvoeren, gelet op de nieuwe
bevoegdheden van het Gewest na de zesde staatshervorming. Anderzijds, heeft de ordonnantie van 23 juni 2017 de
steun aangepast die de werkgevers kunnen genieten als ze
sommige categorieën van de werkzoekenden in dienst nemen.
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COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE
ONTWIKKELING
De zitting 2016-2017 was voor de commissieleden eens te
meer een mogelijkheid om zich te buigen over de vooruitgang van de aangekondigde grote projecten in de voornaamste strategische gebieden van het Gewest. Daarin heeft de
Kanaalzone een bijzondere plaats ingenomen, met de transformatie van de Citroëngarage in een cultureel centrum, die
langzamerhand concrete vorm aanneemt. Naast een studie

over de mogelijkheden van de site, waarvan de commissieleden kennis hebben genomen tijdens een vruchtbare gedachtewisseling met architecten Jacques Timmermans en Benoît
Moritz, heeft de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting
(MSI) een architectuurwedstrijd gestart en uiteindelijk, uit de
92 ontvangen kandidaturen, zeven finalisten geselecteerd.
De zitting 2016-2017 heeft de commissieleden eveneens
de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, een
planologisch instrument dat plannen maakt voor het Gewest
tegen 2025 en 2040 en waarvoor nu de resultaten van het
openbaar onderzoek worden verwacht.
Maar de zitting 2016-2017 werd vooral gekenmerkt door de
start van het onderzoek van het ontwerp van ordonnantie
tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, een lang proces waarbij een burgercollectief werd
gehoord dat bij het Parlement een petitie had ingediend tegen de afschaffing van het bindende karakter van het advies
van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) over de aanvragen om werken uit te voeren in of aan beschermde of op de bewaarlijst ingeschreven
goederen. Deze hoorzitting is onmiskenbaar een teken dat
de politici, eenmaal verkozen, niet ongevoelig blijven voor de
mening van de burgers.
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COMMISSIE VOOR
DE BINNENLANDSE ZAKEN
Tijdens de zitting 2016-2017, werden vele belangrijke onderwerpen behandeld en werden vele voorstellen aangenomen in de commissie voor de Binnenlandse Zaken.
• Activiteiten van de commissie:
In oktober organiseerde de commissie hoorzittingen over
de financiering van de politiezones en de toepassing van
de KUL-norm in Brussel. De commissieleden hadden de
gelegenheid om daarover verscheidene terreinactoren
te horen, waaronder Fernand Koekelberg, de voormalige
commissaris-generaal van de federale politie, alsook Guido
van Wymersch, waarnemend voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.
In februari stelde de Regering het Globaal Veiligheids- en
Preventieplan voor in de commissie. Daarin wordt een algeheel strategisch referentiekader bepaald voor de periode 2017-2020, met een innoverende en ambitieuze visie
op de Brusselse structuur voor preventie en veiligheid.
Dankzij complementaire maatregelen zal dat plan de mogelijkheid bieden de toekomst van de veiligheid in Brussel
te hertekenen.
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Tevens hadden de commissieleden de gelegenheid om het
centrum van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) te bezoeken en te ontdekken hoever het staat met de installatie van
dat orgaan, dat absoluut noodzakelijk is voor de coördinatie
van de preventie- en veiligheidsmaatregelen.
• In de commissie aangenomen teksten:
In de commissie werd een historisch akkoord bereikt over
het voorstel van ordonnantie “tot wijziging van de Nieuwe
Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid
van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen”.

2016-2017
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Na vele onderhandelingen tussen de meerderheid en de
oppositie binnen de door de commissie opgerichte werkgroep, werd een akkoord bereikt over een collectief voorstel tot amendement. Het zal enkel mogelijk zijn af te wijken van de gelijkheid indien ten minste een derde van de
leden van het College van Burgemeester en Schepenen
(dus met inbegrip van de burgemeester) behoren tot een
ander geslacht dan de anderen. Het behaalde resultaat is
belangrijk voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
in de politiek.

• Thema’s die voornamelijk aan bod kwamen:
•

•

Andere in de commissie aangenomen voorstellen en ontwerpen:
• het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe
Gemeentewet teneinde de competentieregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken;
• het voorstel van ordonnantie betreffende de gemeentelijke bejaardenadviesraden;
• het voorstel van ordonnantie betreffende de verplichting
om personen met een handicap aan te werven in de lokale besturen;
• het ontwerp van ordonnantie tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de federale Staat in uitvoering van artikel 306,
§ 2 van het besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het
administratief statuut van het operationeel personeel
van de hulpverleningszones.
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 et veiligheids- en politiebeleid: het gewestelijk beleid inzake cyh
bercriminaliteit, de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, geweld tegen de politie, de installatie van de lokale
integrale veiligheidscellen (LIVC’s), de lokale integrale veiligheidscellen, de organisatie van evenementen die de veiligheid en het
imago van Brussel in het gedrang brengen, de uitvoering van het
project inzake de geïntegreerde school voor veiligheidsberoepen;
 e versterking van het beheer van de gemeenten en hun relatie
d
met het Gewest: het contractualiseringsproces tussen het Gewest en de Brusselse gemeenten, de beperking van het aantal
gemeentelijke mandatarissen, de inachtneming van de Nieuwe
Gemeentewet door de gemeentebesturen, het toezicht op de
gemeentelijke en intercommunale vzw’s, de organisatie van de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018, de vooruitgang inzake de
hervorming van de gemeentelijke boekhouding, de harmonisatie
van de gemeentereglementen;
 e Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening:
d
het beheer van de DBDMH, de opleidingen inzake eerste hulpverlening, het beheer van de branden, de opleidingen binnen de
Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening,
de rationalisering van de structuur van de DBDMH, de vertraging
bij de periodieke bezoeken van de DBDMH voor de inspectie van
de conformiteit van sommige technische installaties.
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COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE
ENERGIE
Tijdens het voorbije parlementaire jaar is weer eens gebleken dat leefmilieu en energie prioritaire uitdagingen voor
ons Gewest zijn. De laatste hervorming van de afvalophaling
en de uitvoering werden immers uitvoerig besproken door
de commissie voor leefmilieu en energie. Dat was ook het
geval voor de luchtkwaliteit, de strijd tegen de klimaatopwarming, de vliegroutes boven Brussel of nog het dierenwelzijn.

Tijdens het parlementaire werk werden een groot aantal
vragen en interpellaties gericht tot de minister bevoegd
voor leefmilieu en energie, de staatssecretaris bevoegd voor
netheid en de staatssecretaris bevoegd voor dierenwelzijn.
De volksvertegenwoordigers hebben immers uiteenlopende onderwerpen aangekaart, zoals de vliegroutes boven
Brussel, de strijd tegen luchtvervuiling en de maatregelen
die daartoe moeten worden getroffen. Ze hebben eveneens
de waterarmoede, de water- en energiefactuur van de Brusselaars, de circulaire economie, de geluidsvervuiling, maar
ook het standpunt van Brussel in de onderhandelingen over
een energiepact besproken. Ze hebben vragen gesteld over
de nieuwe verplichtingen op het gebied van dierenwelzijn,
het verbod om dieren voor bont te kweken, de strijd tegen
invasieve soorten of het onverdoofd slachten. Wat de bevoegdheden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
betreft, werden regelmatig interpellaties gehouden over de
hervorming van de afvalophaling, maar de nieuwe kilometerheffing op de (gewestelijke en gemeentelijke) vuilniswagens stond eveneens op de agenda, alsook de strijd tegen
onburgerlijk gedrag.
Anderzijds konden de commissieleden een groot aantal
onderwerpen aankaarten door middel van voorstellen van
ordonnantie en resolutie, die door de volksvertegenwoordigers worden ingediend, of nog via de bespreking van de
ontwerpen die door de regering worden ingediend. De
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volksvertegenwoordigers hebben bijvoorbeeld het Brussels
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing gewijzigd
om de MIVB ertoe te verplichten vanaf januari 2017 hybride voertuigen aan te kopen. Anderzijds zal de uitbouw van
een netwerk van cng-tankstations voor privéwagens worden
bevorderd, net als oplaadinfrastructuren voor elektrische wagens. De parlementsleden hebben ook de maandelijkse betaling van de waterfactuur goedgekeurd, alsook maatregelen inzake administratieve vereenvoudiging voor eigenaars die niet
verantwoordelijk zijn voor de bodemverontreiniging. Wat het
dierenwelzijn betreft, werd een ordonnantie tot instelling van
een verbod op het dwangvoederen van dieren aangenomen.
Op het terrein hebben de parlementsleden, tijdens een bezoek aan de onderneming Pocheco en het Centre de Valorisation Organique de la Métropole Européenne de Lille, kennis
genomen van de werking van de site en van de goede praktijken van onze buren. Anderzijds werden debatten en hoorzittingen gehouden over het Natuurplan, de follow-up van de
COP 21 en de analytische boekhouding van Net Brussel. De
parlementsleden konden dan deskundigen horen en informatie vergaren die stof voor de besprekingen levert.
Voort is de bespreking van de jaarbegroting aan het einde van
het jaar een ideaal moment om de verschillende prioriteiten
van de regering voor het komende jaar te bespreken en de
parlementaire controle op de regering uit te oefenen.
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ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR
MANNEN EN VROUWEN
Een van de opmerkelijke momenten in deze parlementaire zittingsperiode was zonder twijfel de hoorzitting die in juni werd
georganiseerd, tijdens welke mevrouw Genin, mevrouw Lucera, mevrouw Makumbu, mevrouw Scarpe en mevrouw Fatou
Ali, medewerksters van de vereniging “Vie Féminine”, de resultaten kwamen voorstellen van hun enquête bij vrouwen over
seksistische handelingen waarmee ze in hun dagelijkse leven
geconfronteerd worden. De resultaten zijn bedroevend. Daaruit blijkt onder andere dat 98% van de ondervraagde jonge
vrouwen aangeeft dat ze reeds te maken hebben gehad met
seksisme in de openbare ruimte: 41% van de jonge vrouwen
getuigen van verbaal geweld (beledigingen, opdringerige opmerkingen), 26% van fysiek geweld (handen op billen, handtastelijkheden); 21% van niet-verbaal geweld (volgen, vrouwen
aanstaren als object) en 12% van andere soorten geweld (lastigvallen op het werk, fotograferen zonder toestemming enz.).
Deze situatie wordt bevestigd door andere studies, maar ook
door de recente campagne #MeToo. Andere kwesties die aan
bod kwamen: seksistische reclame, verkennende wandelingen, de ontvangst in politiekantoren, empowerment, seponeringen, de noodzaak om cijfers en geen percentages te hebben
en het bewustmakingswerk dat dient te gebeuren bij jongens,
mannen en leerkrachten.
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Na een vruchtbare uitwisseling met de leden van het adviescomité, oordeelde voorzitter Christos Doulkeridis dat een gezamenlijke aanpak van verschillende entiteiten, waarbij alle bevoegdheden worden samengebracht, wenselijk zou zijn als we
meer willen bereiken dan allen maar samen dezelfde vaststelling te maken. Die gezamenlijke aanpak is van wezenlijk belang
als we deze problematiek willen benaderen vanuit een transversaal standpunt voor de stappen die moeten worden ondernomen op basis van het werk van “Vie féminine”. Dat bewijst
maar weer eens dat binnen zeer uiteenlopende bevoegdheden moet worden gewerkt, zoals onderwijs, mobiliteit, openbare ruimte, werkgelegenheid, openbaar vervoer of veiligheid.

B.2. VERENIGDE VERGADERING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)

Ook dit parlementair werkjaar werd vanuit het Verenigd
College werk gemaakt van de operationalisering van de
nieuwe ION “iriscare”.
Een hoogtepunt in de werkzaamheden van de commissie
gezondheid was de bespreking van de hervorming van de
financiering van het ziekenhuislandschap. Deze hervorming
is één van de belangrijkste onderwerpen van deze regeerperiode. De bevoegde ministers, Guy Vanhengel en Dieder
Gosuin, gaven op de interpellaties en mondelinge vragen
van verschillende volksvertegenwoordigers aan dat de Brusselse regeling inzake de financiering van de ziekenhuizen
vereenvoudigd zal worden. Deze regeling zal ervoor zorgen
dat het op voorhand beter voorspelbaar word hoeveel geld
ernaar de ziekenhuizen zullen doorvloeien.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
Sinds de 6de staatshervorming kreeg de GGC belangrijke bevoegdheden overgeheveld vanuit het federale beleidsniveau
inzake gezondheid en sociale zaken. Het afgelopen werkjaar
stond, net als de voorbije jaren, vooral in het teken van de
voortzetting van nieuwe initiatieven die in het kader van die
staatshervorming overgeheveld werden naar de GGC. De gezondheidspreventie werd een regionale bevoegdheid. De uitrol ervan vergt aanzienlijk veel voorbereidend werk.
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Wat betreft de controle op de regering werden er verschillende vragen gesteld over onder andere de voortgang van
het actieplan e-gezondheid, de vaccinatieproblematiek in
het Brussels Gewest, de eerstelijnsgezondheid, de darmkanker,-huidkanker,-borstkankerscreening, en verschillende
vragen over het elektronisch voorschrift, alsook over de risicobeperkende verbruiksruimten.
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN
Een van de onderwerpen die het meest aan bod is gekomen in de commissie voor de sociale zaken dit jaar, is de
problematiek van de daklozen, met alle daaraan gekoppelde problemen. Het winterplan, de situatie van de vluchtelingen die hun land hebben verlaten en die hun heil zoeken in
Brussel, de werking van de bestaande opvangstructuren, de
verontrustende cijfers over de toename van dat verschijnsel
zijn slechts enkele facetten van de uitdaging die het Gewest
aangaan.
In de nasleep van het Samusocial-schandaal, hebben de verenigde commissies een ordonnantie opgesteld betreffende
de parlementaire onderzoekscommissie, een emblematische tool voor de democratische controle van elke wetgevende vergadering en die de Verenigde Vergadering tot een
volwaardig parlement maakt.
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De problematiek van daklozen stond ook centraal in de
hoorzittingen die het Verenigd College heeft gehouden ter
voorbereiding van een nieuwe ordonnantie die de aanpak
van die kwestie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet
regelen. Alle openbare en private actoren die actief zijn in
de strijd tegen de dakloosheid hebben hun analyse van de
huidige situatie naar voren kunnen brengen en hun mening
kunnen uiten over de behoeftes van de toekomstige organisatie.
De commissieleden hebben, ook nog dit jaar, veel aandacht
besteed aan de regeling van de kinderbijslag, een bevoegdheid die aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd overgedragen in het kader van de zesde Staatshervorming. Het College heeft de zware taak om een en
ander aan te passen aan de behoeftes en de specifieke kenmerken van de Brusselaars. Het kind stond eveneens centraal in de vragen en interpellaties over de kinderarmoede
of de behoefte aan meer crèches.
Aangezien nood dwingt tot wetgevend optreden, hebben de
commissieleden, los van die debatten over de kinderopvang
als gevolg van de verjonging van de Brusselse bevolking en
de demografische groei die het Gewest op dat vlak kent, ook
bijzondere aandacht besteed aan de senioren. Rusthuizen,
thuiszorg of inkomenswaarborg stonden eveneens centraal
in de vraagstellingen van de commissieleden.
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C.

DE BESPREKINGEN
IN DE COMMISSIES

de audit bij Mobiel Brussel, alsook minister Pascal Smet over
de politieke en administratieve gevolgen van die audit. Er is
een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.

(ZONDER STEMMING IN PLENAIRE VERGADERING)

Voorstelling van de « leefbare kleine ring » (22/05/17)

C.1. BRUSSELS PARLEMENT

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR
Voorstelling van de verlenging van tram 9 van de Dikke-Beuklaan tot aan Koning Boudewijn, en van de vertramming van de Heizelvlakte (30/01/17)

De commissie heeft minister Pascal Smet gehoord over de
aanleg van fietspaden in beide richtingen en aan beide zijden van de Klein Ring. Er is een gedachtewisseling met de
parlementsleden gevolgd.

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft minister Pascal Smet gehoord over de
verlenging van tram 9 tussen Dikke Beuk en Koning Boudewijn, en de zogenaamde vertramming van de Heizelvlakte.
Er is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
Voorstelling van de audit van Brussel Mobiliteit (13/02/17
& 20/02/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de heer Bjorn Vanheste, Director public
Sector van het studiebureau Ernst & Young, gehoord over
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Hoorzitting met de taxisector (29/05/17, 12/06/17,
26/06/17, 03/07/17, 10/07/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft vijf vergaderingen gewijd aan hoorzittingen met allerhande actoren uit de Brusselse taxisector:
• de

Belgische taxifederatie, het gemeenschappelijk vakbondsfront, de Taxis verts, Uber en CarAsap (29/05/17);

• taxichauffeurs

(met gesloten deuren, 12/06/17);

• Taxis

bleus, taxichauffeurs en de huidige directeur van
het bestuur belast met de taxi’s (26/06/17);

• de

voormalige directeur van het bestuur van de taxi’s
(met gesloten deuren, 03/07/17);

• het

voormalige hoofd van de dienst voor de controle op
de taxi’s (10/07/17).

over een thema in het kader van de verkeersveiligheid. Dit
jaar had de ontmoeting betrekking op de lichamelijke ongevallen met fietsers in het Brussels Gewest. Een gedachtewisseling met de parlementsleden is gevolgd.
COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN
DE TEWERKSTELLING
Voorstelling van de barometer 2016 van Atrium “Profiel
van de Brusselse handelswijken” (26/01/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de heer Arnaud Texier, directeur van het
gewestelijk agentschap Atrium, gehoord over de staat van
de Brusselse handelswijken. Een gedachtewisseling met de
parlementsleden is gevolgd.

Een gedachtewisseling met de parlementsleden is telkens
gevolgd.
Middag van de Verkeersveiligheid (03/07/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
Zoals elk jaar, organiseert staatssecretaris Bianca Debaets
(bevoegd voor verkeersveiligheid), samen met het BIVV,
een ontmoeting met de Brusselse parlementsleden die lid
zijn van de commissie Infrastructuur, en met deskundigen,
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Voorstelling van de studie van consulent Ernst & Young betreffende de herorganisatie van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Brussel (GIMB) (23/03/17 & 20/04/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de heer Iouri Brouhns, consultant belast door
de regering met een onderzoek over de scenario’s voor een reorganisatie van de GIMB gehoord, alsook minister Didier Gosuin
over de maatregelen van de regering. Er is een gedachtewisseling
met de parlementsleden gevolgd.
Voorstelling van de door het Gewest georganiseerde economische missies in 2016 en in 2017 (06/07/16)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft staatssecretaris Cécile Jodogne belast met
buitenlandse handel gehoord over de economische zendingen
tussen 2016 en begin 2017 en over de zendingen die eind 2017
gepland staan. Er is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING
A-420/1-2016/2017 – Voorstelling van de studie naar de toekomstige inrichting van het Citroën-museum (26/10/16)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
50

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

De commissie heeft de heer Jacques Timmermans en de
heer Benoît Moritz, belast met het onderzoek naar het toekomstige “Citroënmuseum”, gehoord over de resultaten van
de analyse van de programmatorische mogelijkheden op de
site Citroën Ijzer in Brussel. Er is een gedachtewisseling met
de parlementsleden gevolgd.
Voorstelling van het Brussels agentschap voor toerisme visit.brussels (25/01/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de heer Patrick Bontinck, CEO, en de heer
Geert Cochez, Deputy CEO, gehoord over het actieplan 2017
van het Brussels agentschap voor toerisme visit.brussels. Er
is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
A-484/1-2016/2017 – Voorstelling van het ontwerp van
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)
(08/02/17 & 15/02/17)

De commissie heeft de Minister-President en de heer Tom
Sanders, directeur van het departement Territoriale Strategie bij perspective.brussels, gehoord over het ontwerp van
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, een territoriaal instrument dat ertoe strekt om, tegen 2025 en 2040
de verdichting in goede banen te leiden en de Brusselse ge-
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mengdheid te garanderen, met de bedoeling tegemoet te komen aan de vier grote uitdagingen, te weten de huisvesting,
een aangename leefomgeving, de bevordering van de werkgelegenheid, economie en opleiding, alsook de verbetering van
de mobiliteit. Er is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE
ENERGIE
Voorstelling van het Natuurplan (04/10/16)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft minister Céline Fremault gehoord over het
Natuurplan, met als prioritaire doelstellingen: een duurzame
strategie voor het onthaal van het publiek in de groene ruimten, de uitbreiding van de natuur in de openbare ruimten, een
adequate bescherming en dito beheer van de sites met grote biologische waarde, de verwezenlijking van het ecologisch
netwerk, de aanstelling van een “natuurfacilitator” en de ontwikkeling van een algehele sensibiliseringsstrategie. Er is een
gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
Bespreking van de staat van de internationale klimaatonderhandelingen – opvolging van de COP21 van Parijs (18/10/16)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
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De commissie heeft de heer Peter Wittoeck, diensthoofd klimaatverandering op de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu, gehoord over de follow up van
de COP21 van Parijs. Er is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
Hoorzitting over de analytische boekhouding van Net Brussel (20/06/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft staatssecretaris Fadila Laanan en enkele
verantwoordelijken van Net Brussel gehoord over de invoering
van een analytische boekhouding in Net Brussel. Er is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
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COMMISSIE BELAST MET DE EUROPESE
AANGELEGENHEDEN

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.

A-434/1-2016/2017 – Gedachtewisseling over de jongste
evoluties over het CETA-verdrag (24/10/16)

De commissie heeft een debat over het CETA gehouden om
de Brusselse parlementsleden de kans te geven hun mening
te geven over de laatste rechte lijn van de onderhandelingen
tussen de Europese Unie en Canada over het CETA.
Voorstelling van het activiteitenverslag van het commissariaat voor Europa en de internationale organisaties (03/07/16)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de heer Alain Hutchinson, commissaris
voor Europa en de internationale organisaties, gehoord over
het activiteitenverslag 2016. Er is een gedachtewisseling met
de parlementsleden gevolgd.
ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR
MANNEN EN VROUWEN
Voorstelling van het ontwerp van Gewestelijk Plan voor
Duurzame Ontwikkeling vanuit de invalshoek van de gelijkheid mannen/vrouwen (18/05/17)
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Het adviescomité heeft mevrouw France Marage, adviseur op het
kabinet van de Minister-President, alsook de heer Christophe Soil,
directeur generaal bij perspective.brussels, gehoord over het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling vanuit de
invalshoek van de genderproblematiek. Er is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
Hoorzitting van Vie Féminine (22/06/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
Het adviescomité heeft mevrouw Laetitia Genin, mevrouw Valéria
Lucera en mevrouw Cynthia Makumbu, van Vie Féminine, gehoord
over de resultaten van het onderzoek bij de vrouwen over de seksistische handelingen die zij in het dagelijkse leven ondergaan. Er
is een gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd.
ONDERZOEKSCOMMISSIE OVER HET BEHEER VAN DE
SAMUSOCIAL
Ingevolge de overhandiging van een verslag door de Inspectie van
Financiën over het beheer van de vzw Samusocial, belast met de
zorg voor daklozen, besliste het Parlement, na een aantal hoorzittingen in de commissie voor de Socialen Zaken, voor het eerst
in zijn geschiedenis een onderzoekscommissie op te richten die
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Tussen 27 juni en 24 oktober 2017 vergaarde de onderzoekscommissie alles samen niet minder dan 272 documenten,
hield zij hoorzittingen met 35 personen, tijdens 19 vergaderingen, alles samen een honderdtal uren werk. Al deze vergaderingen werden uitgebreid gecoverd door de media, en ze werden rechtstreeks uitgezonden door verschillende tv-kanalen.
Naar aanleiding van deze hoorzittingen vonden vele vergaderingen van het Bureau van de onderzoekscommissie plaats,
met de voorzitter, de twee rapporteurs en twee bijkomende
leden (8 politieke fracties), teneinde te werken aan het opstellen van het eindverslag, dat in de loop van het eerste trimester van 2018 moet worden goedgekeurd door de commissie.
belast werd met onderzoek over de disfuncties in deze vzw en
met het uiten van aanbevelingen om een herhaling van de problemen in de toekomst te voorkomen.
Deze onderzoekscommissie werd opgericht door de plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16 juni 2017, en werd geïnstalleerd op 20 juni 2017 onder voorzitterschap van de heer
Stefan Cornelis (Open VLD). De onderzoekscommissie telde 15
leden (zoals elke commissie), werd uitgebreid met 4 “waarnemende” leden, die de fracties die niet vertegenwoordigd zijn in
de vaste commissies vertegenwoordigen. De commissie besliste
zich in haar werk te laten bijstaan door juridische en financiële
experts met enige ervaring inzake onderzoekscommissies.
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C.2. VERENIGDE VERGADERING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN
Hoorzitting over de Samusocial (14/06/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft mevrouw Sandrine Cnapelinckx en mevrouw Tina Martens, commissarissen van het Verenigd College, gehoord over de toestand bij de vzw Samusocial. Er is een
gedachtewisseling met de parlementsleden gevolgd
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D.

DE STATISTIEKEN INZAKE DE PLENAIRE VERGADERINGEN
EN DE COMMISSIEVERGADERINGEN

D.1. PLENAIRE VERGADERING

•

Commissie voor het Leefmilieu en de Energie :
34 vergaderingen, 80 uur

• BRUSSELS PARLEMENT

•

Commissie belast met de Europese Aangelegenheden :
4 vergaderingen, 7 uur 20 minuten

23 vergaderingen, 93 uur 47 minuten

•

Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en
vrouwen : 3 vergaderingen, 3 uur 45 minuten

• VVGGC

20 vergaderingen, 23 uur 33 minuten
•

Commissie voor de begroting en rekening van het Parlement : 11 vergaderingen, 30 uur 10 minuten

D.2. COMMISSIES

• VERENIGDE VERGADERING: 49 VERGADERINGEN,
138 UUR 13 MINUTEN

• BRUSSELS PARLEMENT :
217 VERGADERINGEN, 493 UUR 26 MINUTEN
•

• Commissie

voor de Gezondheid :
7 vergaderingen, 10 uur 45 minuten

Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken :
30 vergaderingen, 76 uur 3 minuten

•

Commissie voor de Huisvesting :
19 vergaderingen, 40 uur 53 minuten

• Commissie

•

• Verenigde

voor de Sociale Zaken :
18 vergaderingen, 29 uur 35 minuten

Commissie voor de Infrastructuur :
36 vergaderingen, 87 uur 50 minuten

commissies voor de Gezondheid en voor de
Sociale Zaken : 9 vergaderingen, 16 uur 10 minuten

•

Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling : 30 vergaderingen, 86 uur 20 minuten

•

Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling :
36 vergaderingen, 73 uur 5 minuten

• Onderzoekscommissie

met betrekking tot het beheer
van Samusocial: 15 vergaderingen, 81 uur 43 minuten

• BRUSSELS PARLEMENT EN VERENIGDE VERGADERING:
3 VERGADERINGEN, 4 UUR 50 MINUTEN
• Interparlementaire

commissie:
3 vergaderingen, 4 uur 50 minuten

•

Commissie voor de Binnenlandse Zaken :
24 vergaderingen, 37 uur 25 minuten
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E.

DE STATISTIEKEN INZAKE DE INTERPELLATIES, MONDELINGE
VRAGEN, DRINGENDE VRAGEN EN SCHRIFTELIJKE VRAGEN

E.1. BRUSSELS PARLEMENT

PLENAIRE
VERGADERINGEN
COMMISSIES
•

•

INTERPELLATIES

MONDELINGE
VRAGEN

DRINGENDE
VRAGEN

-

-

228

387

553

9

E.2. BRUSSELS PARLEMENT & VERENIGDE
VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)

SÉANCES
PLÉNIÈRES

 ommissie voor de Financiën en de Algemene Zaken :
C
64 interpellaties, 53 mondelinge vragen

COMMISSIONS

Commissie voor de Huisvesting :
35 interpellaties, 32 mondelinge vragen

•

Commissie voor de Infrastructuur :
72 interpellaties, 177 mondelinge vragen

•

Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling : 64 interpellaties, 86 mondelinge vragen

•

 ommissie voor de Territoriale Ontwikkeling :
C
62 interpellaties, 71 mondelinge vragen, 5 dringende vragen

•

Commissie voor de Binnenlandse Zaken :
28 interpellaties, 36 mondelinge vragen

•

Commissie voor het Leefmilieu en de Energie :
61 interpellaties, 98 mondelinge vragen, 4 dringende vragen

•

Commissie belast met de Europese Aangelegenheden :
1 interpellatie
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MONDELINGE
VARGEN

DRINGENDE
VRAGEN

-

-

16

51

64

-

•

Commissie voor de Gezondheid :
17 interpellaties, 25 mondelinge vragen

•

Commissie voor de Sociale Zaken :
32 interpellaties, 37 mondelinge vragen

•

Verenigde commissies voor de Gezondheid en voor de
Sociale Zaken : 2 interpellaties, 2 mondelinge vragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN: 156 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
WAARVAN 146 BEANTWOORD.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN: 1715 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
WAARVAN 1553 BEANTWOORD.
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F.

DE INGEDIENDE EN
GEDRUKTE TEKSTEN

DEZE PAGINA BEVAT
AANKLIKBARE LINKS

G.

DE AANGENOMEN
TEKSTEN

G.1. BRUSSELS PARLEMENT

(behalve de tijdens de zitting 2016-2017 aangenomen
en verworpen, ingetrokken of zonder doel geworden
teksten, die respectievelijk onder punten G en H staan)

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN

ZIE BIJLAGEN P.152

A-286/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende de overname van de dienst van de onroerende voorheffing

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 10/03/17, ordonnantie bekrachtigd op 23/03/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 04/04/17
Deze ordonnantie stemt in met de kennisgevingen aan de federale overheid over de overname van de dienst van de onroerende voorheffing. Die
overname is gepland in 2017, uitgesteld tot 1 januari 2018 en gaat gepaard met een jaarlijkse dotatie van bijna 2 miljoen euro (uitgedrukt in
prijzen van 2002). Een nieuw informaticaplatform zal zorgen voor een grotere fiscale autonomie, een transparant overzicht van de financiële stromen, een performant rapporteringssysteem naar de gemeenten en een
betere evaluatie van de budgettaire impact van de fiscale maatregelen.
A-335/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter
bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 21/10/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 28/12/16

bevalling en tijdens de lactatie te steunen, alsook een afzonderlijke
richtlijn uit te werken die bezoldigd vaderschapsverlof van minstens
twee weken invoert.

Het ontwerp is een gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2006/54/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5
juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen
en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep en
komt aldus tegemoet aan twee kritische opmerkingen van de Europese Commissie, te weten het gebrek aan omzettingsmaatregelen om te
zorgen voor een gelijke behandeling in de systemen voor beroepsindeling en het te beperkte toepassingsgebied van de beschermingsmaatregelen tegen de vergeldingsmaatregelen.

A-344/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16
A-345/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot oprichting van het Internationaal
Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning, en de slotakte, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd door

A-342/1-2015/2016 – Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een Europees wetgevend initiatief inzake moederschapsen vaderschapsverlof met het oog op meer gelijkheid en solidariteit
tussen mannen en vrouwen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16

de Raad van het Internationaal Instituut op 24 januari 2006

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16
A-346/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instem-

Deze resolutie vraagt de Brusselse regering om bij de federale regering
aan te dringen op de noodzaak om op Europees niveau wetgevende
en niet wetgevende maatregelen in te voeren om de ouderschapsverloven te harmoniseren, een herziening van richtlijn 92/85/EEG van de
Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de
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ming met het Zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het
Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele
Politie (O.I.C.P. – INTERPOL), gedaan te Lyon op 14 oktober 2014 en
te Brussel op 24 oktober 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 28/12/16

2016-2017

CLICK ZONE

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

DEZE PAGINA BEVAT
AANKLIKBARE LINKS

A-353/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Verbindingsbureau van het Europees Instituut voor
de Bosbouw, ondertekend te Brussel op 9 oktober 2013

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16
A-354/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International, ondertekend te Brussel op 3 december 2012, tot
wijziging van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het
International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te
Brussel op 15 oktober 2003

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 28/12/16

dertekend te Brussel op 15 mei 2014

A-389/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Tweede Protocol tot wijziging en aanvulling van het
Aanvullend Akkoord, gesloten te Straatsburg op 3 december 1974
tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het Algemeen
Akkoord inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, ondertekend te Parijs op 2 september 1949, gedaan te Brussel
op 15 april 2016

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 28/12/16

A-355/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, on-
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A-356/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren
van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België,
ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, zoals gewijzigd en aangevuld
door de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 10 september 2013;
en de Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst,
ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België
en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in
Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het
functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België, ondertekend te Brussel op 10 september 2013
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Deze ordonnanties stemmen in met een reeks zetelovereenkomsten.
Wanneer een organisatie haar samenwerking met de Europese Unie
wil intensifiëren, beslist ze vaak om haar zetel te vestigen of een verbindingsbureau te openen in Brussel. Om haar de voorrechten en immuniteiten die noodzakelijk zijn voor haar goede werking in België te
kunnen verlenen, dient er een zetelovereenkomst te worden gesloten.
A-360/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie

A-385/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 21/10/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16
Deze ordonnantie geeft uitvoering aan het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake de rechten van personen met een handicap, door rekening te houden met de handicap (of handistreaming) in alle beleidsmaatregelen van het Gewest.

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 07/10/16,
ordonnantie bekrachtigd op 27/10/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 10/11/16
Deze ordonnantie vervangt de ordonnantie van 6 maart 2008 tot omzetting van richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, rekening houdend met de hernieuwde PSI richtlijn (public
sector information) van 26 juni 2013. De ordonnantie handelt over
de Open Data, zijnde een geheel van niet persoonsgebonden gegevens die worden verzameld door de overheden in het kader van hun
overheidsopdracht en waarvoor er geen of zeer weinig beperkingen
inzake het hergebruik bestaan.
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A-395/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van
cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt te Faro op 27 oktober 2005

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 21/04/17, ordonnantie bekrachtigd op 11/05/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 30/05/17

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16
A-399/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende
samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014

Deze ordonnantie stemt in met een conventie die is voortgevloeid uit
het verlangen van het Comité van Ministers van de Raad van Europa om
een referentiekader te creëren voor het erfgoedbeleid ter ondersteuning
van de reeds bestaande instrumenten en aangaande specifiekere thema’s inzake het cultureel erfgoed. De ordonnantie vestigt de aandacht
op de rechten en verantwoordelijkheden op dat gebied en benadrukt de
voordelen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van het erfgoed als
cultureel kapitaal.
A-396/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16, ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 28/12/16
A-398/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan te ‘s-Gravenhage op 20 februari 2014
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16
Deze ordonnanties stemmen in met verschillende Benelux verdragen.
De eerste ordonnantie gaat over het Verdrag tot herziening van het
Benelux Parlement. Naast de nieuwe officiële benaming en het feit
dat er rekening wordt gehouden met de structuur van de Belgische
Staat, strekt de overeenkomst er eveneens toe om nieuwe bevoegdheden toe te kennen aan het Benelux Parlement die onder meer te
maken hebben met grensoverschrijdende samenwerking, duurzame
ontwikkeling, samenwerking tussen de drie landen op het gebied van
buitenlands beleid en Europese aangelegenheden. De tweede ordonnantie handelt over het Verdrag inzake grensoverschrijdende samenwerking. Met dat verdrag geven de Benelux landen een nieuwe sterke
impuls aan de ontwikkeling van structuren voor grensoverschrijdende
samenwerking. De derde ordonnantie gaat over het Verdrag inzake
wegvervoerinspectie. De Benelux landen hebben gekozen voor samenwerking op het gebied van wegvervoerinspectie in het kader van
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de Benelux Unie, teneinde de uitwisseling van ervaringen te formaliseren en op dat gebied een voortrekkersrol te spelen binnen de Europese
Unie.
A-397/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende
de voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16, ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 28/12/16
Deze ordonnantie stemt in met de beslissing die ertoe strekt bepaalde
aspecten met betrekking tot de voorrechten en immuniteiten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van ATHENA te preciseren. ATHENA
is het mechanisme dat krachtens een beslissing van de Raad van 23 februari 2004 is opgericht om de financiering van de gemeenschappelijke
kosten van het optreden van de Europese Unie met militaire implicaties
of op het gebied van defensie te beheren.
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Deze ordonnantie stemt in met een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Kazakstan, dat een vernieuwd en verstrengd
kader biedt voor de bilaterale betrekkingen tussen de twee partners,
zowel op economisch als op politiek vlak.

A-400/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015

A-401/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd
door zijn Regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending of
een consulaire post, ondertekend te Jeruzalem op 11 november 2013

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16, ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 28/12/16

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 28/12/16
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A-402/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende in-

A-421/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de aan-

stemming met: de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en

passing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk

Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden

Gewest voor het begrotingsjaar 2016

door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair per-

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/12/16,

soneel, ondertekend te Brussel op 9 juni 2010

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16
A-403/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en
de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werk-

ordonnantie bekrachtigd op 12/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 30/12/16
A-422/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de
aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/12/16

zaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair
personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015

A-423/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de Mid-

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/16

delenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 2017

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het

Deze ordonnanties houden instemming in met de overeenkomsten
die als doel hebben het verrichten van betaalde werkzaamheden
(als loontrekkende of zelfstandige) door de echtgenoot en andere
gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de diplomatieke zendingen en consulaire posten
in België en, op grond van wederkerigheid door de Belgen die in het
andere overeenkomst sluitende land zijn aangesteld, te vergemakkelijken.
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Staatsblad van 03/01/16
A-424/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het begrotingsjaar 2017

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 08/02/17
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A-426/1-2016/2017 – Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2017

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/01/16
A-427/1-2016/2017 – Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het
begrotingsjaar 2017

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 13/01/16
De ontvangsten van 2016 worden gebracht op 4.415.736.000 euro,
zijnde een verhoging van 58.359.000 euro ten opzichte van de initiële
begroting 2016. De uitgaven 2016 worden gebracht op 4.899.849.000
euro aan vereffeningen, zijnde een stijging van 22.865.000 euro ten
opzichte van de initiële begroting 2016, en op 5.537.912.000 euro aan
vastleggingen, zijnde een verhoging van 151.772.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2016.
De ontvangsten van 2017 worden geraamd op 4.571.505.000 euro, zijnde een stijging van 155.769.000 euro ten opzichte van de aangepaste
begroting 2016. De uitgaven 2017 worden geraamd op 5.153.448.000
euro aan vereffeningen, zijnde een stijging van 253.599.000 euro ten
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opzichte van de aangepaste begroting 2016, en op 5.865.048.000
euro aan vastleggingen, zijnde een stijging van 327.136.000 euro ten
opzicht van de aangepaste begroting 2016.
A-429/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende het
tweede deel van de fiscale hervorming

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 12/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 29/12/16
Het tweede deel van de fiscale hervorming voorziet onder meer in de
toekenning, aan alle Brusselse eigenaars, van een forfaitaire premie
van 120 euro voor de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen
woning waarin de eigenaar in 2016 zijn hoofdverblijfplaats heeft gekozen; de afschaffing van de woonbonus voor de contracten die na
31 december 2016 zijn gesloten; de verhoging van het abattement op
de registratierechten bij de aankoop van een woning hoofdverblijfplaats voor personen die geen volle eigenaar van een andere woning
zijn (175.000 euro voor aankopen betreffende overeenkomsten die
gesloten zijn vanaf 1 januari 2017 en voor een belastbare grondslag
van maximum 500.000 euro); de verlaging met 0,5% van de PB via
een verlaging van de gewestelijke opcentiemen vanaf het aanslagjaar 2018; een vereenvoudiging en een harmonisering van de stelsels
van de schenking en successierechten voor de overdracht van kmo’s,
alsook op het vlak van successierechten, waarbij de kinderen uit een
andere relatie.
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/01/17
Deze ordonnantie strekt ertoe een gewestbelasting op het toeristisch
logies in te voeren om de belastingen op de inrichtingen van toeristisch logies te harmoniseren. De ordonnantie biedt de gemeenten die
zulks wensen, de mogelijkheid om een eigen belasting te vervangen
door opcentiemen op de nieuwe gewestbelasting.
A-452/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemA-430/1-2016/2017 – Budgettaire aanpassing nr. 2 van het boekjaar 2016 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 - Advies uit te brengen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Aanpassing aangenomen tijdens de plenaire vergadering van
25/11/16
Het betreft een gunstig advies dat zonder voorbehoud wordt uitgebracht over een budgettaire aanpassing voor de voormelde diensten.
A-445/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies
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ming met : het tweede Protocol, gedaan te Londen op 13 maart
2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van
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
inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten,
ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, zoals gewijzigd door het op
24 juni 2009 te Parijs ondertekende Protocol

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
A-453/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het
Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van
dubbele belasting inzake belasting naar het inkomen en naar het
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vermogen, zoals gewijzigd door het Avenant tussen het Koninkrijk

Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het

België en de Zwitserse Bondsstaat, ondertekend te Brussel op 10

voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake

april 2014; 2° het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwit-

belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend

serse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augus-

te Warschau op 20 augustus 2001, zoals gewijzigd door het Pro-

tus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat

tocol van 14 april 2014; 2° het Protocol, ondertekend te Luxem-

tot het vermijden van dubbele belasting inzake belasting naar het

burg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen

inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 10 april

het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van

2014

dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17

naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17

A-454/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het

A-456/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende in-

vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting

stemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en

inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24

het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en

juni 1970, zoals gewijzigd door het Protocol van 14 april 2014; 2°

tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting

het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging

inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het

van de Overeenkomst tussen België en Ierland tot het vermijden

Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd

van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake be-

door het Avenant gedaan te Madrid op 22 juni 2000, het Avenant,

lastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 24 juni 1970

gedaan te Brussel op 2 december 2009, en het Avenant, gedaan te

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17

Madrid op 15 april 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17

A-455/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de
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A-457/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende in-
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stemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het

A-459/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming

Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake

met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek

belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken

Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van

van belasting, en met het daarbij horende Protocol, ondertekend te

het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het

Oslo op 23 april 2014

inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Kigali op

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/07/17

16 april 2007, zoals gewijzigd door het Protocol van 17 mei 2010; 2° het

A-458/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de
Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en met het Protocol, ondertekend
te Brussel op 28 juni 1974, zoals gewijzigd door de Aanvullende Over-

Protocol, gedaan te Brussel op 17 mei 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en
het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar
het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17, ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 06/07/17

eenkomst van 23 juni 1993 en het Protocol van 19 januari 2010; 2° de
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Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993,

A-460/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming

tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de

met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense

Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorko-

Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen

men van het ontgaan van belasting, en van het Protocol, ondertekend

van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, on-

te Brussel op 28 juni 1974; 3° het Protocol, ondertekend te Brussel op

dertekend te Athene op 25 mei 2004, zoals gewijzigd door het Protocol

19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Konink-

van 16 maart 2010; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010,

rijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting

tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de

en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en van het Pro-

Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het

tocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974, zoals gewijzigd door de

voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het in-

Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993

komen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/07/17

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17, ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 06/07/17
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A-461/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het
daarbij horende Protocol, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
A-462/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de
Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november
1992, zoals gewijzigd door het Protocol van 26 augustus 2013; 2°
het Protocol, ondertekend te Mexico op 26 augustus 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting
en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
A-463/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Jersey
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inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 13 maart 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
A-464/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake
belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni
1987, zoals gewijzigd door het Protocol van 9 juli 2013; 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot
het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het
inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
A-465/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda
inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
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Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en
tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen
naar het inkomen, gedaan te Doha op 6 november 2007

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/07/17
A-469/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk
der Nederlanden, voor Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen
met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014
A-467/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het daarbij horende
Protocol, gedaan te Brussel op 6 juli 2010

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/07/17

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/07/17
A-470/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de
Republiek Oezbekistan tot het vermijden 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
14 november 1996, zoals gewijzigd door het Aanvullend Protocol, ge-

A-468/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk
België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Doha op 6 november 2007;
2° het Protocol, gedaan te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de
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daan te Tasjkent op 17 april 1998, en door het Protocol, gedaan te
Brussel op 18 februari 2015; 2° het Aanvullend Protocol, gedaan te
Tasjkent op 17 april 1998, tot wijziging van de Overeenkomst tussen
het Koninkrijk België en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden
van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen,
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ondertekend te Brussel op 14 november 1996; 3° het Protocol, gedaan
te Brussel op 18 februari 2015, tot wijziging van de Overeenkomst
tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden 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 14 november 1996, zoals gewijzigd
door het Aanvullend Protocol, gedaan te Tasjkent op 17 april 1998

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 06/07/17
A-471/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van
Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en te
Saint Peter Port op 7 mei 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
A-472/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Caymaneilanden inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot
belastingaangelegenheden, gedaan te George Town op 24 april 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 06/07/17
Deze ontwerpen van ordonnantie houden instemming in met een
reeks overeenkomsten inzake dubbele belasting, protocollen en specifieke akkoorden inzake de uitwisseling van inlichtingen teneinde de
uitwisseling van bankgegevens mogelijk te maken. Het sluiten van
deze akkoorden inzake dubbele belasting heeft tot voornaamste doel
fiscale fraude te bestrijden door een doeltreffende uitwisseling van
inlichtingen te organiseren tussen de belastingbesturen.
A-491/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie ter bevordering van
onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun
met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksinstellingen en ondernemingen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 12/09/17
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A-492/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met
economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17, ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 12/09/17
De wijziging van het wetgevingskader voor de financiering van onderzoek,
ontwikkeling en innovatie in Brussel heeft drie essentiële doelstellingen:
de aanpassing van de Brusselse regelgeving aan de nieuwe Europese regelgeving; de uitvoering van het nieuwe actieplan voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (GRI); de codificatie en de inschrijving van de systemen
voor bijstand die tot nu toe als enkele wettelijke grondslag de jaarlijkse
begrotingsordonnanties hadden, teneinde te zorgen voor meer rechtszekerheid en voor administratieve vereenvoudiging.
A-513/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met : het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 30/06/17, ordonnantie bekrachtigd op 13/07/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 18/07/17
Deze ordonnantie houdt instemming in met een akkoord dat voorziet in de
automatische uitwisseling van inlichtingen betreffende financiële rekenin70
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gen door het type inlichtingen dat wordt uitgewisseld en het moment
waarop zij worden uitgewisseld te specificeren.
A-515/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de
Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal
verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem
van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot invoering van
een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering
van maatregelen tot bestrijding van misbruik en fiscale fraude

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 30/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 13/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 18/07/17
Deze ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsakkoord dat een in de tijd beperkt systeem voor fiscale regularisatie instelt (loopt ten einde op 31 december 2020). Om misbruiken en fiscale fraude beter het hoofd te bieden, zullen de toepasbare sancties in
de wetboeken van registratierechten en successierechten verhoogd
worden.
A-523/1-2016/2017 – Ontwerp van gezamenlijke ordonnantie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 29/06/17

Aanpassingen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van
30/06/17
Het betreft gunstige adviezen zonder voorbehoud die worden gege-

De ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing moet worden geïndexeerd op 1 juli van elk jaar. Deze indexering
wordt uitgevoerd door de algemene index van de consumptieprijzen
van de maand mei van het desbetreffende jaar te delen door dezelfde
index voor de maand mei 2016. De index van de maand mei van het
desbetreffende jaar is echter pas beschikbaar in juni, wat dus weinig
tijd laat om de indexering toe te passen. De Brusselse Regering heeft
met deze ordonnantie de index van de maand mei van het desbetreffende jaar vervangen door de index van de maand maart.
A-527/1-2016/2017 – Begrotingswijzingen nr. 1 – 2017 / Begrotingswijziging nr. 2 – 2017 / Begroting van het boekjaar 2018 van

ven voor begrotingswijzigingen en begrotingen voor de bovenvermelde diensten.
A-529/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot opstelling van
een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 20/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 12/09/17
Deze ordonnantie beoogt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
partners ervan een wettelijk kader te verschaffen, alsook een lijst

de Franstalige Instelling belast met het beheer van de materiële

met doelstellingen en een eenheidsmatrix voor waarden en principes

en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levens-

inzake ontwikkelingssamenwerking, teneinde op relevante, doeltref-

beschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor more-

fende en doelmatige wijze te kunnen bijdragen tot het verwezenlijken

le dienstverlening van het administratief arrondissement Brus-

van het nieuwe paradigma van de Verenigde Naties, te weten de doel-

sel-Hoofdstad / Begrotingswijzing nr. 1 – 2017 / Begroting van

stellingen inzake duurzame ontwikkeling.

het boekjaar 2018 van de Nederlandstalige Instelling belast met
het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING

erkende centra voor morele dienstverlening van het administratief
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van besluiten om een indicatief rooster van de huurprijzen, alsook
een label “degelijke studentenhuisvesting” in te voeren en standaardmodellen voor huurovereenkomsten en plaatsbeschrijvingen
op te stellen.
COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR
A-361/1-2015/2016 – Voorstel van resolutie voor het opstarten
van proefprojecten met geautomatiseerde, gemotoriseerde voertuigen (zelfrijdende voertuigen / driverless cars)

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 18/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 30/10/17
Deze ordonnantie, die de Brussels Huisvestingscode wijzigt om de
huurovereenkomst voor woningen te reglementeren – een bevoegdheid die werd overgedragen aan de Gewesten in het kader van de
zesde Staatshervorming – regelt de relaties tussen verhuurders en
huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij voert met name
eigen regels in voor samen huren, huurovereenkomsten voor studenten en glijdende huurovereenkomsten en voorziet in de goedkeuring
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Deze resolutie vraagt de Brussels Regering de nodige maatregelen
te nemen om een proefproject inzake autonome voertuigen mogelijk te maken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij de federale overheid te pleiten voor aanpassingen van het
wetgevingskader die nodig zijn daartoe, maatregelen te nemen om
de bestaande wetgeving inzake de bescherming van de privacy na te
leven door het veld te bepalen van de gegevens die kunnen worden
verzameld door intelligente voertuigen over hun gebruikers en over
de omgeving waarin zij rijden.
A-416/1-2016/2017 – Voorstel van resolutie betreffende de invoering van betalingsfaciliteiten voor de jaarabonnementen van de
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17

2016-2017
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Deze resolutie vraagt de Brussels Regering, in overleg met de MIVB,
de jaarlijkse abonnementsprijzen voor het openbaar vervoer maandelijks betaalbaar te maken, teneinde de gezinnen die dat wensen in
staat te stellen dergelijke uitgaven in de tijd te spreiden, en gebruik te
maken van het openbaar vervoer.
A-508/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van
de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de organisatie
van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze ordonnantie beoogt ten gunste van de MIVB een wettelijke
dienstbaarheid van openbaar nut te verschaffen voor het metro en
premetronet. Dit systeem zal immers de mogelijkheid bieden de rechten van de MIVB op dit deel van het netwerk te verduidelijken, door
de maatschappij uit te rusten met een doeltreffende juridische tool
om alle interventies die gevraagd worden door het Gewest te verwezenlijken, zowel onder en op het publiek domein als onder en op het
privaat domein, alsook de privémiddelen voor de verwezenlijking van
het metro en het premetronet.

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 18/07/17

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN DE
TEWERKSTELLING
A-394/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking
van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met
het oog op de verwezenlijking van de Zesde Staatshervorming en de
wijziging van de naam van deze dienst

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 21/10/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 20/12/16
Deze ordonnantie geeft Actiris nieuwe opdrachten, met toepassing
van de bevoegdheden die werden overgeheveld aan de Gewesten
door de zesde Staatshervorming: controle en vrijstelling van de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, activeringsuitkeringen en verminderingen van de sociale bijdragen in het kader van het doelgroepen73
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beleid, follow up van de tewerkstelling op grond van artikel 60 van de
OCMW wet en beroepsheroriëntatie.
A-493/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van
het Bedrijfsleven

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 05/05/17,
ordonnantie bekrachtigd op 18/05/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 31/05/17
Deze ordonnantie richt een naamloze vennootschap op die “Brussels
Invest&Export”, Impulse (Brussels Agentschap voor het Ondernemen)
en Atrium bundelt. Het Agentschap zal het enige orgaan zijn dat belast wordt met advies en begeleiding van de overheid ten behoeve
van de bedrijven.
A-516/1- 2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 14/07/17
Deze ordonnantie hervormt de verminderingen van sociale bijdragen
en de activeringsmaatregelen die bestemd zijn voor de “doelgroepen”, te weten de werkzoekenden van minder dan 30 jaar, degenen
van ten minste 57 jaar en de langdurige werklozen.
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A-517/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 30/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 13/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 18/07/17
Deze ordonnantie organiseert de sector van de dienstencheques, in
het verlengde van het vroegere federale systeem.
A-380/1-2015/2016 – Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een openbare commerciële vastgoedmaatschappij (OCVM)

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17
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Deze resolutie vraagt de Brusselse Regering binnen Atrium een dienst
op te richten die belast wordt met het ondersteunen van een gediversifieerd en innoverend handelsaanbod in de verschillende handelswijken van het Gewest.
COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING
A-363/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/09/16,
ordonnantie bekrachtigd op 06/10/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 18/10/16

Deze ordonnantie beoogt een hervorming van het beleid inzake stadsvernieuwing, dat tot doel heeft de levensvoorwaarden in de minder
begunstigde zones te verbeteren en in fine de stad te ontwikkelen.
Zij heeft met name tot doel de bestaande programmatorische tools
te optimaliseren (wijkcontracten en zones voor stadsvernieuwing –
vroegere Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en
de Renovatie), daaraan stadsvernieuwingscontracten toe te voegen
en het kader te bepalen voor het stadsbeleid dat werd overgedragen
aan het Gewest door de zesde Staatshervorming.
COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN
A-333/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van
het Brussels gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen
te bevorderen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 07/10/16,
ordonnantie bekrachtigd op 27/10/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 10/11/16
Deze ordonnantie beoogt de pariteit te versterken tussen de eerste
en de laatste plaats van de gemeentelijke kieslijsten, en daarbij de
alternantie te bewaren die gewild wordt door de ordonnantie van 15
maart 2012. Voor de laatste kandidaat van de lijst wordt de keuze van
het geslacht dus vrij.
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A-418/2-2016/2017 – Voorstel van ordonnantie betreffende de gemeentelijke bejaardenadviesraden

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 20/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 12/09/17
Deze ordonnantie beoogt het bevorderen van de deelname van ouderen aan het lokaal politiek leven via de oprichting van gemeentelijke
adviesraden van ouderen.
A-512/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale Staat tot uitvoering van artikel 306, §
2, van het besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief
statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
A-384/1-2015/2016 – Voorstel van ordonnantie betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de lokale
besturen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 20/01/17,
ordonnantie bekrachtigd op 02/02/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 08/02/17
Deze ordonnantie beoogt de tewerkstelling van de personen met een
handicap bij het gemeentelijk openbaar ambt en op plaatselijk niveau
overheidsopdrachten te bevorderen met bedrijven voor aangepast
werk.
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/06/17,
Deze ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsakkoord ter verduidelijking van de bevoegdheidsverdeling inzake burgerlijke veiligheid tussen de federale overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
A-534/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van
de Nieuwe Gemeentewet teneinde de bevoegdheidsregels inzake
gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17,
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ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 31/08/17
Deze ordonnantie beoogt de regels inzake de beslissingsbevoegdheden die gelden inzake gemeentelijke overheidsopdrachten aan te passen en te moderniseren teneinde rekening te houden met de nieuwe
regelgeving inzake overheidsopdrachten en de strikte interpretatie
die nodig is van de voorwaarden waarin de gemeenteraad gemachtigd
is aan het College van burgemeester en schepenen sommigen van zijn
bevoegdheden inzake overheidsopdrachten te delegeren.
COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU
EN DE ENERGIE
A-378/1-2015/2016 – Voorstel van ordonnantie tot wijziging van

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,

A-379/1-2015/2016 – Voorstel van resolutie ter bevordering van
een fuel shift en de uitbouw van een netwerk van tankstations voor
compressed natural gas (CNG) voor de personenvoertuigen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16

de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Staatsblad van 28/12/16
Deze ordonnantie wijzigt het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing teneinde de MIVB te verplichten hybride voertuigen aan te kopen vanaf 1 januari 2017, en haar voertuigenvloot om te
vormen zodat die geheel elektrisch wordt tegen 2030.
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Deze resolutie vraagt de Brusselse Regering de installatie van CNG
stations te vergemakkelijken op het gehele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te zorgen voor een betere bewustmaking
en informatie van de consumenten over de milieuweerslag van de
brandstofkeuze voor hun voertuigen en elke andere maatregel te ne-
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men die kan bijdragen tot een werkelijke fuel shift in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat de luchtkwaliteit ten goede komt.

A-408/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tussen de
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels

A-382/1-2015/2016 – Voorstel van resolutie ter bevordering van de
uitbouw van oplaadinfrastructuur bestemd voor elektrische voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord
van 2 september 2013 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

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16

in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad

Deze resolutie vraagt de Brusselse Regering alle maatregelen te nemen
voor de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook het nut te onderzoeken van een
vrijstelling, voor beperkte duur, van de milieutaks op de overtollige parkeerplaatsen in geval van uitrusting met krachtige elektrische oplaadpunten.

van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ten-

A-406/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de

Deze ordonnantie houdt instemming in met een samenwerkingsakkoord teneinde de luchtvaartactiviteiten op te nemen in het gemeenschapssysteem voor de uitwisseling van quota’s inzake de uitstoot van
broeikasgassen.

ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk
Agentschap voor netheid

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16,
ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 28/12/16

einde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de
handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 13/03/17

A-409/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het

Deze ordonnantie beoogt de kwaliteit van de ophaalzakken die bestemd
zijn voor de producenten en houders van huishoudelijk afval te verbeteren en Net Brussel in staat te stellen op te treden als opdrachtencentrale voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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waterbeleid

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/01/17
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Deze ordonnantie strekt ertoe richtlijn 2014/101/EU van de Europese
Commissie van 30 oktober 2014 om te zetten in de ordonnantie van 20
oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. De wijzigingen als gevolg van deze nieuwe richtlijn hebben betrekking op de
normen en de te volgen methodes voor de follow up van de ecologische
kwaliteit van het oppervlaktewater.

ertoe strekt de opwarming van de aarde binnen de perken te houden, niet
verder te investeren in fossiele energie en te streven naar koolstofneutraliteit.
A-449/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het
beheer en de sanering van verontreinigde bodems

A-435/1-2016/2017 – Voorstel van resolutie tot invoering van een

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/02/17

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17, ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 13/07/17

Deze resolutie verzoekt de Brusselse Regering een maandelijkse betaling
van de waterrekeningen in te voeren, zonder bijkomende kosten voor de
gezinnen, en te zorgen voor betalingsplannen van drie tot twaalf maanden wanneer de achterstallige facturen te hoog worden.

Deze ordonnantie streeft, inzake beheer en sanering van verontreinigde
bodems, naar een administratieve vereenvoudiging, een versnelling van
de procedures en een optimalisering van de financiële tools ten gunste van
de eigenaars die niet verantwoordelijk zijn voor verontreinigde bodems.

A-441/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming

A-481-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet

met : het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Ver-

van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der

enigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs (Frankrijk), op

dieren

12 december 2015

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 21/04/17, ordonnantie bekrachtigd op 11/05/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 30/05/17

maandelijkse waterfactuur

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 03/02/17, ordonnantie bekrachtigd op 16/02/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 10/03/17
Deze ordonnantie houdt instemming in met het akkoord van Parijs van 12
december 2015 over het klimaat, dat tussen 195 delegaties gesloten is en
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Deze ordonnantie is een aanvulling van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van de dieren, met een verbod
betreffende het houden van dieren voor hun pels.
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A-487/1-2016/2017 – Voorstel van resolutie tot wijziging van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014
betreffende het voorbeeldgedrag van de overheden inzake vervoer

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 24/03/17
Deze resolutie verzoekt de Brusselse Regering het specifieke stelsel
voor de voertuigen van de ministers af te schaffen, ervoor te zorgen
dat deze bepaling effectief wordt bij elke vernieuwing van een leasingovereenkomst voor de voertuigen van de ministers en alle publieke organisaties en ministeriële kabinetten van de Gemeenschappen, en de
federale overheid in het Brussels Gewest ertoe aan te zetten om de
standaarden die opgelegd worden aan de Brusselse gewestelijke en lokale instellingen en besturen na te leven.
A-526/1-2016/2017 – Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de
A-485/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instem-

ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor

ming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in

het waterbeleid en met betrekking tot de fusie van de wateroperatoren

Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/06/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 28/06/17

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 24/03/17,
ordonnantie bekrachtigd op 20/04/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 24/04/17
Deze ordonnantie houdt instemming in met het Verdrag van Minamata inzake kwik dat internationale regels oplegt voor de controle en
de vermindering van de uitstoot van kwik, om de schadelijke gevolgen
voor de gezondheid en het leefmilieu te beperken.
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Deze ordonnantie wijzigt de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid om de fusie tussen de twee
intercommunales Hydrobru en Vivaqua juridisch mogelijk te maken,
met het oog op een rationeler, transparanter en efficiënter beheer van
de watersector.

2016-2017
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A-528/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat betreft het verbod op dwangvoederen van dieren

104 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 12/09/17

mité van de regio’s om de Brusselse gekozenen te sensibiliseren en

Deze ordonnantie is een aanvulling van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, met een verbod om de dieren onder dwang te voederen.
COMMISSIE BELAST MET DE EUROPESE
AANGELEGENHEDEN

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 05/05/17
Deze resolutie verzoekt de Brussels Regering om tijdens het intra Belgisch overleg voorafgaand aan de Europese standpunten, te ijveren
voor een herziening van het Europees systeem van de rekeningen,
een grotere rechtszekerheid, een grotere transparantie van de beslissingen van de autoriteiten bevoegd voor statistieken voor de investerende overheden en een maximale inroeping van de verzachtende
omstandigheden en de andere pertinente factoren bedoeld in artikel
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nieuw deze verzuchtingen en voorstellen voor te leggen aan het Comaximaal te mobiliseren voor deze politieke uitdagingen.

G.2. VERENIGDE VERGADERING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN

A-443/1-2016/2017 – Voorstel van resolutie met het oog op de aanpassing van de Europese budgettaire en boekhoudkundige voorschriften teneinde de openbare investeringen aan te moedigen
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Deze resolutie verzoekt de Brusselse vertegenwoordigers ook om op-

B-61/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende integratie
van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 02/02/17
Deze ordonnantie voert de Overeenkomst van de Verenigde Naties
betreffende de rechten van de personen met een handicap uit, door
rekening te houden met de dimensie van de handicap (of handistreaming) in alle beleidskeuzes van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

2016-2017
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instellingen en de natuurlijke personen die niet uit vrije wil een vergunning bij Kind en Gezin of ONE gevraagd hebben, onderworpen aan
de verplichting tot vergunning.
B-71-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 21/04/17,
ordonnantie bekrachtigd op 11/05/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 30/05/17

B-70/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de organisatie van kinderopvang

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 10/03/17,
ordonnantie bekrachtigd op 23/03/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 13/04/17
Deze ordonnantie voert een eigen regelgeving in voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake kinderopvang: om een
minimale garantie op kwaliteit voor elk kind in de opvang te garanderen, worden voortaan ook de tweetalige (Nederlands en Franstalige)
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Deze ordonnantie voert een verplicht inburgeringstraject in om de
actieve deelneming van nieuwkomers in de Brusselse maatschappij
te bevorderen. In Brussel is enkel de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie immers bevoegd voor het opleggen van verplichtingen die onmiddellijk van toepassing zijn op de personen. Het inburgeringstraject zal in handen zijn van organisatoren die door het
Verenigd College erkend zijn en zal drie aspecten bevatten die als
essentieel beschouwd worden: het onthaal, de taalcursussen en de
inburgeringscursussen.
VERENIGDE COMMISSIES VOOR DE GEZONDHEID EN DE
SOCIALE ZAKEN
B-52/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, gedaan te Jerusalem
op 24 maart 2014

2016-2017
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 02/02/17
B-53/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te
Brussel op 18 februari 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 02/02/17
B-54/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de
Republiek Turkije, opgemaakt te Ankara op 11 april 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 02/02/17
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Deze ordonnanties houden instemming in met verdragen die zorgen
voor de regeling van de situatie van de loontrekkenden en de zelfstandigen die onderworpen waren aan het stelsel van de Belgische sociale
zekerheid of, respectievelijk, de Israëlische, Marokkaanse, Turkse of Tunesische sociale zekerheid, in de loop van hun loopbaan of die van het
ene stelsel naar het andere overstappen.
B-59/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met: het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te ‘s-Gravenhage op 20 februari 2014

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16, ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 28/12/17
Deze ordonnantie houdt instemming in met een overeenkomst tussen
Staten van de Benelux die de voordelen van het Benelux Verdrag van
1986 combineert met de verordening “Europese groepering voor territoriale samenwerking” van 2006 om het meest geavanceerde kader te
bieden inzake grensoverschrijdende samenwerking.

B-55/1-2015/2016 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis
op 28 maart 2014

B-60/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 02/02/17

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/11/16, ordonnantie bekrachtigd op 08/12/16 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 28/12/17

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

met: de Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Kazachstan,
anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015

2016-2017
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Deze ordonnantie stemt in met een samenwerkingsovereenkomst
tussen de Europese Unie en Kazakstan die een vernieuwd en versterkt
een kader voor de bilaterale betrekkingen tussen de twee partners,
zowel op economisch als op politiek vlak.
B-63/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 12/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/17
B-64/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2016

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 12/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 28/12/17
B-65/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 11/01/17

B-66/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 23/12/16,
ordonnantie bekrachtigd op 23/12/16 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 11/01/17
De ontvangsten 2016 worden gebracht op 1.224.748.000, zijnde een
daling met 46.650.000 euro ten opzichte van de initiële begroting
2016. De uitgaven 2016 worden gebracht op 1.253.992.000 euro aan
vereffeningen, zijnde een daling met 36.584.000 euro ten opzichte
van de initiële begroting 2016, en op 1.237.335.000 euro aan vastleggingen, zijnde een daling met 56.306.000 euro ten opzichte van de
initiële begroting 2016.
De ontvangsten 2017 worden geraamd op 1.267.479.000 euro, zijnde een stijging met 42.731.000 euro ten opzichte van de aangepaste
begroting 2016. De uitgaven 2017 worden geraamd op 1.292.708.000
euro aan vereffeningen, zijnde een stijging met 38.716.000 euro ten
opzichte van de aangepaste begroting 2016, en op 1.273.592.000
euro aan vastleggingen, zijnde een stijging met 36.257.000 euro ten
opzichte van de aangepaste begroting 2016.
B-69/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand
aan Personen en Gezinsbijslag

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 10/03/17,
84
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ordonnantie bekrachtigd op 23/03/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 12/04/17
Deze ordonnantie richt in het kader van de zesde Staatshervorming
een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid op, genaamd “Iriscare”. Ze wordt belast met de aspecten die niet aan het
bestuur worden toevertrouwd op het gebied van volksgezondheid,
bijstand aan de personen en gezinsprestaties. Iriscare bestaat uit
twee componenten, “gezondheid en bijstand aan de personen” en
“gezinsprestaties” en wordt paritair beheerd.
B-77/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te
New York op 10 december 1984 ; 2° het Facultatief Protocol bij het
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 12/09/17
Deze ordonnantie stemt in met een facultatief protocol tot uitvoering
van de bepalingen van het Verdrag van 10 december 1984, volgens
welke de Staten maatregelen moeten treffen tegen foltering en onmenselijke of onterende behandelingen. Aangezien die instemming
pas zin heeft als het Verdrag van 10 december 1984 zelf is opgenomen
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in de rechtsorde van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, stemt deze ordonnantie daar eveneens mee in.
B-78/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de Bijlage, aangenomen te
Genève op 25 juni 1969

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 14/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 12/09/17
Deze ordonnantie stemt in met een verdrag dat de verdragen vervangt
die vóór de Tweede Wereldoorlog werden aangenomen en niet meer
beantwoorden aan de huidige opvattingen van de sociale zekerheid.
B-79/1-2016/2017 – Voorstel van ordonnantie betreffende het parlementair onderzoek van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
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Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 16/06/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 21/06/17
Deze ordonnantie strekt ertoe de Verenigde Vergadering wetsbepalingen te verschaffen die de regels voor de uitoefening van het onderzoeksrecht waarover ze beschikt, preciseren. Deze tekst neemt,
mutatis mutandis, de bepalingen over die van toepassing zijn op het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, die zelf gebaseerd zijn op de federale wetgeving ter zake.
B-80/1-2016/2017 – Ontwerp van ordonnantie strekkende tot instelling van een moratorium van het aantal bedden voor bepaalde
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 30/06/17,
ordonnantie bekrachtigd op 13/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 18/07/17
Deze ordonnantie, die een moratorium van bepaalde tijd vaststelt
voor het aantal bedden in rusthuizen voor bejaarden, het aantal bedden in rust en verzorgingstehuizen en het aantal bedden voor kort
verblijf, is de eerste stap van een allesomvattende hervorming van
de sector, die ertoe strekt een effectieve programmatie in te voeren
die waarborgt dat de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geïnvesteerde middelen worden toegekend naargelang de
reële behoeften.
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G.3. BRUSSELS PARLEMENT EN VERENIGDE
VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)
INTERPARLEMENTAIRE COMMISSIE
A-537/1-2016/2017 – Ontwerp van gezamenlijke ordonnantie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW’s van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 20/07/17,
ordonnantie bekrachtigd op 27/07/17 en bekendgemaakt in het
Staatsblad van 14/09/17
Deze ordonnantie strekt ertoe de dotaties aan de gemeenten die al
bestonden en die de gevolgen van de algemene dotatie aanvulden
of bijstuurden, te vereenvoudigen en te bundelen, alsook de impact
ervan te versterken door middel van herfinanciering en, tot slot, een
evenwichtige en voorspelbare verdeling te waarborgen door het instellen van driejarige periodes en een standstill principe.

2016-2017
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H.

DE VERWORPEN, INGETROKKEN
OF ZONDER DOEL GEWORDEN
TEKSTEN

ZIE BIJLAGEN P.157

I.

DE BEGROTING GOEDGEKEURD
IN HET PARLEMENT

Tijdens de plenaire vergaderingen van donderdag 22 en vrijdag 23 december 2016 hebben de Brusselse volksvertegenwoordigers de begroting
van het volgende jaar van het Gewest en van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC) besproken en goedgekeurd.
Voor het begrotingsjaar 2017 worden de totale ontvangsten van het
Gewest geraamd op 4.571.505.000 euro, hetzij een vermeerdering van
155.769.000 euro ten aanzien van de aangepaste begroting 2016.
De uitgaven voor vereffeningen* bedragen 4.908.786.000 euro, hetzij
een vermeerdering van 320.044.000 euro ten aanzien van de aangepaste begroting 2016. De uitgaven voor de vastleggingen* bedroegen
5.619.433.000 euro hetzij een vermeerdering van 247.315.000 euro ten
aanzien van de aangepaste begroting 2016.

87

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

2016-2017

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

OVERZICHT BEGROTINGEN 2012-2017 VAN HET GEWEST
ONTVANGSTEN GEWESTELIJKE BELASTINGEN

In euro x 1.000 / Incl. consolidatie agglomeratie /
Excl. schuldenlasten / Weergave van de initiële begrotingen
JAAR

ONTVANGSTEN

ONTVANGSTEN DEEL UIT DE PB-BELASTING
ONTVANGSTEN TOTAAL (INCL. ANDERE)
UITGAVEN VEREFFENINGEN
UITGAVEN VASTLEGGINGEN

UITGAVEN

GEWESTELIJKE
BELASTINGEN

DEEL UIT DE
PB-BELASTING

TOTAAL
(INCL. ANDERE)

VEREFFENINGEN

VASTLEGGINGEN

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

2014

1.245.984

1.081.080

3.444.689

3.965.800

4.533.555

2015

1.344.708

1.691.288

4.218.407

4.734.870

5.169.765

2016

1.408.182

1.890.119

4.357.377

4.876.989

5.386.145

2017

1.351.806

1.956.259

4.571.505

4.908.786

5.619.433

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OVERZICHT BEGROTINGEN 2012-2017 VAN DE GGC
ONTVANGSTEN

In euro x 1.000
JAAR
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ONTVANGSTEN

UITGAVEN
VEREFFENINGSKREDIETEN

UITGAVEN
VEREFFENINGSKREDIETEN

VASTLEGGINGSKREDIETEN

2012

88.586

91.380

96.726

2013

89.509

92.799

96.402

2014

91.358

94.665

98.490

2015

1.171.981

1.180.529

1.184.191

2016

1.271.398

1.290.576

1.293.641

2017

1.267.479

1.292.708

1.273.592

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

UITGAVEN
VASTLEGGINGSKREDIETEN

2012

2016-2017

2013

2014

2015

2016

2017

HET PARLEMENT COMMUNICEERT

HET PARLEMENT COMMUNICEERT
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A.

DE WEBSITE VAN
HET PARLEMENT

PARLEMENT.BRUSSELS

De nieuwe WordPress website van het Brussels Parlement is online sedert 2017. Hij is ontwikkeld door de firma Paf!, agentschap voor grafische vormgeving en digitale projecten (www.pafdesign.be).
De website blijft de betrouwbare bron van informatieverspreiding inzake de werking, de samenstelling en het
wetgevend werk van de assemblee.

B.

SOCIALE
MEDIA

Alle sociale media hebben hun eigen publiek gevonden.
De vele burgers die de socialemediacommunicatie van
de assemblee volgen, krijgen er verslag (tekst, foto’s of
video’s) over activiteiten waaraan ze zelf deelnamen.
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HET PARLEMENT COMMUNICEERT

C.

ANALYSE VAN 15/11/2016
TOT 14/11/2017

C.1. WEBSITE

• TALEN

• PLATEFORM

446 748

Bezochte pagina’s

Oktober 2017
Sedert mei 2017, is de
beste maand (op basis
van het aantal bezochte
pagina’s) oktober 2017 met
42874 bezochte pagina’s.

60,18%

FR

24,60%

12,85%

NL

EN

Vast

17,49 %
Mobiel

• DE MEEST BEZOCHTE RUBRIEKEN (*)
• TRAFIC

Volksvertegenwoordigers

België

Agenda

94,96% bezoekers
uit België
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82,35%

49%

28 %

49% bezoekers
komen via Google

28% bezoekers
surfen direct naar
onze website

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

2016-2017

Parlementaire
documenten

(*) Buiten de wetgevende database

CLICK ZONE

HET PARLEMENT COMMUNICEERT
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C.2. SOCIALE MEDIA

371416 bezoekers

Beste Facebookevent
https://www.facebook.com/events/301850553565171/

AANTAL ABONNEES PER MEDIA

BEZOEKERS

2292
54583
662
263567
597
53266
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Beste Tweet

Beste Linkedinpost

https://twitter.com/parlbruparl/status/918176171707154432

https://www.linkedin.com/feed/update/
urn:li:activity:6323094108550373376
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HET PARLEMENT ONTVANGT,
INFORMEERT EN ORGANISEERT

HET PARLEMENT ONTVANGT, INFORMEERT EN ORGANISEERT

A.

DE GELEIDE
BEZOEKEN

Het Brussels Parlement organiseert op afspraak bezoeken
voor leerlingen, studenten of volwassenen. Er wordt een
inleiding gegeven en een film vertoond, er kunnen vragen
gesteld worden en desgevallend heeft er een ontmoeting
plaats met parlementsleden. Voor de 10 tot 15-jarigen, organiseert het Brussels Parlement ook het rollenspel “Democracity” (zie in dit verband ook punt B).
Om een plenaire vergadering (meestal op een vrijdag) of
een commissievergadering bij te wonen, dient u het tijdschema op onze website parlement.brussels te raadplegen.
Nadien verwachten we u aan het onthaal van het Brussels
Parlement, Lombardstraat 69. Vergeet geen identiteitsbewijs!
Voor meer informatie, neem contact op met de dienst public relations, per e-mail publicrelations@parlement.brussels of per telefoon op het nummer 02 549 62 04.
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+24 %

+42 %

bezoeken in vergelijking
met 2014-2015*

bezoeken in vergelijking
met 2015-2016*

* geleide bezoeken en edities
«Democracity»

* geleide bezoeken en edities
«Democracity»

A.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.

2016-2017
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HIERONDER EEN OVERZICHTSLIJST VAN DE ORGANISATIES
DIE HET PARLEMENT TIJDENS DE ZITTING 2016-2017 HEBBEN BEZOCHT

• SCHOLEN
SECUNDAIRE SCHOLEN:
•

 rievuldigheidscollege - Leuven (16 januari 2017),
D
•  Ecole Saint-Adrien Val Duchesse - Elsene-Oudergem
(23 en 26 januari 2017),
•  Scheppersinstituut - Mechelen (24 januari 2017),
•  Lycée Emile Jacqmain - Brussel (20 en 21 februari 2017),
•  Athénée royal Andrée Thomas - Vorst (28 maart 2017),
•  Mater Dei Instituut - Sint-Pieters-Woluwe (15 mei 2017),
•  Ecoles Decroly - Ukkel (29 september 2017).
HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN:
•

EPFC/ULB – studenten Public Relations (21 oktober 2016),
•  EPHEC – studenten Publiekrecht (10 en 15 november 2016),
•  ODISEE – studenten Sociaal Werk (16 november 2016 en
11 oktober 2017),
•  Haute Ecole Paul Henri Spaak (22 november 2016),
•  VUB – studenten Publiekrecht (25 november, 9 december
2016 en 21 april 2017 ),
•  Haute Ecole Francisco Ferrer (1 december 2016 en 27 april
2017),
•  studenten UCL-LLN Romaanse Talen (25 april 2017).
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ANDERE:
•

Personeel juridische aangelegenheden Europees Parlement
(29 september 2016),
•  vzw Symboles et neutralité - Ukkel (29 september 2016),
•  Centre bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) - Brussel
(19 oktober 2016),
•  Inner Wheel Thuin-Fontaine (18 november 2016),
•  CERIA (volwassenen) - Anderlecht (5 december 2016),
•  CPCP vzw - Brussel (13 februari, 22 mei, 29 juni, 7 september
2017),
•  vzw Le Piment - Sint-Jans-Molenbeek (10 maart 2017),
•  Kopen Passer (14 maart 2017),
•  Stagiaires Bruxelles-Formation (15 maart 2017),
•  vzw Bruxelles Vivre Ensemble - Sint-Jans-Molenbeek
(23 maart 2017),
•  Welcome Belgium - diplomaten (24 maart 2017),
•  Partena (19 april 2017),
ste
•  Fraternelle Royale 1 regiment gidsen (22 april 2017),
•  bezoek ambtenaren Estland (26 april en 3 mei 2017),
•  vzw Atelier du Soleil - Brussel (2 mei 2017),
•  vzw Lire et Écrire- Sint-Jans-Molenbeek (16 mei 2017),
•  vzw bon, integratie en inburgering - Schaarbeek (18 mei 2017),
•  Brussels Academy (29 mei 2017),
•  VTBCultuur Kortenberg (30 mei 2017),
•  Ereraadsleden - Provincie Antwerpen (10 juni 2017),
•  Sociale dienst - Provincie West-Vlaanderen (26 september
2017),
•  MOC-CIEP Schaarbeek (28 september 2017).
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A.2. RONDLEIDINGEN ONDER
LEIDING VAN PARLEMENTSLEDEN
OF POLITIEKE FRACTIES:
De heer Fouad Ahidar - sp.a (28 november 2016);
De heer Bernard Clerfayt - Défi (26 november 2016);
De heer Stefan Cornelis - Open VLD (2 mei 2017);
Mevr. Julie de Groote - cdH (22 april, 5 juli 2017);
Mevr. Carla Dejonghe - Open VLD (23 januari, 25 maart,
9 mei 2017);
Mevr. Brigitte Grouwels - CD&V (8 december 2016 en
26, 27 januari, 16 februari, 23 maart, 27 april, 11 mei, 8
juni 2017 );
De heer Alain Maron - Ecolo (21 maart 2017);
De heer Serge de Patoul - DéFi (14 november, 10 december 2016 en 28 januari, 18 maart, 13 mei, 17 juni 2017);
De heer Arnaud Pinxteren - Ecolo (18 juli 2017);
De heer Arnaud Verstraete - Groen (7 juli 2017)
Mevr. Khadija Zamouri - Open VLD (22 september,
9 november 2016)
Groen-fractie (18 maart 2017);
Open VLD-fractie(25 maart 2017);
N-VA-fractie (7 oktober 2017).

2016-2017
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B.

HET ROLLENSPEL
‘DEMOCRACITY’

28 EDITIES MET ZO’N 750 JONGEREN

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

•

GBS Mooi Bos - Sint-Pieters-Woluwe (23 november 2016),

•

BS Ten Nude - Brussel (24 november 2016),

•

BS OLV - Evere (24 november 2016),

•

BS De Groene Parel - Sint-Pieters-Leeuw (17 januari 2017),

•

BS De Kadeekes - Koekelberg (19 januari 2017),

• BS
•

Ecole communale du Verrewinkel - Ukkel (14 en 16 maart 2017),

•

BS De Wimpel - Elsene (21 maart 2017),

•

Ecole Notre Dame des Champs - Ukkel (22 maart 2017),

•

BS Kasteel Beiaard - Neder-Over-Heembeek
(18 april en 17 mei 2017),

werking van een parlement en zijn democratische besluitvorming en van hen kritische jonge burgers maken.

•

Hieronder een overzichtslijst van de scholen die tijdens de zit-

SECUNDAIRE SCHOLEN:

BS Floralia - Sint-Lambrecht-Woluwe (11 mei 2017).

ting 2016-2017 aan het rollenspel ‘Democracity’ hebben deel-

•

Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls - Laken (26 en 27 oktober 2016),

genomen:

•

Institut de la Vierge Fidèle - Schaarbeek (14 februari 2017),

•

Koninklijk Atheneum - Asse (15 en 16 februari 2017),

BASISSCHOLEN:

•

KA - Etterbeek (15 maart 2017),

•

•

Atheneum Go! For Business - Sint-Jans-Molenbeek (15 maart 2017),

de Messidor - Ukkel (18 oktober en 25 januari 2017),

•

Athénée Royal Andrée Thomas - Vorst (28 maart 2017),

•

GBS Windroos - Sint-Jans-Molenbeek (15 november 2016),

•

Don Bosco - Groot-Bijgaarden (20 april 2017),

•

BS Kriek - Schaarbeek (23 november 2016),

•

Lycée Mater Dei - Sint-Lambrechts-Woluwe (31 mei 2017).

Sint-Jozefschool - Ukkel (29 september 2016),

• Ecole
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C.

DE
PUBLICATIES

• ANDERE PUBLICATIES:

Al onze (twee- of drietalige) publicaties zijn ter beschikking
van het publiek en kunnen op eenvoudige aanvraag bij de
dienst public relations verkregen worden. Zij kunnen eveneens worden geraadpleegd en of gedownload via de website:
parlement.brussels.

•

folder en brochure “Het Brussels Parlement”;

•

brochure “25 jaar Brussels Parlement”;

•

“Parcours voor de bezoekers” (open dagen);

•

Stripverhaal “Clara zet zich in”;

•

“Jaarverslagen”;

•

De publicaties die het Brussels Parlement heeft uitgegeven
tijdens de zitting 2016-2017:

•

 nalen van het colloquium “De openbare investeringen
• A
versus de Europese voorschriften en beperkingen”
 ttp://www.parlement.brussels/de-openbareh
investeringen/?lang=nl;

• Brochure “Debat: Europa de bekoelde liefde ”
 ttp://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2018/01/
h
PARBRU_17_015-brochureEuropejtm-09_INT_NL.pdf;

• Folder

“Laat uw stem horen (een petitierecht voor alle
burgers)” ;
 ttps://www.youtube.com/
h
watch?v=OAQGTNn3PwU&index=7&list=UUl13Fl9cxwUvDfqYbthFuOA
http://www.parlement.brussels/petitions/?lang=nl;
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 rochure “Regulering, een uitdaging voor het Brussels
b
Gewest”;
 rochure “De Parlementen van België en hun internatib
onale bevoegdheden”.
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D.

COLLOQUIA, CONFERENTIES
EN DEBATTEN

DIE HET PARLEMENT ZELF ORGANISEERDE OF IN
SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

• OKTOBER 2016
Colloquium “De openbare investeringen versus de Europese
voorschriften en beperkingen ”

In aanwezigheid van Eurocommissaris Pierre Moscovici organiseerde het Brussels Parlement op 13 oktober 2016 in zijn halfrond, samen met het Comité van de Regio’s, een colloquium
met als thema “ De openbare investeringen versus de Europese voorschriften en beperkingen ”.
http://www.parlement.brussels/de-openbare-investeringen/?lang=nl
https://www.facebook.com/events/300652603626598
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• NOVEMBER 2016
Colloquium “Local Welcoming Policies for EU mobile citizens” in samenwerking met bon, Agentschap Integratie en
Inburgering

Het Brussels Parlement organiseerde op 29 november 2016,
samen met bon, Agentschap Integratie en Inburgering, een
colloquium met als thema “Local Welcoming Policies for EU
mobile citizens”
https://www.facebook.com/events/1146436325423033

Na het welkomstwoord van Karin Impens, Adjunct-directeur
van het Brusselse Commissariaat voor Europa en Internationale Organisaties, werden de volgende thema’s behandeld:
en inburgering in Brussel en Vlaanderen met
Leen Verraest, Algemeen Directeur, bon, Agentschap Integratie en Inburgering;

• Integratie

Welcoming Policies for EU mobile citizens met Eric
De Jonge, Regiomanager Brussel, bon, Agentschap Integratie en Inburgering;

• Local

mobiliteit en migratie: achtergrond en
uitdagingen met Prof. Dr. Helga A.G. de Valk, Themaleider
‘migratie en migranten’, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute & Population Research Center, Rijksuniversiteit Groningen;

• Intra-Europese

• Mobiele EU-burgers en lokale overheden: bevindingen en

uitdagingen voor beleid en bestuur met Prof. Dr. Gregg
Bucken-Knapp, Transnationale Research Coördinator Local Welcoming Policies for EU mobile citizens - Professor,
School of Public Administration, Universiteit van Göteborg.
Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets nam het slotwoord
voor haar rekening.
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• MAART 2017
Colloquium “Rechten van de vrouw: een verhaal zonder
einde? ”

Het Brussels Parlement organiseerde op 8 maart 2017 naar
aanleiding van de internationale vrouwendag een colloquium met als thema : “ Rechten van de vrouw , een verhaal
zonderParlement
einde ?bruxellois
”
Brussels Parlement
Lombardstraat 69
1000 Brussel

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA FEMME

08/03/2017
INTERNATIONALE
VROUWENDAG

69, rue du Lombard
1000 Bruxelles

https://www.youtube.com/watch?v=w6YzrHysUn8
PARBRU_17_007-Journee-femme_BL.indd 1-2

31/01/17 12:14

Zo’n 130 mensen hebben het colloquium, dat door Viviane
Teitelbaum (MR) en Annemie Maes (Groen) werd voorgezeten, bijgewoond.
Na een inleiding door Voorzitter Charles Picqué en Eerste
Ondervoorzitter, Fouad Ahidar, behandelden de Professoren
Valérie Piette (ULB), Caroline Pauwels (rector van de VUB),
David Paternotte (STRIGES-ULB) en Karen Celis (RHEA-VUB)
een zeer actuele problematiek: de verworvenheden van
vrouwen op sexueel vlak, van voorbehoedsmiddelen tot de
vrijwillige zwangerschapsonderbreking, verworvenheden
die vandaag bijzonder bedreigd worden.
Staatssecretaris Bianca Debaets, belast met Gelijkekansenbeleid, sloot het colloquium af.
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Debat “ Europa, de bekoelde liefde”
DÉBAT ENTRE / DEBAT TUSSEN

PAUL MAGNETTE & GUY VERHOFSTADT

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de ondertekening van het Verdrag van Rome organiseerde het Brussels
Parlement op 27 maart 2017 een debat tussen Paul Magnette, minister-president van de Waalse regering, en Guy
Verhofstadt, Europees parlementslid en voorzitter van de
ALDE-fractie, over het thema van “Europa, de bekoelde
liefde” en het project dat Europa nieuw leven zou kunnen
inblazen.

EUROPE / EUROPA

JE T’A IME, MOI NON PLUS / DE BEKOELDE LIEFDE

1/03/17 09:39

Het debat werd gemodereerd door politicoloog Nathalie
Brack (IEE-ULB).
https://www.facebook.com/events/301850553565171

https://www.youtube.com/watch?v=d9wIqgMUxCw

Nu de kritiek op de Europese Unie en haar beleid steeds groter wordt, moeten zelfs de voorstanders van Europa erkennen dat zelfkritiek nodig is als men de Europese droom wil
redden. Hoe moeten de nieuwe bakens van dit project eruit
zien? Is een grotere rol voor de nationale parlementen (of
zelfs de regionale) een denkpiste? Welke lessen kunnen uit
de brexit getrokken worden? Wat is de geloofwaardigheid
van Europa wanneer Hongarije en Polen de rechtsstaat met
voeten treden.

https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/photos
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• JUNI 2017
Ontmoeting met Pierre Rosanvallon, historicus en socioloog

In het kader van een reflectie over de nieuwe vormen van
democratie en op initiatief van Parlementsvoorzitter Charles
Picqué, had een conferentie-debat plaats in het halfrond op
7 juni 2017
met historicus en socioloog Pierre Rosanvallon
Brussels Parlement
Parlement bruxellois
Lombardstraat 69
69, rue du Lombard
over het1000
thema
“Democratie in de 21ste eeuw: risico’s en
1000 Brussel
Bruxelles
kansen”. Een hondertal personen namen eraan deel
PARBRU_17_013_Rencontre070617_05d_BAT.indd 2-3

h
 ttps://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=856632061155939
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PIERRE ROSANVALLON
Professeur au Collège de France
Hoogleraar aan het Collège de France

07/06/2017

5/05/17 14:48

https://www.youtube.com/watch?v=QxAgCaa0WJ8
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• OKTOBER 2017

Grand Place
Grote Markt

Colloque de rentrée
Colloquium bij de opening van het jaar

Schaerbeek
Schaarbeek

« Penser et construire
la ville citoyenne »

Colloquium “Een stad voor de burgers bedenken en
bouwen”
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 et Brussels Parlement organiseerde op 12 oktober 2017
H
een colloquium met als thema : “Een stad voor de burgers
bedenken en bouwen”. De stad is een plaats in beweging,
met sociale en culturele diversiteit, een plaats van innovatie en creatie, maar ook van conflict en breuken. De huidige
uitdagingen gebieden na te denken over de wijze om ze te
organiseren, zowel in het licht van de stedelijke als de democratische aspecten.
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Accès gratuit mais sur inscription par courriel
Toegang gratis, mits inschrijvingen per e-mail
(avant le vendredi 6 octobre) : evenement@parlement.brussels
(vóór vrijdag 6 oktober) : evenement@parlement.brussels

Saint-Gilles
Sint-Gillis

Hô

pit
al

12.10.17 13:30-18:00

Ixelles
Elsene

ENTRÉE GRATUITE
TOEGANG GRATIS

Entrée / Ingang : Rue du Lombard 69 Lombardstraat
Bruxelles 1000 Brussel

www.parlement.brussels

PARBRU_17_016_InvitationColloqueRentree2017_07a.indd 1-2

24/08/17 15:37

Na het welkomstwoord van Parlementsvoorzitter Charles
Picqué, kwamen de drie volgende thema’s aan bod:

• Marcel Smets, architect, professor stedenbouwkunde en

Vlaams bouwmeester van 2005 tot 2010;
• Olivier

Bastin, architect en bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2009 tot 2014;

• Kan planning zin geven aan de complexiteit van de stad ?,

met:
• Michel

De Beule, architect stedenbouwkundige;

•

Cynthia Fleury, Franse filosofe, die al vele jaren nadenkt
over vragen inzake democratie en burgerschap.

• Marguerite

Silvestre, conservator bij de Koninklijke Belgische Bibliotheek;

•

•

Zo’n 120 personen namen eraan deel

Projecten opbouwen in de stad, met:
• Joachim

Declerck, ingenieur-architect, professor aan de

UGent;
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De stad innovator van de democratie ?, met:

2016-2017

https://www.youtube.com/watch?v=GVohIkwjkJU
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/events/
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Burgerpanel “ Make your Brussels Mobility”

Omdat de kloof tussen politici en burgers steeds groter
wordt, heeft het Brussels Parlement dit jaar beslist de democratie in andere vormen toe te passen dan vandaag de
dag de gewoonte is. De assemblee is inspiratie gaan zoeken
bij gebruiken uit een andere tijd en plaats (met name het
oude Griekenland) en heeft beslist om de platgetreden paden van het moderne parlementaire systeem te verlaten en
een burgerpanel te organiseren.
Aangezien het Parlement meer ervaring heeft met representatieve dan met participatieve democratie, heeft het zich
al snel laten bijstaan door de diensten van een wetenschappelijk begeleidingscomité, dat waardevolle adviezen heeft
gegeven. Dat heeft het mogelijk gemaakt om knopen door
te hakken over de moeilijkste kwesties en de instelling te
leiden naar een operator met veel ervaring in deze eerder
ongebruikelijke methodes, die werd aangewezen na een offerteaanvraag: de vzw Particitiz.

Uiteindelijk werd na een selectieprocedure in twee fasen
een panel van 40 burgers samengesteld, dat werd opgeroepen om de mobiliteit te bespreken en voorstellen te doen
die moesten aansluiten bij de Good Move-aanpak die de regering op gang had gebracht, om te leiden tot het toekomstige gewestelijke mobiliteitsplan. In de eerste fase van de
selectieprocedure werden 8.000 willekeurig geselecteerde
Brusselaars uitgenodigd. In de tweede fase werd een loting
georganiseerd onder degenen die waren ingegaan op de uitnodiging, teneinde een groep te vormen die representatief
was voor de bevolking wat betreft leeftijd, arbeidssituatie,
vervoerswijze enz.

Die moeilijke kwesties hadden onder meer betrekking op
het thema waarover gedebatteerd zou worden, dat een dagelijkse zorg van de burgers moest zijn, en de samenstelling
van het panel, dat representatief moest zijn voor de Brusselse diversiteit.
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Vervolgens is het burgerpanel gedurende vier dagen (21,
28 oktober en 18, 19 november) samengekomen. De eerste ontmoeting had ten doel gunstige omstandigheden voor
het debat te creëren. Het ging er met andere woorden om
iedereen aan het woord te laten en kennis te laten nemen
van de uitdagingen inzake mobiliteit. De tweede dag had
ten doel de belangrijkste onderwerpen in de ogen van de
burgers naar voren te laten komen, aangezien de tijd die het
panel kreeg toebedeeld erg kort bleek te zijn om het thema
van mobiliteit in zijn geheel te behandelen. Op de derde en
vierde dag konden de burgers concrete aanbevelingen geven en die structureren in een samenhangende tekst.

106

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

Hieruit zijn uiteindelijk een veertigtal voorstellen naar voren gekomen over het mobiliteitsbeleid, de inrichting van
de openbare ruimte, het ontlasten van de stad, de multimodaliteit en de communicatie. Een veertigtal voorstellen die
tezamen getuigen van het intense streven van de burgers
naar een betere levenskwaliteit in de stad.
Ten slotte was het ook een constructieve ervaring, die ongetwijfeld de burgers heeft geconfronteerd met de moeilijkheid van besluitvorming, en hun instellingen.

2016-2017

http://www.parlement.brussels/burger_panel/?lang=nl
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E.

EVENEMENTEN DIE HET
PARLEMENT ZELF ORGANISEERDE

OF IN SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

• NOVEMBER 2016
Tentoonstelling Inside Out in samenwerking met de vzw
La Strada
Het Bureau stelde de spiegelzaal van 14 tot 18 november 2016
ter beschikking van de vzw La Strada voor de organisatie van een
tentoonstelling met als titel “Inside Out”, over het thema reïntegratie dat door de diensten voor justitieel welzijnswerk wordt
voorgesteld.
https://www.facebook.com/events/366499167022149

107

B R U S S E L S H O O F D ST E D E L I J K PA R L E M E N T • JA A RV E R S L AG

2016-2017

CLICK ZONE

HET PARLEMENT ONTVANGT, INFORMEERT EN ORGANISEERT

DEZE PAGINA BEVAT
AANKLIKBARE LINKS

• VAN OKTOBER 2015 TOT JUNI 2016
Concerten in samenwerking met het “Conservatoire royal
de Bruxelles”

Het Bureau stelde het groot salon en of de spiegelzaal van
het Brussels Parlement ter beschikking van het “Conservatoire royal de Bruxelles”, waarvan de lokalen in de Eikstraat
vlakbij het Brussels Parlement zijn gelegen, om er voorstellingen en concerten door leerlingen van het Conservatorium te organiseren.
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/events/

Overzicht van de concerten tijdens de zittingsperiode
2016-2017 :
«Stabat Mater de Luigi Boccherini» (23 november 2016),
«Vivaldi & Co» (2 februari 2016), «Hommage à Telemann»
(15 maart 2017), «J.S. Bach» (29 maart 2017), «Épilogue Baroque» (17 mei 2017).

Het festival « Courant d’airs » vond plaats in het groot salon
en in de spiegelzaal van 19 tot 23 april 2017.
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• FEBRUARI 2017
Grand Place
Grote Markt

Voorstellingen van en met Sam Touzani “Vrijheid, gelijkheid, identiteit ! ”
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Op woensdag 22 februari, donderdag 23 februari en vrijdag
24 februari, ontving het Brussels Parlement, in het kader van
zijn activiteiten opvoeding tot burgerschap, zo’n 800 jongeren tussen 16 en 18 jaar, verdeeld over vijf voorstellingen
van en door Sam Touzani «Vrijheid, gelijkheid, identiteit» .
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Bus: lijnen 48 en 95 richting Grote Markt (halte Grote Markt)
Metro: lijnen 1 en 5 (halte Centraal Sation op 402 m)
Tram: lijnen 3, 4, 32 (halte Beurs op 376 m)
Trein: Centraal Station op 402 m
Fiets: station Villo op 12 m (Lombardstraat 42)
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at

Bus : lignes 48 et 95 direction Grand-Place (arrêt Grand-Place)
Metro : lignes 1 et 5 (arrêt Gare Centrale à 402 m)
Tram : lignes 3, 4, 32 (arrêt Bourse à 376 m)
Train : Gare Centrale à 402 m
Vélo : station Villo à 12 m (rue du Lombard 42)

Na afloop van elk van de voorstellingen volgde een debat
met een panel van volksvertegenwoordigers.
Salle des glaces| Spiegelzaal

Rue du Lombard 69 Lombardstraat
Bruxelles 1000 Brussel

Liberté, égalité, identité !
Vrijheid, gelijkheid, identiteit!

st jansstrA

hê

eik
st

PARLEMENT BRUXELLOIS
BRUSSELS PARLEMENT

de/van Bernard Breuse et/en Sam Touzani

21.02.17 19:30
ENTRÉE GRATUITE
TOEGANG GRATIS

PARBRU_17_001_Spectacle-Invitation-162x229-02b.indd 2

24/01/17 14:56

Het is een humoristisch stuk over de universele menselijke
identiteit die niet gedefinieerd wordt door wat ons onderscheidt van de andere, maar wel door wat ons dichter bij
elkaar brengt. Het is een monoloog van een man die over
niets zekerheid heeft, twijfel boven zekerheid, humanisme
boven integrisme en geloof in de mens boven religieuze
dogma’s stelt.

https://www.facebook.com/events/1113928402066147
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/photos
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• MEI 2017
Het Irisfeest en de open dag
De officiële receptie naar aanleiding van het Irisfeest vond
plaats op 6 mei 2017 in de salons van het Parlement in aanwezigheid van diverse prominenten uit de Brusselse politieke en economische middens. De toespraken van Voorzitter
Charles Picqué, Eerste Ondervoorzitter Fouad Ahidar en de
Minister-President Rudi Vervoort:
FÊTE DE L’IRIS - IRISFEEST

https://www.youtube.com/watch?v=fhPUw5xN_68

06/05/2017

Op 7 mei opende het Brussels
Parlement
zijn deuren van
Brussels Parlement
Parlement bruxellois
11.00 tot 18.00 uur. Ongeveer 2.000 personen bezochten het
Parlement en kregen daarbij de gelegenheid om een institutioneel en recreatief parcours te volgen doorheen het halfrond, commissiezalen en de salons. Tijdens de activiteiten
van zondag kregen de vele bezoekers de gelegenheid om een
voorstelling van Bert Kruismans bij te wonen en te genieten
van het swingfeest, van improvisatietheater en een concert
van gitaren van het Conservatoire royal de Bruxelles, enz.
Lombardstraat 69
1000 Brussel

69, rue du Lombard
1000 Bruxelles

PARBRU_17_011_FeteIris_02b.indd 2

https://www.facebook.com/events/1167083883417152
h
 ttp://www.parlement.brussels/irisfeest-zondag-7-meiprogramma/?lang=nl
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Ontvangst van een delegatie van de Gay Pride

Op 15 mei 2017 ontving het Parlement een delegatie van
@TheBelgianPride. De regenboogvlag werd uitgehangen op
het dak van het Onthaal- en Informatiecentrum tot 21 mei
2017, einde van het Pride Festival in Brussel.
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h
 ttps://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=843421675810311

HET PARLEMENT ONTVANGT, INFORMEERT EN ORGANISEERT

F.

GEBRUIK
VAN ZALEN

Het gebruik van de zalen en lokalen van het Brussels Parlement is vastgesteld in een door het Bureau opgesteld strikt
reglement. Het Bureau neemt alle beslissingen in dit verband.

+64 %
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+41 %

zaalreservaties

zaalreservaties

In vergelijking met
2014-2015

In vergelijking
met 2015-2016 :

2016-2017

HET PARLEMENT ONTVANGT, INFORMEERT EN ORGANISEERT

F.1. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN HET BRUSSELS PARLEMENT
DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

Dinsdag 4 oktober2016

Conferentie van de Brusselse Controlecommissie

Halfrond en spiegelzaal

Donderdag 13 oktober 2016

BHP–Colloquium : «De openbare investeringen versus de
Europese voorschriften en beperkingen»

Halfrond en spiegelzaal

Dinsdag 10 januari 2017

BHP – Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal

Donderdag 26 januari 2017

BHP – Persconferentie en -lunch

Spiegelzaal en salons

Van dinsdag 21 tot vrijdag 24
februari 2017

Voorstelling van Sam Touzani «Vrijheid, gelijkheid,
identiteit» (5 voorstellingen)
BHP–Colloquium «Rechten van de vrouw : een verhaal
zonder einde ?»

Woensdag 8 maart 2017

Halfrond en spiegelzaal

Maandag 27 maart 2017

BHP–Debat «Europa, de bekoelde liefde»

Spiegelzaal

Zaterdag 6 mei 2017

BHP – Irisfeest - receptie

Spiegelzaal, salons en tuin

Zondag 7 mei 2017

BHP – Irisfeest – Open dag

Parcours in het gebouw

Maandag 15 mei 2017

The Belgian Pride - Receptie

Groot salon

Woensdag 7 juni 2017
Donderdag 12 oktober 2017

113

Spiegelzaal

BHP – Conferentie P. Rosanvallon «Democratie in de 21ste
Halfrond en spiegelzaal
eeuw: risico’s en kansen»
BHP–Colloquium «Een stad voor de burgers bedenken en
Halfrond en spiegelzaal
bouwen»

Woensdag 18 oktober 2017

BHP–Interparlementaire Commissie voor het Klimaat

Halfrond

Zaterdagen 21 en 28 oktober
2017

Burgerpanel «Make your Brussels Mobility»

Halfrond en spiegelzaal
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F.2. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

Donderdag 6 oktober 2016

cdH-fractie (De heer Benoît Cerexhe) – Vergadering van de
Belgian Beer Club

Polyvalente zaal

Woensdag 16 november
2016

N-VA-fractie–Vergadering «De politieke krachtlijnen van dit
jaar»

Polyvalente zaal

Zaterdag 26 november 2016

sp.a-fractie–Colloquium : «Huiswerk»

Halfrond

Dinsdag 24 januari 2017

Ecolo-fractie – Colloquium «Are airport and quality of life a
compatible matter ?»

Halfrond en
spiegelzaal

Woensdag 1 februari 2017

MR-fractie – Colloquium «Kinderbijslag»

Halfrond

Donderdag 9 februari 2017

N-VA-fractie – Vergadering «De verandering werkt»

Polyvalente zaal

Vrijdag 10 februari 2017

PS-fractie – ontmoeting met jongeren

Spiegelzaal

Donderdag 23 februari 2017

DéFI-fractie met de vzw Djaili Mbock – Lancering van het boek
«PluriElles, Femmes de la diaspora africaine»

Polyvalente zaal

Maandag 6 maart 2017

PS-fractie – Colloquium «Sociale Dumping»

Halfrond

Maandag 20 maart 2017*

PS-fractie – Themavoormiddag «Adolescente moeders»

Halfrond

Donderdag 20 april 2017

N-VA-fractie– Colloquium «Inburgering, asiel en migratie»

Halfrond

Woensdag 3 mei 2017

PS-fractie–Documentaire en débat «Les invisibles»

Halfrond

Dinsdag 9 mei 2017

Open Vld-fractie–Colloquium «Ouderenzorg en Brussels beleid
inzake ouderenzorg»

Halfrond

Donderdag 11 mei 2017

PS-fractie – Conferentie en tentoonstelling «Joden & moslims,
gemeenschappelijke cultuur»

Halfrond en
spiegelzaal

Maandag 15 mei 2017

cdH-fractie – Conferentie «Democratie en bestuur in WestAfrika»

Polyvalente zaal

Dinsdag 23 mei 2017

cdH-fractie – Colloquium «Brussel Smart City»

Spiegelzaal

Dinsdag 6 juni 2017

Ecolo-fractie – Colloquium «De fiets»

Halfrond
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

Dinsdag 13 juni 2017

sp.a-fractie– Studienamiddag in samenwerking met
Transparencia

Polyvalente zaal

Dinsdag 20 juni 2017

MR-fractie – Colloquium «Stadstol »

Spiegelzaal

Dinsdag 20 juni 2017

Groen-fractie – Studieavond rond verschillende thema’s
(Gesprekstafels)

Spiegelzaal

Woensdag 21 juni 2017

PS-fractie – Colloquium «Populisme»

Halfrond en
spiegelzaal

Donderdag 22 juni 2017

sp.a-fractie – Ontmoeting met vertegenwoordigers uit de
welzijns- en gezondheidssector

Zaal 201

Donderdag 5 oktober 2017

DéFi-fractie – Colloquium «Digitale strategieën,
opportuniteiten en uitdagingen»

Halfrond

Vrijdag 6 oktober 2017

N-VA-fractie – Vlaams Komitee voor Brussel

Polyvalente zaal

Woensdag 25 oktober 2017

Ps-fractie – «Samenwerking aan de ontwikkeling in de Balkan»

Halfrond

F.3. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN LEDEN VAN DE BRUSSELSE REGERING
DATUM
van maandag 14 tot
vrijdag 18 november 2016
Donderdag 24 november
2016

ACTIVITEIT
Minister Céline Fremault en de vzw «La Strada» –Tentoonstelling
«Inside-out»–Vernissage op maandag 14 november
Minister Didier Gosuin–ronde-tafelvergaderingen
Staatssecretaris Bianca Debaets en de vzw Tada –
Lessenprogramma over politiek voor kinderen

ZAAL
Spiegelzaal
Zaal 321

Halfrond en zalen
321 en 323
Halfrond,
Ministers Céline Frémault en Pascal Smet, leden van het Verenigd commissiezalen,
Woensdag 29 maart 2017
College – Publiek debat over het Brussels Armoederapport 2016
321, 323 en
polyvalente zaal
Staatssecretaris Cécile Jodogne–Receptie voor een Congolese
Maandag 19 juni 2017
Spiegelzaal
economische en handelsmissie
Zaterdag 28 januari 2017
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F.4. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN DE RVG EN HET PFB (*)
DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

Zaterdag 15 oktober 2016

PFB – Place aux Enfants

Halfrond

Van woensdag 26 tot vrijdag
28 oktober 2016

RVG – Theatervoorstellingen

Polyvalente zaal

Donderdag 17 november
2016

PFB – Conferentie-debat «Pesten op school»

Halfrond

Maandag 21 november 2016

VGC – Ontmoeting met de bibliothecarissen van
de Nederlandstalige en Franstalige openbare
bibliotheken van het Brussels Gewest

Halfrond

Donderdag 1 december 2016

RVG – Lezing «Weik van het Brussels»

Polyvalente zaal

Donderdag 8 december 2016

PFB – Conferentie «Mensenrechten»

Polyvalente zaal

Donderdag 15 december
2016

PFB – Colloquium «La musique, les yeux dans les
yeux»

Spiegelzaal

Donderdag 19 januari 2017

RVG – Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal

Donderdag 26 januari 2016

PFB – Conferentie «Le répit (pour enfants gravement
malades et leurs familles)»

Halfrond

Donderdag 9 februari 2017

PFB–Conferentie «La Confédération parascolaire»

Halfrond

Woensdag 22 februari 2017

PFB – Conferentie «Stress op het werk»

Halfrond

Donderdag 9 maart 2017

PFB– Vrouwendag – projectie van een film

Halfrond

Donderdag 9 maart 2017

PFB – Ontmoeting met een delegatie van auteurs uit
Montreal

Spiegelzaal en groot salon

Zaterdag 18 maart 2017

RVG–Prijsuitreiking «Socio-cultureel fonds Vic
Anciaux»

Groot salon

Dinsdag 21 maart 2017

PFB–Voorstelling van het spektakel «Silence rompu»
met l’Espace Femmes van Jette

Spiegelzaal

Donderdag 30 maart 2017

PFB – Conferentie « Trisomiekinderen »

Halfrond

* PFB : Parlement francophone bruxellois
RVG : Raad van de Vlaamse Gemeenschapcommissie
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

Donderdag 4 mei 2017

PFB – Conferentie «Vie affective et sexuelle en
situation de handicap»

Halfrond

Donderdag 4 mei 2017

PFB – Institut des Ursulines – Ontmoeting-debat
« Anti-harcèlement »

Halfrond

Dinsdag 27 juni 2017

PFB – 40 jaar Mini-ondernemingen

Halfrond en spiegelzaal

Donderdag 6 juli 2017

PFB – Rondetafels over integratieparcours in Brussel

Halfrond en spiegelzaal

Dinsdag 11 juli 2017

RVG – Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Spiegelzaal en tuin

Vrijdag 22 september 2017

PFB – Receptie – Feest van de Franse Gemeenschap

Spiegelzaal, salons en tuin

F.5. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN DERDEN
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

Zaterdag 8 oktober 2016

Nationaal Broederschap der kaalhoofdigen van België –
50ste verjaardag – Receptie en bezoek van het gebouw

Spiegelzaal

Donderdag 13 oktober 2016

VUB – Colloquium : «50 jaar Bestuurstaalwet»

Polyvalente zaal

Maandag 17 oktober 2016

«Brussels Platform Armoede» et «le Forum» - projectie
van een film in het kader van de Werelddag van verzet
tegen armoede

Halfrond

Donderdag 20 oktober 2016

vzw Le Foyer – Brussel in Dialoog

Polyvalente zaal

Zaterdag 29 oktober 2016

Archives et Musée de la Littérature – Prijsuitreiking en
receptie

Spiegelzaal

Donderdag 17 november
2016

Halewijn Uitgeverij – voorstelling van het boek «De
mythe van de ik-identiteit»

Woensdag 23 november
2016

Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Vrijdag 25 november 2016

vzw Fedda : Colloquium : «Preventie zonder
stigmatisering in het Brussels Gewest»

Polyvalente zaal
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DATUM
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ACTIVITEIT

ZAAL

Dinsdag 29 november 2016

vzw bon, in samenwerking met het BHP : Colloquium :
«Local Welcoming Policies for EU-Migrants»

Halfrond en spiegelzaal

Woensdag 30 november
2016

vzw Bataclan : Colloquium : «Travailler en réseau
intersectoriel autour de la personne en situation de
handicap et d’autres publics»

Spiegelzaal en
polyvalente zaal

Dinsdag 6 december 2016

vzw Flora – Colloquium «Participatie, motor van
verandering? »

Halfrond

Maandag 19 december 2016

Brussels Raad voor Gelijkheid tussen vrouwen en
mannen – Conferentie «Gelijkheid tussen vrouwen en
mannen op lokaal vlak»

Halfrond

Donderdag 2 februari 2017

Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Woensdag 15 maart 2017

Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Woensdag 22 maart 2017

Kras groep Brussel «Scholierenparlement»

Halfrond

Woensdag 29 maart 2017

Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Van 20 tot 23 april 2017

Conservatoire royal de Bruxelles – Festival Courants
d’airs

Spiegelzaal en salons

Woensdag 10 mei 2017

GOB – Irisfeest voor het personeel

Spiegelzaal en tuin

Woensdag 17 mei 2017

Kamer van de Middenstand – Conferentie-debat «
Deeleconomie »

Halfrond

Woensdag 17 mei 2017

Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Zaterdag 16 september 2017

vzw Pièces à conviction – voorstelling en bilan van het
project « La voix des sans voix »

Spiegelzaal

Zaterdag 7 oktober 2017

Brussel Mon Amour, een schat van een Stad – Week van
Polyvalente zaal
het Nederlands

Maandag 9 oktober 2017

Brulocalis: Openningszitting van de Europese Week van
de Lokale Democratie

Spiegelzaal en salons

Woensdag 11 oktober 2017

VUB – Brussels Diplomatic Academy

Spiegelzaal
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A.

DE ONTVANGST VAN
PROMINENTEN EN DELEGATIES

• MEI 2017
Bezoek van de Ambassadeur van Marokko
Op 3 mei 2017, ontving Parlementsvoorzitter Charles Picqué de
heer Mohammed Ameur, Ambassadeur van Marokko in België.
Het onderhoud had betrekking op het jeugdbeleid en mogelijke samenwerking in dit domein.

 ttps://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
h
photos/?tab=album&album_id=836375376514941
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• JUNI 2017
Bezoek van een delegatie van de Stad Beijing (Peking)
aan het Brussels Parlement

Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué ontving op
2 juni 2017 een delegatie van de Volksvergadering van de
Stad Beijing in het kader van het vriendschaps- en samenwerkingsakkoord dat in 1994 tussen beide steden werd gesloten. Uit de gedachtewisseling kwam naar voren dat de
banden en de uitwisseling van ervaringen tussen beide metropolen, en ook tussen België en China en hun respectieve
bevolking, nog verder moeten worden uitgebreid.
Ondanks hun verschil in omvang, delen Brussel en Beijing
het statuut van hoofdstad en kampen ze met soortgelijke
problemen inzake stadsbeheer : integratie van technologieën om de stedelijke uitdaging van « smart cities » aan
te gaan, stadsecologie, afvalbeheer, korte-keten-economie,
enz.
Beide steden, verschillend in oppervlakte en aantal inwoners, staan echter voor dezelfde uitdagingen inzake stadsplanning, hoe de stad uit te breiden en toch de belangrijkste
activiteiten ervan in het centrum te behouden en tegelijkertijd ook de noodzakelijke complementariteit met het hinterland te bewaren ?

ben opgezet. De deelname in september 2017 van Brussel
aan de Design Week van Beijing en de voorbereiding van
het jaar van het Toerisme Europa-China in 2018, zouden opnieuw gelegenheid moeten zijn tot uitwisseling en contacten.

Charles Picqué was zeer lovend over de talrijke projecten
die beide steden gedurende de laatste 20 jaar samen heb121
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• JULI 2017
Ontmoeting met de Voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers van het Koninkrijk Marokko

Op 11 juli 2017 ontving Parlementsvoorzitter Charles Picqué
de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
van het Koninkrijk Marokko, de heer Habib El Malki.
De heer Mohammed Ameur, Ambassadeur van Marokko in
België nam eveneens deel aan het gesprek.
Het gesprek had opnieuw betrekking op mogelijke samenwerking op het vlak van het jeugdbeleid.


https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=876728332479645
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ONTMOETINGEN MET ANDERE
WETGEVENDE ASSEMBLEES IN BELGIË

• JANUARI 2017
Een delegatie van het Brussels Parlement in Namen
Op dinsdag 10 januari 2017 namen Parlementsvoorzitter
Charles Picqué en een delegatie van parlementsleden van
het Brussels Parlement een bezoek gebracht aan het Waals
Parlement te Namen, voor een samenwerkingsvergadering
met de Vlaamse, Waalse en Duitstalige parlementsleden.
De bedoeling van deze ontmoeting was een gedachtewisseling te houden over de toestand van de gemeentefinanciën
in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap.
Deze vergadering vormde de gelegenheid om een blik te werpen op de hervormingen en de verzuchtingen van de gekozenen van deze verschillende deelgebieden met betrekking tot
de beslissingen die gevolgen hebben op de lokale financiën.
De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod:
de problematiek van de financiering van de politiezones, de
mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking en fusie van gemeenten (gemeenten, OCMW’s, politiezones), de
impact van de boekhoudkundige normen (ESR) op de investeringscapaciteit van de lokale besturen, de overdracht van
123
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bevoegdheden tussen de gezagsniveaus (lokaal, gewestelijk en voor
Vlaanderen en Wallonië, provinciaal), de gemeenschappelijke verzuchtingen die bij de federale Staat aangekaart moeten worden, enz.
De assembleevoorzitters en de gekozenen die aanwezig waren op de
vergadering van die dag wensen de interparlementaire dialoog over zaken van gemeenschappelijk belang voort te zetten. Daarom is onder andere overeengekomen dat op een volgende vergadering ook de federale
parlementsleden uitgenodigd zouden worden om met hen rechtstreeks
van gedachten te kunnen wisselen over dossiers die hen aanbelangen.
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• FEBRUARI 2017
Ontmoeting tussen het Vlaams en het Brussels
Parlement over het fusieproject tussen Vivaqua en
Hydrobru

de aanwezigheid van een aantal Vlaamse gemeenten in Vivaqua en heeft als gevolg dat de wetgevingsprocedure stilgelegd wordt om het overleg een kans te geven.
Deze twee vergaderingen waren een gelegenheid om van
gedachten te wisselen over éénieders standpunten met als
uiteindelijk resultaat het einde van de procedure.

• MAART 2017
Een delegatie van het Brussels Parlement ontmoette op 3 en
17 februari 2017 een delegatie van het Vlaams Parlement
naar aanleiding van de motie betreffende een belangenconflict dat dit laatste op 22 december 2016 aangenomen
heeft. Deze motie heeft betrekking op een voorstel van ordonnantie dat bestemd is om de rechtsgrond te regelen van
de fusie tussen twee Brusselse wateroperatoren, te weten
Vivaqua en Hydrobru.

Ondertekening van het Samenwerkingsakkoord Subsidiariteit
Op 29 maart 2017 hebben de Voorzitters van de verschillende Belgische Parlementen in de Senaat een samenwerkingsakkoord inzake Subsidiariteit ondertekend.

Dit voorstel van ordonnantie is door negen politieke formaties ondertekend, wat wijst op een ruime politieke consensus in Brussel over dit project. Argumenten genoeg om het
door te drukken: transparantie van de sector, duidelijkere
structuren voor de burger, rationeel en efficiënt gebruik van
de middelen die ingezet worden voor het waterbeheer.
De activering van de belangenconflictprocedure door het
Vlaams Parlement moet natuurlijk begrepen worden vanuit
124
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C.

VERPLAATSINGEN IN BELGIË
EN IN HET BUITENLAND

C.1. VERPLAATSINGEN VAN DE VOORZITTER
EN/OF HET BUREAU VAN HET BRUSSELS
PARLEMENT
• NOVEMBER 2016
Verplaatsing naar Varese (Italië) voor een plenaire sessie
van de CALRE
Op 24 november 2016, namen de heer Fouad Ahidar, eerste Ondervoorzitter van het Brussels, mevr Nadia El Yousfi, Brussels Volksvertegenwoordiger en Secretaris van het Bureau en mevr. Isabelle Emmery, Brussels Volksvertegenwoordiger, deel aan de plenaire zitting
van de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende
bevoegdheid binnen de Europese Unie (CALRE).
Tijdens deze plenaire zitting werden de verklaring van Varese alsook
een resolutie over de Brexit, door de deelnemers aan de vergadering, met unanimiteit aangenomen.
Daarna werd de heer Juan Pablo Durán Sánchez, Voorzitter van het
Parlement van Andalusië, aangesteld als CALRE-voorzitter voor 2017.

https://twitter.com/parlbruparl
https://twitter.com/Calrenet

C.2. VERPLAATISNGEN VAN COMMISSIES
VAN HET PARLEMENT
• OKTOBER 2016
VERPLAATSING VAN DE COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR
Bezoek aan de MIVB (03/10/16)

Tijdens deze algemene vergadering werden acht thematische werkgroepen opgericht. Het Brussels Parlement zal deelnemen aan de
werkgroep «Immigratie en Mensenrechten».
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Nadat de commissie een inleidende uiteenzetting van de heer Brieuc
de Meeûs, CEO van de MIVB, heeft gehoord en een presentatie heeft
gekregen van de klantendienst “Customer Care” en van het team be-
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last met het beheer van de sociale netwerken, heeft de
commissie de dispatching van de metro in het station Park
bezocht.
VERPLAASTING VAN DE COMMISSIE VOOR DE
ECONOMISCHE ZAKEN EN DE TEWERKSTELLING
Mevrouw Marion Lemesre, ondervoorzitter van de commissie, heeft deelgenomen aan de conferentie van het
“mondiale parlementaire netwerk” van de OESO in Parijs.

Bezoek aan Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) (30/05/17)
Nadat de commissie de uiteenzettingen van mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest belast met Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, en van de heren Tanguy du Bus de Warnaffe, wnd. operationeel diensthoofd,
en Thierry Mercken, wnd. directeur generaal van de DBDMH, heeft gehoord, heeft de commissie de diensten van de
DBDMH bezocht.

• MEI 2017
• JUNI 2017
VERPLAATSING VAN DE COMMISSIE VOOR DE
BINNENLANDSE ZAKEN
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Bezoek aan de diensten van Brussel Preventie & Veiligheid (16/05/17)

Bezoek aan de MIVB (21/06/17)

Nadat de commissie de uiteenzettingen van mevrouw Viviane Scholliers, topambtenaar van het arrondissement
Brussel Hoofdstad, van de heer Jamil Araoud, directeur generaal van Brussel Preventie & Veiligheid, en van de heer
Baptiste Delhauteur, adjunct kabinetschef van de Minister
President, heeft gehoord, heeft ze de diensten van Brussel
Preventie & Veiligheid bezocht.

Nadat de commissie de uiteenzettingen heeft gehoord van
de heer Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, van de heer
Meddhy Saint Pol, Project Manager Infrastructure, en van
de heer Patrick Gillieaux, Manager Marketing Stakeholders,
over de communicatie omtrent de grote werken, heeft ze
de bouwplaats “Buyl / Generaal Jacques” bezocht (vernieuwing van de tramsporen).
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DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT EN HET PERSONEEL
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•

•
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•
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•
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•
•
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A.

DE DIENSTEN
VAN HET PARLEMENT

De diensten vormen de “griffie” en werken zowel voor het gewestelijk Parlement als voor de Verenigde Vergadering. De diensten zijn samengesteld uit het secretariaat-generaal en uit vier directies (Personeel en Financiën, Wetgevende diensten,
infrastructuur en Logistiek en Verslaggeving).

A.1. DE GRIFFIER EN DE ADJUNCTGRIFFIER

Contact
Diensten van de griffie (Eikstraat 22)

De diensten worden geleid door de griffier, ook secretaris-generaal genoemd, die wordt bijgestaan en, zo nodig, vervangen door de adjunct-griffier, die de functie van directeur-generaal uitoefent.
De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende
taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.

Postadres: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel
Telefoon: 02 549 62 11 – Fax : 02 549 62 12
e-mail: griffie@parlement.brussels
Griffier (Secretaris-generaal)

Patrick Vanleemputten
Telefoon: 02 549 62 97 - Fax: 02 549 62 12

De griffier wordt door het Parlement benoemd en is belast
met de tenuitvoerlegging van de beslissingen. Namens het
Bureau bewaart hij het archief van het Parlement en oefent
hij gezag uit over het personeel.
Hij woont de vergaderingen van het Parlement, het Bureau
en het Bureau in uitgebreide samenstelling bij en adviseert
de voorzitter en de parlementsleden over de interpretatie
van de regels en de parlementaire jurisprudentie.
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e-mail: griffie@parlement.brussels
Adjunct-griffier (Directeur-generaal)

Michel Beerlandt
Telefoon: 02 549 63 64 – Fax: 02 549 62 12
e-mail: griffie@parlement.brussels
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A.2. HET SECRETARIAAT-GENERAAL
Directeur:

Diensthoofd

Michel Beerlandt (directeur-generaal)

Emmanuel Willems (eerste adviseur)
Secretariaat: telefoon: 02 549 64 21

Het secretariaat-generaal bestaat uit het secretariaat van de
griffier en de adjunct-griffier en uit volgende diensten:

e-mail : informatica@parlement.brussels
De Juridische dienst:

De dienst Public relations en internationale betrekkingen:

is belast met de bevordering van het imago en de bekendheid
van het Parlement, zijn externe en interne communicatie, de
relaties met de pers, de Public relations van het Parlement (evenementen, tentoonstellingen, officiële recepties, ontvangst van
delegaties en geleide bezoeken…), de protocol, de terbeschikkingstelling van zalen aan derden, alsook met de activiteiten ter
bevordering van de burgerzin voor diverse doelgroepen (scholen, verenigingen, jongeren, enz.).

Magali Cornelissen (attaché), secretaris van de Brusselse
Controlecommissie.
e-mail : griffie@parlement.brussels

Marie Strowel (attaché)
Secretariaat: telefoon: 02 549 62 04

De dienst Preventie:

e-mail : publicrelations@parlement.brussels
De 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, enz.
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Diensthoofd

Secretariaat: telefoon: 02 549 63 65

Diensthoofd
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deze dienst wordt momenteel opgericht en is in hoofdzaak
belast zijn met het secretariaat van de Brusselse Controlecommissie. Op termijn zal hij eveneens belast zijn met de
geschillen en het leveren van interne juridische bijstand
aan de diensten van het Parlement.

is belast met alle aspecten van de preventie en de bescherming op de werkvloer en oefent zijn functie uit in samenwerking met het Comité voor Preventie en bescherming op
het Werk (CPBW). Dit comité, dat paritair is samengesteld,
behandelt de verscheidene aspecten betreffende het welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.
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Dienst Volksvertegenwoordigers en personeel:

Preventieadviseur

Deze dienst wordt momenteel opgericht en zal belast zijn
met het beheer van het archief van het Parlement.

is belast met de berekening en uitbetaling van de wedden en
vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, de personeelsleden van de permanente diensten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap en enkel met de
uitbetaling van de wedden van de individuele medewerkers van
de volksvertegenwoordigers en de medewerkers van de politieke fracties alsook met de verdeling van de maaltijdcheques die
ze ontvangen. De dienst houdt zich ook bezig met de fiscale en
sociale lasten, de verzekeringen, de sociale dienst, enz.

Secretariaat

Diensthoofd

Telefoon: 02 549 63 65

Clémence Dejonckheere (adjunct-adviseur)

Sabine Depoorter
Secretariaat: telefoon: 02 549 62 26
e-mail : preventie@parlement.brussels
De Archiefdienst:

e-mail : griffie@parlement.brussels

Dienst Human Resources

A.3. DIRECTIE PERSONEEL EN
FINANCIËN
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is belast met de aanwervingen en het beheer van alle processen
inzake Human Resources (HR) zoals de evaluatie, de cursussen
en opleidingen, enz.

Directeur

Diensthoofd

Dirk Lichtert (bestuursdirecteur)

Sophie Pêtre (attaché)

De directie personeel en financiën bestaat uit volgende
diensten:

Gewezen volksvertegenwoordigers:
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staat in voor de berekening en betaling van de rustpensioenen
aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten laste van de vzw
Pensioenkas.
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A.4. DIRECTIE WETGEVENDE DIENSTEN

Directeur-gevolmachtigde

Dirk Lichtert (bestuursdirecteur)
Directeur
Dienst Financiën en boekhouding:

Jean-Luc Robert (bestuursdirecteur)

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, enz.

De directie wetgevende diensten bestaat uit volgende diensten:

Diensthoofd

Thierry Brassinne (directieraad)
Contact

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.

Secretariaat: 02 549 62 02
Diensthoofd

Volksvertegenwoordigers en personeel
personeel@parlement.brussels

Catherine Van Loo (adviseur)

Gewezen volksvertegenwoordigers
pensioenkas@parlement.brussels

Commissies en studies:

Financiën en boekhouding
boekhouding@parlement.brussels

bereidt de commissievergaderingen voor en redigeert de verslagen ervan.
Diensthoofd

Jacques Ponjée (eerste adviseur)
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Documentatie:

Vertaling naar het Frans

beheert onder meer de bibliotheek, de parlementaire
stukken, de bijwerking van de website.

Diensthoofd

Marie Pochet (première conseillère)
Diensthoofd

Stéphane Vansantvoet (adjunct-adviseur)
Contact
Europese Aangelegenheden:

is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de controleprocedure van het subsidiariteitsprincipe door middel
van ontwerpen van Europese wetgevende Akten, met
de follow-up van de werkzaamheden van het Brussels
parlement binnen de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) en met
de interparlementaire samenwerking met het Europees
Parlement.
Diensthoofd

Ludwick Kurzeja (adjunct-adviseur)
Vertaling naar het Nederlands

Secretariaat: 02 549 62 86
Plenaire vergaderingen:
plenairevergaderingen@parlement.brussels
Commissies & studies:
commissies@parlement.brussels
Wetgevende data & documentatie:
documentatie@parlement.brussels
Vertaling naar het Nederlands:
vertalingnl@parlement.brussels
Vertaling naar het Frans:
vertalingfr@parlement.brussels

Diensthoofd

Mario Demesmaeker (directieraad)
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A.5. DIRECTIE INFRASTRUCTUUR &
LOGISTIEK

Diensthoofd

Benjamin Desaive (adviseur)
Administratief beheer:

Diensthoofd

Joëlle Rosenoër (bestuursdirecteur)
De directie infrastructuur en logistiek bestaat uit volgende
diensten:
Dienst Infrastructuur:

de cel gebouwenbeheer zorgt voor het onderhoud van de
gebouwen, alsook voor het REG (rationeel energieverbruik)
de elektrische, sanitaire en veiligheidsinstallaties, de verwarming. De audiovisuele cel zorgt voor de telefooninstallaties, de faxtoestellen, de fotokopieertoestellen, de steminstallaties, enz.
Diensthoofd

Alain De Bock (adviseur)
Contact

Secretariaat: 02 549 62 38

Administratief beheer:
administratiefbeheer@parlement.brussels

Logistiek:

Het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de verzending, de keuken en de concierge
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Diensthoofd

Dienst Infrastructuur:
technischedienst@parlement.brussels

Valentine Gilbert (adjunct-adviseur)
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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 garage, de parkeerruimten, de inventaris en
de telefoonlijsten.

Economaat:
economaat@parlement.brussels
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A.7. DE DIRECTIERAAD

Verzending & drukkerij:
verzending@parlement.brussels

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

Ecolabel:
ecolabel@parlement.brussels

A.6. DIRECTIE VERSLAGGEVING

Samenstelling:
Directeur

Anne Van Asbroeck (bestuursdirecteur)

Secretariaat: 02 549 68 02
criv@parlement.brussels

Patrick Vanleemputten, griffier

•

Michel Beerlandt, adjunct-griffier

• Anne

Deze directie is belast met de redactie van de integrale verslagen van de plenaire vergaderingen en van de commissievergaderingen waar interpellaties en mondelinge vragen worden
behandeld. Zij staat in voor de samenvattende vertaling van de
betogen en voor de opmaak en de publicatie van de verslagen
op de website van het Brussels parlement.
Contacts

•

Van Asbroeck, Joëlle Rosenoër en Jean-Luc Robert en Dirk Lichtert,
bestuursdirecteurs

A.8. HET PERSONEELSCOMITÉ
Het personeelscomité verdedigt de belangen van het personeel bij de autoriteiten van het Parlement en zorgt voor het contact tussen die autoriteiten
en het personeel. Het personeelscomité moet geraadpleegd worden en een
advies uitbrengen in de gevallen voorzien door het personeelsstatuut en het
kan algemene problemen in verband met de toepassing en de interpretatie
van het personeelsstatuut ter kennis van de autoriteiten van het parlement
brengen. Het kan geraadpleegd worden over alle problemen van die aard.
Het personeelscomité kan adviezen uitbrengen en voorstellen doen aan de
autoriteiten van het parlement in verband met de organisatie en de werking
van de diensten, het welzijn op het werk in de zin van de vigerende wetten
en besluiten en in het algemeen over de arbeidsomstandigheden van het
personeel, met uitsluiting van de bevorderingen en de tuchtprocedures.
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DEZE PAGINA BEVAT
AANKLIKBARE LINKS

• Peggy

De Cock, Luc De Vos, Benjamin Desaive, Vincent Demarteau,
Laurent Lefèvre, vaste personeelsafgevaardigden die, in geval van afwezigheid, vervangen worden door Sophie Dumoulin, Bienne Baron,
Jean-Pierre Cornelissen of Michel Lenoir, plaatsvervangers;

Samenstelling:
•

Laurent Lefèvre, voorzitter

•

Peggy De Cock, ondervoorzitster

•

Benjamin Desaive, secretaris

• Carine

Carpentier, Sergio Ascaride, Michel Lenoir, Didier Bastin, Bienne Baron, Sophie Dumoulin

•

•

A.9. HET COMITÉ VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK (CPBW)
Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werd op 30
maart 2015 opgericht en heeft als voornaamste opdracht alle middelen te zoeken en voor te stellen om aldus actief bij de dragen tot de
bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, overeenkomstig de wet van 04/08/1996 betreffende het
welzijn van de werknemers, het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex over het Welzijn op het Werk.

•
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A.10. HET KABINET VAN HET
VOORZITTERSCHAP EN HET EERSTE
ONDERVOORZITTERSCHAP
Contact

Kabinet van de voorzitter: dhr. Charles Picqué

E-mail: voorzitterschap@parlement.brussels

Patrick Vanleemputten, Voorzitter, Secretaris-generaal;
 ichel Beerlandt, Joëlle Rosenoër, Anne Van Asbroeck, Dirk Lichtert,
M
vaste afgevaardigden aangewezen door de bedrijfsleider en met de
bevoegdheid om hem te vertegenwoordigen en te binden op grond
van de directiefunctie die hij vervult binnen het bedrijf, die, in geval
van afwezigheid vervangen worden door Jean-Luc Robert of Mario
Demesmaeker, plaatsvervangers naargelang de taalrol;
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S abine Depoorter, opsteller, preventieadviseur van de interne dienst
voor preventie en veiligheid op het werk (sinds 25 april 2017).

Kabinetsdirecteur: dhr. Olivier Pirotte
Telefoon: 02 549 63 31 - Fax: 02 549 63 35

Het Comité bestaat uit:
•

Y ves Cloquet de Blauwe, garagemeester, preventieadviseur van de
interne dienst voor preventie en veiligheid op het werk (tot 24 april
2017);

Kabinet van de eerste ondervoorzitter: dhr. Fouad Ahidar
Kabinetsdirecteur: dhr. Wim Smet (½ tijds) – mevr. Salika Raiss (½ tijds)
Telefoon: 02 549 63 41 - Fax: 02 549 63 50
E-mail: fahidar@parlement.brussels

2016-2017

DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT EN HET PERSONEEL

B.

VERDELING VAN DE
PERSONEELSLEDEN

• Per niveau:

• Werkregime:

Niveau A

50

29 mannen : 58 %

21 vrouwen : 42 %

Niveau B 1

20

7 mannen : 35 %

13 vrouwen : 65 %

Niveau B 2

8

3 mannen : 37,5 %

5 vrouwen : 62,5 %

Niveau C

52

30 mannen : 57,70 %

22 vrouwen : 42,30 %

Totaal

130

69 mannen : 53,08 %

61 vrouwen : 46,92 %

100%

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

33 %

0%

Totaal

76

10

8

2

1

14

0

2

6

130

• Per leeftijd:

De gemiddelde leeftijd
van de personeelsleden is
50,9 jaar.

• Per geslacht:

69

Mannen

53,08% MANNEN
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61

Vrouwen

20 < A ≤ 30

15

30 < A ≤ 40

32

40 < A ≤ 50

60

50 < A ≤ 60

23

60 < A

Totaal : 130

46,92% VROUWEN
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C.

• Tijdelijke personeelsleden

DE WIJZIGINGEN EN
AANSTELLINGEN

• Mevr.

Els Brems is sinds 1 oktober 2015 aangesteld in de hoedanigheid
van tijdelijke redacteur-vertaler bij de directie Verslaggeving;

BINNEN HET PERSONEEL

• De volgende personeelsleden hebben het Brussels
Parlement verlaten in 2016-2017
• Dhr.

Baptiste Glorieux (attaché) heeft ontslag genomen op
31 maart 2017;

• Mevr.

Anoeska Maes (klerk) is gepensioneerd sinds 1 juni

2017;

• Mevr.

Sandra Noben is sinds 18 november 2014 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke redacteur-vertaler bij de directie Verslaggeving;

• Mevr.

Lydia De Braekeleer is sinds 20 april 2015 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke kamerbewaarder bij de directie Infrastructuur &
Logistiek;

• Mevr.

Michèle Verheyen is sinds 18 januari 2016 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke klerk-typiste bij het Secretariaat-generaal, dienst
Public Relations;

• Dhr

Yves Clocquet de Blauwe (garagemeester) is gepensioneerd sinds 1 juli 2017.

• Mevr.

• De volgende personeelsleden zijn in dienst getreden
bij het Brussels Parlement in 2016-2017
• Dhr

Carmelo Guarnieri is op proef benoemd in de hoedanigheid van kamerbewaarder bij de directie Infrastructuur &
logistiek, dienst onthaal en logistieke bijstand sinds 1 maart
2017;

•  Mevr.

Marie Strowel is op proef benoemd in de hoedanigheid van attaché bij het Secretariaat Generaal, dienst Public
Relations sinds 1 april 2017;

• Mevr.

Sophie Pêtre is op proef benoemd in de hoedanigheid
van attaché bij de directie Personeel & Financiën, beheerder
van de human resources, sinds 22 mei 2017;
Alice Ledent is op proef benoemd in de hoedanigheid
van attaché bij de directie Personeel & Financiën, dienst human resources, sinds 15 november 2017.

Berlinde Deppe is sinds 15 september 2016 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke halftijdse attaché bij de directie van de Wetgevende diensten, dienst vertaling in het Nederlands;

• Dhr. Abdou Gueye is sinds 1 oktober 2016 aangesteld in de hoedanigheid

van tijdelijke technicus bij het Secretariaat-generaal, dienst informatica;
• Dhr. Karsten Habay is sinds 1 oktober 2016 aangesteld in de hoedanigheid

van tijdelijke assistent bij het Secretariaat-generaal, dienst informatica;
• Dhr.

Hubert Launois sedert 18 september2017 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke kamerbewaarder bij de directie Infrastructuur &
Logistiek;

• Dhr.

Kevin Goeman is sedert 16 oktober 2017 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke kamerbewaarder bij de directie Infrastructuur &
Logistiek;

•  Mevr.
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• Mevr.

2016-2017

Evelyne Mathu is sinds 9 januari 2017 aangesteld in de hoedanigheid van tijdelijke halftijdse attaché bij de directie Verslaggeving.

HET PARLEMENT
BEHEERDER VAN ZIJN GEBOUW

HET PARLEMENT BEHEERDER VAN ZIJN GEBOUW

A.

ENERGIEPRESTATIE

Verschillende energiebesparende maatregelen werden genomen. Het jaarlijks verbruik van elektriciteit en gas in de
gebouwen van het Parlement (oppervlakte: +/- 20.000 m²)
is blijven dalen tussen 2010 en 2012.

Verbruik: 2009-2016, volledige jaren, 2017 (partim)
Elektriciteit: jaarlijks verbruik

1200000 kwh

A.1. ELEKTRICITEIT
1000000 kwh

Sedert september 2013, wordt een nieuw gebouw van 2.500
m² gebruikt aan de Lombardstraat 77. Dat gebouw wordt
gehuurd door het Parlement van de Franstalige Brusselaars.
Het elektriciteitsverbruik van dat gebouw wordt evenwel
verrekend in dat van het Paleis, dat slechts één elektriciteitsmeter heeft (hoogspanningskast Eikstraat 14).

800000 kwh

600000 kwh

400000 kwh

In juni 2016, is 48 m² aan zonnepanelen in gebruik genomen. Dat zal zeker een gunstige weerslag hebben op het
elektriciteitsverbruik de komende jaren.

200000 kwh

0 kwh

Vergelijkende tabel van het elektriciteitsverbruik (paleis en
gebouwen van de politieke fracties in de Lombardstraat 57
en de Eikstraat 14-16) alsook sedert september 2013, de zetel van het PFB aan de Lombardstraat 77).
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VOLLEDIGE UREN

2010
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DALUREN

2012

2013

TOTAAL

2014

2015

2016

2017

(partim)

HET PARLEMENT BEHEERDER VAN ZIJN GEBOUW

A.2. AARDGAS
Vergelijkende tabel inzake genormaliseerd verbruik van gas
(paleis en gebouwen van de politieke fracties aan de Lombardstraat 57 en de Eikstraat 14-16).

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. Dat is een van de
voorwaarden die onontbeerlijk zijn om het verbruik van
jaar tot jaar te vergelijken zonder de koudere jaren te laten
doorwegen (tijdens welke men de gebouwen logischerwijze
meer moet verwarmen en men dus meer verbruikt).

Verbruik : 2009-2016, volledige jaren, 2017 (partim).

2500.000 kwh

2000.000 kwh

Men kan het genormaliseerd verbruik berekenen met een
eenvoudige regel van drie: genormaliseerd verbruik = (reëel
verbruik x normale graaddagen van de plaats) / de graaddagen van de plaats van de observatieperiode.
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A.3. WATER
Vergelijkende tabel inzake genormaliseerd verbruik van
water (paleis en gebouwen van de politieke fracties aan de
Lombardstraat 57 en de Eikstraat 14-16).
Verbruik : 2009-201, volledige jaren, 2017 (partim).
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2017

(partim)

HET PARLEMENT BEHEERDER VAN ZIJN GEBOUW

B.

ONDERHOUDSWERKEN

Gedurende het jaar 2016-2017, heeft het Parlement de studie
aangevangen van volgende dossiers of die studie voortgezet:

B.1. RESTAURATIE VAN HET OUDE
POSTKOETSGEBOUW «DE KROON VAN
SPANJE»
Nadat het Parlement een nieuw gebouw heeft opgetrokken
aan de Lombardstraat 77, dat verhuurd wordt aan het Parlement van de Franstalige Brusselaars, werkt het nu met dezelfde projectauteur aan het project voor de renovatie van het
oude Postkoetsgebouw « De Kroon van Spanje ».
Het Postkoetsgebouw werd waarschijnlijk gebouwd ten tijde
van de beschieting van Brussel door de Fransen in 1695. Het
oud-Korenhuis had een postkoets- en koerierdienst die de
zuidelijke streken van het land, Frankrijk, Duitsland en Spanje
bediende.
Tegenover het oud-Korenhuis bevond zich het Postkoetsgebouw, een hotel « In de kroon van Spanje », dat georganiseerd
was zoals oude Postkoetsgebouwen - met een poort die op de
straat uitzag en langs waar koetsen konden binnenrijden naar
een koer die omringd was door garages en stallingen.
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Op 15 januari 2014 werd een eerste aanvraag om enige vergunning ingediend voor de restauratie van het Postkoetsgebouw. De vergunning werd afgeleverd op 24 oktober 2017
De projectauteur en de gespecialiseerde bureaus hebben
een wijzigingsproject opgesteld en de aanvraag om één enkele vergunning werd op 4 april 2016 ingediend bij de Directie van de Stedenbouw.
Het project tot wijziging van de restauratie van het Postkoetsgebouw, dat tussen het Paleis de Limminghe, het gebouw Lombard 77 en de appartementen aan de kant van
Oud-Korenhuis ligt, strekt er onder meer toe de toegankelijkheid ervan te verbeteren. Het Postkoetsgebouw zal toegankelijk zijn via het gebouw Eikstraat 22, langs het Paleis

2016-2017
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het Paleis, die een toegangshal tot het Postkoetsgebouw zal
worden die direct toegankelijk is vanuit de Tuin.
Op de benedenverdieping van het Postkoetsgebouw, plant het
Parlement een polyvalente zaal die enige grootsheid zal hebben door de voorgevel met arcaden. De hoofdingang komt in
het midden van de noordgevel, onder het sas, zodat er een visuele link is met de voorgevel met arcaden vanuit de hoofdingang die toegang geeft tot de polyvalente zaal.
De verdiepingen zijn bestemd voor de administratieve diensten van het Parlement.
de Limminghe, langs het gebouw Lombardstraat 77 via een
glazen sas tussen de twee gebouwen, langs de tuin van de
Gouverneur en langs het oud-Korenhuis voor de PBM’s en
de DBDMH.
Om de toegang via het Paleis de Limminghe te vergemakkelijken, zal er in de liftkoker die aan het Postkoetsgebouw grenst,
een tweezijdige cabine voor PBM’s worden geïnstalleerd, die
ook de toegang tot het Postkoetsgebouw langs de tweede
verdieping van het Limminghe-paleis mogelijk zal maken.
De toegankelijkheid aan de tuin van Gouverneur zal zowel
worden verzekerd door het glazen sas tussen de Lombard 77
en het Postenkoetsgebouw en via de vensterdeur van het lokaal op de benedenverdieping van de oostelijke vleugel van
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De omgeving van het Postkoetsgebouw aan de zijde van
Oud-Korenhuis wordt heraangelegd en grotendeels gemineraliseerd en vergroend om te zorgen voor de nodige doordringbaarheid van de bodem en de inachtneming van de historische
functies. Een groot deel van de binnenplaats zal bedekt worden
met kasseien.

B.2. ONTHAAL-EN INFORMATIECENTRUM
(OIC)
Tijdens de verbouwing van de carnavalswinkel Lombardstraat
71-73-75 tot het Onthaal- en Informatiecentrum van het Brussels Parlement, werden werken ondernomen om de steunmuur van de tuin van de gouverneur te drogen. Desondanks blijven er vochtigheidsproblemen bestaan. Binnenkort zullen er

2016-2017
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overheidsopdrachten worden uitgeschreven om voldoende
ventilatie in de kelders te installeren, de blauwe stenen rond
de kelderramen van het terras boven het Onthaal- en Informatiecentrum waterdicht te maken, voor voldoende drainering te zorgen in het grint van de tuin van de gouverneur, de
raamkozijnen te restaureren en de lokalen te saneren door
schimmels en eventueel boktor te verwijderen.
Het architectenbureau A.2R.C werd met die studie belast.
Aangezien het niveau van de terroristische dreiging is opgetrokken tot 3 op een schaal van 4 en gelet op de aanpassingen van de controles die daarmee gepaard gaan, wordt
overwogen om het OIC om te vormen tot een toegangszone

voor bezoekers en voor veiligheidscontrole. Het project wordt
bestudeerd.
De Directie Monumenten en Landschappen zal hoe dan ook over
die werken geraadpleegd en daarbij betrokken worden.

B.3. VERVANGING VAN DE LIFT EN
INRICHTING VAN DE LOBBY EIKSTRAAT 14
De werken voor de vervanging van de lift Eikstraat 14, en de verwijdering van het asbest erin, door een lift die toegankelijk is
voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) werden gedurende de winter 2017 uitgevoerd door de firma Kone nv. De werken
werden definitief opgeleverd en aanvaard op 31 maart 2017.
Binnenkort zal ook de ingang Eikstraat 14 toegankelijk worden
gemaakt voor PBM’s via een heftoestel met platform.

B.4. DE MODERNISERING VAN DE
AUDIOVISUELE INSTALLATIES
De modernisering van de audiovisuele installaties van het Brussels Parlement zijn gestart met de vernieuwing van de installaties
in het halfrond. De firma TELEVIC heeft deze werken uitgevoerd
tijdens de zomer 2017: de centrale regie werd gemoderniseerd,
de vijf camera’s, de projector en het projectiescherm werden
vervangen.
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Een overheidsopdracht zal worden uitgeschreven voor de
modernisering van de installaties van de commissiezalen en
andere zalen. De uitvoering van deze opdracht zal worden
gespreid in de tijd om de parlementaire activiteiten niet te
verstoren.

B.5. VERNIEUWING VAN HET
KAMERBREED TAPIJT
Een laatste en nieuwe fase voor de vervanging van het kamerbreed tapijt in de gebouwen van het Parlement werden
uitgevoerd in 2017. De tapijten in de gangen van het Paleis,
van de commissiezalen, van de leeszaal en van de cafetaria
werden vernieuwd in 2017.

C.

MAATREGELEN VOOR EEN
GOED MILIEUBEHEER

Voor de levering van papier, heeft het Brussels Parlement
zich aangesloten bij de opdrachtencentrale van Brussel Leefmilieu voor de levering van ecologische kantoorbenodigdheden die voldoen aan de jongste wetgeving betreffende
de integratie van milieucriteria in de overheidsopdrachten
(Rondzendbrief van 5 februari 2009 betreffende de opname
van ecologische criteria en duurzame ontwikkelingscriteria
in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en
de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de opname van
milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten).
In het algemeen besteden het Bureau en de diensten van het
Parlement bijzondere aandacht aan het duurzaam beheer
voor alle projecten die ze beheren. Zo werden dwingende
voorschriften en specifieke toekenningscriteria voorzien in
het bijzonder bestek voor de toewijzing van een nieuwe
drukker voor de parlementaire documenten. Er wordt ook
aan herinnerd dat het Parlement op 11 februari 2014 voor
de tweede maal twee sterren heeft gekregen van de jury
voor het label « ecodynamisch bedrijven ».
In 2018 zal Brussel Leefmilieu een nieuwe versie van het label lanceren. Het Parlement zal worden uitgenodigd om op
deze oproep in te gaan.
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DE BRUSSELSE
CONTROLECOMMISSIE

DE BRUSSELSE CONTROLECOMMISSIE

De Ordonnantie van 8 mei 2014 (B.S, 6 juni 2014) strekt
tot een administratieve vereenvoudiging ten behoeve van
burgers en overheidsdiensten en tot het systematisch delen van elektronische gegevens tussen overheidsdiensten
via een gewestelijke dienstenintegrator.
Deze Ordonnantie richt een Brusselse Controlecommissie
op die belast is met de omkadering van de uitwisseling van
gegevens en beeldverwerking (met name videotoezicht):
ze is bevoegd om advies uit te brengen en aanbevelingen
te doen, machtigingen te verlenen voor de elektronische
mededeling van persoonsgegevens en ze ontvangt de
klachten van elke persoon die een belang aantoont tegenover een deelnemende overheidsdienst, die de machtiging
voor de mededeling van persoonsgegevens ongeoorloofd
gebruikt zou hebben.
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DE BRUSSELSE CONTROLECOMMISSIE

A.

BESLISSINGEN

In 2017 heeft de Brusselse Controlecommissie 19 beslissingen genomen.
Het betreft onder meer verscheidene adviezen over de veiligheidsadviseurs van de deelnemende overheidsdiensten.
De Commissie geeft op eigen initiatief contact opgenomen
met de deelnemende overheidsdiensten om hen te herinneren aan hun verplichting om een veiligheidsadviseur aan
te stellen, overeenkomstig artikel 24 van de ordonnantie
van 18 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie
van een gewestelijke dienstenintegrator (BS, 6 juni 2014).

Tevens verstrekte de Commissie op 14 juli 2017 gunstig
advies over het voorontwerp van ordonnantie van Fadila
Laanan, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest belast met het Openbaar Ambt, betreffende de oprichting van een databank die “Observatorium voor de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid” zal heten. Dat komt
tegemoet aan de opmerkingen die werden verwoord in het
advies van de Commissie van 10 juni 2016 (over het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot oprichting van een databank die “Observatorium voor
de Gewestelijke Publieke Werkgelegenheid” zal heten).
Daarnaast verstrekte de Commissie op 14 juli 2017 een advies over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging
van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een
instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is samengebracht.
Tot slot verstrekte de Commissie op 10 oktober 2017 de
Franse Gemeenschap toelating voor toegang tot de gegevens van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt in
de Franse en Duitstalige Gemeenschap en in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met het oog op een lijst van de educatieve en post-educatieve trajecten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap.
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DE BRUSSELSE CONTROLECOMMISSIE

B.

C.

BETREKKINGEN MET
HET PARLEMENT

ONTMOETINGEN

Op 13 januari 2017 nodigde de Commissie Cécile Jodoigne,
Staatssecretaris belast met gewestelijke en gemeentelijke informatica en de digitale transitie, uit. De commissieleden konden van gedachten wisselen met de vertegenwoordigers van
haar kabinet over verschillende projecten die worden ontwikkeld.
De Commissie ontmoette eveneens verscheidene deelnemende overheidsdiensten die haar bijstand vroegen in het kader
van projecten die worden ontwikkeld. Zij ontmoette met name
de MIVB, Brussel Fiscaliteit, de Directie van de Gewestelijke
Huisvestinginspectie, alsook Brussel Plaatselijke Besturen. Zodra die projecten afgerond zijn, worden zij ter advies aan de
Commissie voorgelegd.
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Op 22 juni 2017 ondertekenden het Parlement en de Commissie een protocolakkoord met het oog op het regelen van
de personeelssituatie en de middelen die het Parlement ter
beschikking van zijn neveninstantie stelt, van de follow-up
van de brieven aan de zetel van de Commissie en van de
nadere regels inzake de betaling van presentiegeld en vergoedingen.

D.

VOORZITTERSCHAP EN
ONDERVOORZITTERSCHAP

Na afloop van de periode van twee jaar die bij de installatie van de Commissie bepaald werd, zijn de mandaten van
de voorzitter, Stefan Verschuere (F) en de ondervoorzitter,
Willem de Beuckelaere (N) ten einde gekomen. Tijdens haar
vergadering van 13 oktober 2017 heeft de Commissie Philippe Lesne (F) aangewezen als voorzitter en Gert Nys (N) als
ondervoorzitter van de Commissie.
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HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING
1. INGEDIENDE EN GEDRUKTE TEKSTEN
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A-0130/01-14/15

Voorstel van ordonnantie tot oprichting van vastgoedkantoren voor commerciële diversiteit.

A-0281/01-15/16

Voorstel van ordonnantie houdende uitstippeling van een opendatabeleid.

A-0306/01-15/16

Voorstel van ordonnantie tot invoering van BruChallenge, het gewestelijk systeem van prijswedstrijden ter
beloning van innoverende oplossingen voor gewestelijke en gemeentelijke organen.

A-0329/01-15/16

Voorstel van resolutie voor het bewaren en belichten van het patrimonium van de Brusselse begraafplaatsen door
systematisch inventarissen te maken van de voorwerpen en kunstwerken met erfgoedwaarde.

A-0331/01-15/16

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-0332/01-15/16

Voorstel van ordonnantie betreffende de toekenning van een premie bij de aankoop van een elektrisch rijwiel of
bij aankoop en installatie van een nieuwe elektrische aanpassingskit voor rijwielen.

A-0336/01-15/16

Voorstel van resolutie om de strijd tegen de betaalachterstand bij de Brusselse gewestelijke overheidsinstellingen
op te voeren.

A-0347/01-15/16

Voorstel van resolutie teneinde de problematiek van de zogenaamde «plaasmoorde» (systematische moorden op
vooral blanke boeren, hun familie en hun personeel) in Zuid-Afrika aan te kaarten bij de Zuid-Afrikaanse regering,
de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken en in de schoot van de internationale instellingen.

A-0358/01-15/16

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een systeem van elektrische scooters volgens het freefloatingmodel.

A-0359/01-15/16

Voorstel van ordonnantie betreffende de organisatie van een gewestelijke simulator voor mobiliteitsplanning.

A-0364/01-15/16

Voorstel van resolutie tot het harmoniseren van de procedures voor de aanvraag om stedenbouwkundige
inlichtingen.

A-0367/01-15/16

Voorstel van resolutie tot invoering van een gewestelijke belasting op de plaatsing van reclamedrukwerk op
voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.
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A-0368/01-15/16

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0369/01-15/16

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de
gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en
houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0374/01-15/16

Voorstel van ordonnantie tot invoering van een eenvormig tarief voor de aanvragen om stedenbouwkundige
inlichtingen.

A-0375/01-15/16

Voorstel van ordonnantie tot invoering van de « projectvergadering » ter vereenvoudiging van de procedure voor
de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen.

A-0376/01-15/16

Voorstel van ordonnantie betreffende het advies van de Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening
in het kader van de procedure voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen.

A-0381/01-15/16

Voorstel van resolutie ter bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap in het Brussels
Gewest.

A-0383/01-15/16

Voorstel van resolutie ertoe strekkende een alternatief uit te bouwen voor de bedrijfswagen en aldus de
stadsvlucht in Brussel in te dijken.

A-0386/01-15/16

Voorstel van resolutie betreffende de discriminatie aan de ingang van discotheken en andere uitgaansplekken.

A-0388/01-15/16

Voorstel van ordonnantie betreffende de evenredige sociaaleconomische vertegenwoordiging op de arbeidsmarkt.

A-0407/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek,
de ontwikkeling en de innovatie, met het oog op de wijziging van enkele bepalingen van de gewestelijke regeling
voor de bedrijfsdoctoraten en de tijdelijke aanwerving van hooggekwalificeerd personeel, alsook met het oog op
de invoering van het systeem van de overeenkomsten voor de postdoctoraten in een bedrijf.

A-0410/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende een samenwerkingsakkoord over een hervorming van de verkeersbelasting en
de belasting op de inverkeerstelling voor de wagens die ingeschreven zijn op naam van rechtspersonen.

A-0411/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen om de verkeersbelasting op motorrijtuigen en de belasting op de inverkeerstelling te hervormen.
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A-0412/01-16/17

Voorstel van resolutie ter plaatsing van afgesloten boxen voor het kortparkeren van fietsen voor alle gebruikers.

A-0415/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende het socialer maken van de fiscaliteit door de automatische toekenning van
kortingen op de onroerende voorheffing door te voeren.

A-0417/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende het ontwerp van de gezamenlijke interpretatieve verklaring over het
alomvattend economisch en commercieel akkoord tussen de Europese Unie en Canada (CETA).

A-0419/01-16/17

Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende de methodes voor de berekening van het aantal vierkante meters bij
de verkoop van woningen in een mede-eigendom te harmoniseren.

A-0432/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende de vergroening van de investeringssubsidies voor rollend materiaal.

A-0433/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de klokkenluiders.

A-0436/01-16/17

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de huisvesting in de mede-eigendommen in moeilijkheden.

A-0437/01-16/17

Voorstel van resolutie ter bevordering van de uitbouw van de « Silver Economy » in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

A-0438/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor
het waterbeleid

A-0444/01-16/17

Voorstel van resolutie ter organisatie van een tweede Autoloze Dag op 22 september van elk jaar, de European
Car Free Day, als instrument ter bestrijding van de luchtverontreiniging.

A-0447/01-16/17

Voorstel van resolutie tot opmaak van een Brussels afbouwschema voor dierproeven.

A-0450/01-16/17

Voorstel van resolutie tot installatie van verkeerslichten met digitale aftelling op de gewestwegen.

A-0451/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

A-0476/01-16/17

Voorstel van resolutie strekkende tot de gedeeltelijke openstelling van het domein van Laken voor het publiek.

A-0480/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren, teneinde het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande verdoving te verbieden.

A-0482/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot instelling van een ombudsdienst en een klokkenluiderstatuut.
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A-0483/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende de creatie van genderinclusieve toiletten in openbare gebouwen en tijdens
openbare evenementen.

A-0486/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van een Brussels vrijetijdsloopplan.

A-0490/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de door brom- en motorfietsen voortgebrachte geluidshinder in
het Brussels Gewest.

A-0494/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en tot invoering van regels inzake de voorbeeldfunctie van de overheid
inzake beheersing van het energieverbruik van bepaalde IT-praktijken alsook van begeleiding van bedrijven om ze
meer verantwoordelijkheidszin bij te brengen op dat gebied.

A-0496/01-16/17

Voorstel van resolutie tot plaatsing van specifieke waarschuwingssystemen (Bompeln) bij de oversteekplaatsen
voor voetgangers op de eigen beddingen van het openbaar vervoer.

A-0498/01-16/17

Voorstel van resolutie tot het oproepen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om aan te dringen bij de
Regering van de Franse Gemeenschap om in het kader van de « Pacte pour un enseignement d’excellence «
rekening te houden met de aanbevelingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement teneinde de kwantiteit en de
kwaliteit van het onderwijs tweede taal Nederlands in het Brussels Franstalig onderwijs te verhogen.

A-0501/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke
behandeling.

A-0504/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot instelling van de verplichting tot informatie en opleiding van de bestuurders van de
gewestelijke overheidsinstellingen en de intercommunales.

A-0505/01-16/17

Voorstel van resolutie tot oprichting van een databank over eigenaars die hun huisdieren mishandelen en van een
bijzondere politie voor dierenwelzijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0509/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 20 van de ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode.

A-0510/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake
mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit.

A-0514/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie tot harmonisering van de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten
inzake de reisagentschappen en toeristische logies.
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A-0518/01-16/17

Voorstel van resolutie ertoe strekkende de vertegenwoordiging van de gewestelijke oppositie in de openbare
instellingen te verzekeren.

A-0524/01-16/17

Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.

A-0525/01-16/17

Voorstel van resolutie ertoe strekkende een thematische studie te houden over de praktijk van het achterlaten van
reclamedrukwerk voor de niet-traditionele verkoopcircuits van tweedehandsvoertuigen.

A-0535/01-16/17

Voorstel van resolutie tot toekenning van het stemrecht bij de gewestelijke verkiezingen aan de buitenlandse
onderdanen die in Brussel wonen.

A-0541/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst inzake politieke dialoog en
samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds, gedaan te
Brussel op 12 december 2016.

A-0542/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EULAC Stichting, ondertekend op 25 oktober 2016 te Santo Domingo.

A-0543/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid
van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd
en derde zitting.

A-0544/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschapsovereenkomst op het gebied van
betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Nieuw-Zeeland,
anderzijds, gedaan te Brussel op 5 oktober 2016.

A-0553/01-16/17

Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie.

A-0555/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet.

A-0556/01-16/17

Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten.
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2. VERWORPEN, INGETROKKEN OF ZONDER DOEL
GEWORDEN TEKSTEN
BHP

• Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken
A-0083/01-14/15

Voorstel van ordonnantie inzake ontwikkelingssamenwerking.

Voorstel zonder doel geworden op
20/07/16

A-0214/01-15/16

Voorstel van ordonnantie houdende oprichting van een netwerk van groene digitale
zones in het Brussels Gewest.

Voorstel ingetrokken op 10/11/16

A-0215/01-15/16

Voorstel van ordonnantie betreffende de onroerende voorheffing op al dan niet beVoorstel zonder doel geworden op
bouwde onroerende goederen gelegen op een perceel dat opgenomen is in de inventa09/12/16
ris van de bodemtoestand.

A-0241/01-15/16

Voorstel van ordonnantie houdende vrijstelling van het evenredige registratierecht voor
Voorstel zonder doel geworden op
verkoopovereenkomsten betreffende onroerende goederen die vóór de eigendoms26/09/16
overdracht in der minne worden ontbonden.

A-0281/01-15/16

Voorstel van ordonnantie houdende uitstippeling van een opendatabeleid.

Voorstel ingetrokken op 26/09/16

• Commissie voor de Huisvesting
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A-0195/01-14/15

Voorstel van resolutie teneinde een duidelijk rechtskader te verschaffen voor
medehuurderschap in overleg met de huisvestingsactoren.

Voorstel zonder doel geworden op
06/07/17

A-0213/01-14/15

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen inzake huurovereenkomsten teneinde de huurmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te reguleren.

Voorstel zonder doel geworden op
18/07/17

A-0247/01-15/16

Voorstel van ordonnantie tot invoering van een regeling van de huurprijzen op de
privémarkt.

Voorstel zonder doel geworden op
18/07/17
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• Commissie voor de Infrastructuur
A-0202/01-14/15

Voorstel van resolutie betreffende een gewestelijke actiestrategie ten gunste van
de elektromobiliteit en de mobiliteit op basis van alternatieve brandstoffen.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 25/11/16

A-0210/01-14/15

Voorstel van resolutie ter verbetering van de levenskwaliteit in Brussel door de
huidige voetgangerszone boven het Luxemburgstation te verlengen tot aan het
Schumanstation.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 25/11/16

A-0217/01-15/16

Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie van het uitbouwen van het
ondergronds parkeren.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 25/11/16

A-0284/01-15/16

Voorstel van resolutie ter invoering van elektrische deelfietsen Villo!’s

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 25/11/16

A-0327/01-15/16

Voorstel van resolutie ertoe strekkende de sector van het bezoldigd
personenvervoer in het Brussels Gewest te liberaliseren.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 25/11/16

A-0358/01-15/16

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een systeem van elektrische
scooters volgens het free-floatingmodel.

Voorstel ingetrokken op 15/05/07

A-0392/01-15/16

Voorstel van resolutie betreffende maatregelen op korte termijn ter bevordering
van de modal shift van de auto naar het openbaar vervoer in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 02/06/17

• Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling
A-0056/01-14/15
A-0134/01-14/15
A-0323/01-15/16

158

Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de inschakelingsuitkeringen
en de gevolgen ervan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorstel van resolutie betreffende de beperking in de tijd van de
inschakelingsuitkeringen en de gevolgen ervan voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Voorstel van resolutie ertoe strekkende een uitbreiding van het toepassingsgebied
van de activiteiten binnen het systeem van de dienstencheques te budgetteren.
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• Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling
A-0307/01-15/16

Voorstel van resolutie betreffende het Justitiepaleis van Brussel.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 21/10/16

A-0320/01-15/16

Voorstel van ordonnantie tot oprichting van de Adviesraad voor Toerisme van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 21/10/16

A-0357/01-15/16

Voorstel van resolutie betreffende de herevaluatie, door de gemeentelijke, gewestelijke en federale overheden, van de wenselijkheid van de bouw van een gevangenis van
1.190 plaatsen in Haren.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 21/04/17

• Commissie voor het Leefmilieu en de Energie

A-0100/01-14/15
A-0160/01-14/15
A-0203/01-14/15
A-0208/01-14/15
A-0235/01-15/16
A-0258/01-15/16
A-0280/01-15/16
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Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde het fokken van
dieren voor hun pels te verbieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorstel van resolutie ertoe strekkende de rechtspositie van het dier in het
Burgerlijk Wetboek te wijzigen en het te erkennen als levend wezen met
gevoelsvermogens.
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012
betreffende afvalstoffen om de werkelijke kosten van de afvalstoffen te kunnen
vaststellen.
Voorstel van resolutie om meer en transparante informatie over de luchtkwaliteit
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verkrijgen.
Voorstel van resolutie betreffende de stijging van de waterprijzen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Voorstel van resolutie betreffende het klimaatbeleid van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in het vooruitzicht van de VN-Conferentie over de
klimaatveranderingen te Parijs (COP 21).
Voorstel van resolutie betreffende de ophaling en het nuttig gebruik van organische
afvalstoffen en de bouw van een biogasinstallatie in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
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Voorstel ingetrokken op 21/02/17
Voorstel ingetrokken op 21/02/17
Voorstel verworpen tijdens de
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Voorstel ingetrokken op 21/02/17
Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 25/11/16
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Voorstel van resolutie betreffende de bestemming van de ontvangsten uit de
toekenning van groenestroomcertificaten aan de verbrandingsoven van Nederover-Heembeek.
Voorstel van ordonnantie houdende oprichting van het « Steunfonds voor innovatie
in de sector van de energie-efficiëntie en de hernieuwbare energie ».
Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van artikel 36 van de wet van 14
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat het
invoeren van een verbod op dwangvoederen betreft.
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004
betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende
wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Voorstel van ordonnantie teneinde gedwongen mede-eigendommen vrij te stellen
van de verplichting om een verkennend bodemonderzoek uit te voeren indien de
risicoactiviteit een verwarmingsinstallatie met mazout betreft.
Voorstel van resolutie ter bescherming van het milieu door de aanwezigheid van
microbeads van polyethyleen in cosmetica te beperken.

Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 20/01/17
Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 20/01/17
Voorstel zonder doel geworden op
14/07/17
Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 21/04/17
Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 21/04/17
Voorstel zonder doel geworden op
02/06/17
Voorstel verworpen tijdens de
plenaire vergadering van 30/06/17
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Voorstel van ordonnantie betreffende het inburgeringsbeleid in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad.
Voorstel van ordonnantie betreffende de organisatie van een Brussels
onthaalbeleid voor nieuwkomers.
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Voorstel zonder doel geworden op
21/04/17
Voorstel zonder doel geworden op
21/04/17

