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WOORD VAN DE VOORZITTER

WOORD VAN DE
VOORZITTER

In dit verslag kunt u kennis nemen van het werk dat de volksvertegenwoordigers tijdens het jaar 2017-2018 hebben geleverd in het Brussels
Parlement. In dat jaar wenste ik met de leden van het Bureau de opening van het Parlement en zijn toenadering tot de bevolking voort te
zetten. Het is niet enkel de bedoeling om het Brussels Parlement toegankelijker te maken voor de bevolking, maar ook om de burgers meer
te betrekken bij de werking zelf van de Brusselse democratie.
Om deze doelstelling te bereiken, is ook het aanbod van activiteiten ter
bevordering van de burgerzin voor de Brusselse scholen uitgebreid, en
zijn er nog meer initiatieven genomen (colloquia, conferenties, debatten …) om in contact te komen met de Brusselaars.
Eind 2017 werd een burgerpanel inzake mobiliteit in het leven geroepen, dat een resolutie op dat beleidsgebied heeft aangenomen. Tijdens
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WOORD VAN DE VOORZITTER

de eerste maanden van 2018 hebben de volksvertegenwoordigers
die resolutie en haar aanbevelingen besproken in plenaire vergadering. Daarna werd de resolutie van het burgerpanel aan de regering
bezorgd. De minister van Mobiliteit heeft de resolutie besproken
in een bijzondere commissie met de parlementsleden en de leden
van het burgerpanel. De regering heeft rekening gehouden met het
werk van de panelleden in het kader van haar nieuw gewestelijk
mobiliteitsplan “BeGoodMove”.
Deze primeur mag niet zonder navolging blijven en getuigt van het
nut van een dergelijke inspraaktool, zowel voor de bevolking als
voor de gekozenen.

De wetgevende assemblees worden vaak voorgesteld en gepercipieerd als doorsnedes van de bekommernissen en problemen van
de bevolking. In dit verslag ontdekt u dan ook het grote aantal onderwerpen die in de commissies en plenaire vergaderingen worden
behandeld. Alle aspecten van het dagelijkse leven van de inwoners
van ons Gewest worden immers dag in dag uit behandeld door hun
vertegenwoordigers. Aan de vooravond van de dertigste verjaardag
van het Gewest en zijn Parlement is dat de koers die we hebben
uitgestippeld: in het hart van de Brusselse democratie en zo dicht
mogelijk bij de bewoners staan.

Het Parlement heeft eveneens belangrijke teksten inzake goed bestuur aangenomen en aldus concreet gestalte gegeven aan de verbintenissen die de politieke partijen zijn aangegaan om transparantie rond de bezoldiging van de gekozenen te bevorderen.
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CHARLES PICQUÉ
Voorzitter

WOORD VAN DE EERSTE ONDERVOORZITTER

WOORD VAN
DE EERSTE
ONDERVOORZITTER
Een rijk gevuld parlementair jaar
Ook dit jaar was voor het Brussels Parlement rijk gevuld. Er zijn de gewone parlementaire opdrachten zoals de bespreking en stemming van
de begroting en de wetgeving en de controle van de Brusselse regering.
Daarnaast organiseerde het Parlement ook een bijzondere commissie
naar de werking van de brandweer en een burgerpanel rond mobiliteit.
Ons Parlement wil ook een open huis zijn voor de Brusselaar. Daarvoor
organiseren we regelmatig evenementen voor alle Brusselaars, jong en
oud.

De vinger aan de pols
Onlangs heeft de bijzondere commissie over de Brusselse Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) haar eindrapport met concrete aanbevelingen voorgesteld. De commissie was begin
dit jaar opgericht nadat bleek dat er heel wat fout liep bij de Brusselse
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VANDE
DE EERSTE
EERSTE ONDERVOORZITTER
ONDERVOORZITTER

brandweer. Zo werd de wetgeving op de overheidsopdrachten onvoldoende gerespecteerd, is er een tekort aan personeel en werkt de structuur niet goed.
Maar er is meer. Dit jaar heeft het parlement de nieuwe daklozenordonnantie goedgekeurd. De krachtlijnen zijn: de erkenning van verenigingen
die rond daklozen werken en een betere sturing van de hulp aan daklozen. Maar ook de herintegratie van daklozen in de samenleving en de
toegang tot duurzame huisvesting staan in de nieuwe ordonnantie.

Een Parlement voor alle burgers
Het Brussels Gewest voerde vorig jaar als eerste overheid in België praktijktesten in om te contro-leren of werkgevers discrimineren bij aanwervingen. Dit jaar zijn de praktijktest uitgebreid naar de huurmarkt. Want
ook hier is er nog heel wat discriminatie. Tot nu toe kon dat niet gecontroleerd worden. Dat kan nu wel met zogenaamde mystery calls waarbij
inspecteurs onder het mom van een schuilnaam zich voordoen als potentiële huurder. Op die manier kunnen ze discriminatie op-sporen en
zorgen dat alle Brusselaars een eerlijke kans krijgen bij de zoektocht naar
een geschikte woning.

Ze stellen ondermeer voor om een veralgemeende zone 30 buiten de grote assen in te voeren, meer ruimte te voorzien voor voetgangers, fietsers
en openbaar vervoer en te zorgen voor een betere samenwerking tussen de openbaar vervoersmaatschappijen en verschillende overheden in
onze stad. Hun aanbevelingen zijn door het Parlement aan de Brusselse
regering bezorgd en worden verwerkt in mobiliteitsplan ‘Good Move’.

En wat voor de volgende maanden ...
In mei 2019 zijn verkiezingen voor een nieuw Brussels Parlement. Tot dan
– en uiteraard ook daarna – blijven we ijveren voor dezelfde principes en
waarden: u dichter bij het bestuur van onze stad brengen, naar u luisteren en uw belangen behartigen. Want ons Parlement vertegenwoordigt
de Brusselaars. Dat is onze taak. Niet voor niets zijn de plenaire zitting en
de vergaderingen van de commissies openbaar. Iedereen die dat wil kan
onze debatten volgen. Ik nodig ook elke dag mensen uit in het Parlement.
Ik vind het belangrijk dat de Brusselaar de weg vindt naar zijn of haar
volksvertegenwoordigers.
Met trots, overtuiging en enthousiasme vul ik mijn rol in als Eerste Ondervoorzitter. En dat is vooral: u vertegenwoordigen.

Het Brussels Parlement wil dat iedereen meedenkt over hoe we onze
stad beter kunnen organiseren. Een van de voorbeelden is het burgerpanel ”Make your Brussels – Mobility”, georganiseerd door ons Parlement.
40 panelleden, Brusselaars die werden geselecteerd via loting, hebben
een aantal aanbevelingen gedaan inzake mobiliteit. Daarbij hadden ze
vooral aandacht voor het openbaar vervoer en de zwakke weggebruiker.
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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 2017-2018
Tijdens de zitting 2017-2018 was de assemblee als volgt samengesteld :
POLITIEKE FRACTIES

FRANSTALIGE ZETELS

POLITIEKE FRACTIES

NEDERLANDSTALIGE ZETELS

PS

22

Open VLD

5

MR (1 & 2)

16

Groen

3

DéFI

12

sp.a

3

cdH

8

N-VA

3

Ecolo

8

CD&V

2

PTB*PVDA-GO!

4

Vlaams Belang

1

Onafhankelijken (2)

2

TOTAAL

72

TOTAAL

17

(1) Op 9 februari 2018, heeft de heer David Weytsman de heer Boris Dilliès vervangen binnen de
MR-fractie. Deze wijziging werd opgetekend tijdens de plenaire vergadering van diezelfde
dag.
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(2) O
 p 16 mei 2018 heeft de MR-fractie meegedeeld dat de heer Armand De Decker voortaan
zitting zal hebben in de hoedanigheid van onafhankelijk volksvertegenwoordiger. Deze wijziging werd opgetekend tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 18 mei 2018.

2017-2018

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 (17/09/2018): PS, MR, DéFI,, cdH, Ecolo, Open VLD, Groen, sp.a, N-VA, CD&V en het Vlaams Belang.

A.2. DE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
(ALFABETISCHE LIJST OP 17/09/2018)
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1

AHIDAR Fouad (N)

2

AMPE Els (N)

3

AZZOUZI Mohamed (F)

PS

4

BERTIEAUX Françoise (F)

MR

5

BOTT Eric (F)

DéFI

6

BROTCHI Jacques (F)

MR

7

CARTHÉ Michèle (F)

PS

8

CEREXHE Benoît (F)

cdH

9

CHAHID Ridouane (F)

sp.a
Open Vld

PS

DE ASSEMBLEE

10

10

CLERFAYT Bernard (F)

DéFI

30

DOULKERIDIS Christos (F)

11

COLSON Michel (F)

DéFI

31

DRAPS Willem (F)

MR

12

COPPENS René (N)

Open Vld

32

du BUS de WARNAFFE André (F)

cdH

13

CORNELIS Stefan (N)

Open Vld

33

DUFOURNY Dominique (F)

MR

14

COURTOIS Alain (F)

MR

34

d'URSEL Anne Charlotte (F)

MR

15

DE BOCK Emmanuel (F)

DéFI

35

EL BAKRI Mathilde (F)

16

de CLIPPELE Olivier (F)

MR

36

EL KHANNOUSS Ahmed (F)

17

DE DECKER Armand (F)

Indépendant

37

EL KTIBI Ahmed (F)

PS

18

de GROOTE Julie (F)

cdH

38

EL YOUSFI Nadia (F)

PS

19

DEJONGHE Carla (N)

Open Vld

39

EMMERY Isabelle (F)

PS

20

DELFORGE Céline (F)

Ecolo

40

FASSI-FIHRI Hamza (F)

cdH

21

DE LILLE Bruno (N)

Groen

41

GENOT Zoé (F)

22

DELVA Paul (N)

CD&V

42

GERAETS Claire (F)

23

de PATOUL Serge (F)

DéFI

43

GHYSSELS Marc-Jean (F)

PS

24

DE PERMENTIER Corinne (F)

MR

44

GJANAJ Amet (F)

PS

25

DÉSIR Caroline (F)

PS

45

GOEMAN Hannelore (N)

sp.a

26

DESTEXHE Alain (F)

MR

46

GROUWELS Brigitte (N)

CD&V

27

DE WOLF Vincent (F)

MR

47

HANDICHI Youssef (F)

28

DHAENE Liesbet (N)

N-VA

48

HUYTEBROECK Evelyne (F)

29

DIALLO Bea (F)

PS

49

IKAZBAN Jamal (F)
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Ecolo

PTB*PVDA-GO !
cdH

Ecolo
PTB*PVDA-GO !

PTB*PVDA-GO !
Ecolo
PS

DE ASSEMBLEE

50

JAMOULLE Véronique (F)

PS

70

PICQUÉ Charles (F)

51

KANFAOUI Abdallah (F)

MR

71

PINXTEREN Arnaud (F)

Ecolo

52

KOMPANY Pierre (F)

cdH

72

PLOVIE Magali (F)

Ecolo

53

KOYUNCU Hasan (F)

PS

73

ROUSSEAUX Jacqueline (F)

MR

54

LEMESRE Marion (F)

MR

74

SIDIBÉ Fatoumata (F)

DéFI

55

LOEWENSTEIN Marc (F)

DéFI

75

SUSSKIND Simone (F)

PS

56

LOOTENS-STAEL Dominiek (N)

Vlaams Belang

76

TEITELBAUM Viviane (F)

MR

57

MAES Annemie (N)

Groen

77

TEMIZ Sevket (F)

PS

58

MAINGAIN Fabian (F)

DéFI

78

TRACHTE Barbara (F)

59

MAISON Joëlle (F)

DéFI

79

UYTTENDAELE Julien (F)

PS

60

MAMPAKA MANKAMBA Bertin (F)

cdH

80

VAN ACHTER Cieltje (N)

N-VA

61

MANZOOR ZAHOOR Ellahi (F)

PS

81

VAN DAMME Jef (N)

sp.a

62

MARON Alain (F)

Ecolo

82

VAN den DRIESSCHE Johan (N)

N-VA

63

MILQUET Joëlle (F)

cdH

83

VAN GOIDSENHOVEN Gaëtan (F)

64

MOUREAUX Catherine (F)

PS

84

VERBAUWHEDE Michaël (F)

65

OURIAGHLI Mohamed (F)

PS

85

VERSTRAETE Arnaud (N)

66

OZDEMIR Mahinur (F)

Indépendante

86

VOSSAERT Michaël (F)

DéFI

67

ÖZKARA Emin (F)

PS

87

WEYTSMAN David (F)

MR

68

PAYFA Martine (F)

DéFI

88

YACOUBI Kenza (F)

PS

69

PERSOONS Caroline (F)

DéFI

89

ZAMOURI Khadija (N)

PS

Ecolo

MR
PTB*PVDA-GO !
Groen

Open Vld

(*) Wijzigingen binnen de samenstelling van “de assemblee”, zie pagina 8.
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PROFIEL 2018
(OP 1/11/2018)

Gemeentemandaten

Verdeling per geslacht

7

41,67%
37 vrouwen
58,33%
52 mannen

Burgemeesters

Schepenen

39

3

Gemeenteraadsleden

Verdeling per leeftijd

Verdeling per leeftijd van de
volksvertegenwoordigers

JONGSTE

GEMIDDELDE

OUDSTE

27

51,7

76

JAAR

18

JAAR

TUSSEN 20 EN 29 JAAR
TUSSEN 30 EN 39

1
12

TUSSEN 40 EN 49 JAAR 23

JAAR

TUSSEN 50 EN 59 JAAR 28
TUSSEN 60 EN 69 JAAR 20
TUSSEN 70 EN 59 JAAR
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5

OCMW-voorzitters

DE ASSEMBLEE

Verdeling per diploma
%

13

%

Master/licenciaat

62

36,5

Geen diploma hoger onderwijs

8

4,7

Rechten

25

14,7

Politieke wetenschappen
en openbaar bestuur

7

4,1

Economische wetenschappen,
handelswetenschappen,
bedrijfswetenschappen

12

7,1

Geneeskunde

6

3,5

Bachelor/graduaat/kandidatuur

10

5,9

Ingenieurswetenschappen

6

3,5

Doctoraat

9

5,3

Onderwijs

4

2,4

Wijsbegeerte en letteren

9

5,3

Andere

3

1,8

Sociale wetenschappen

9

5,3
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B.

ZIJN INTERNE
STRUCTUREN

B.1. HET BUREAU
Het Bureau is samengesteld uit een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, drie onderzitters, tien secretarissen, de griffier en de adjunct-griffier.
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: Stefan Cornelis (Open VLD), Michel Beerlandt (adjunctgriffier), Nadia El Yousfi (PS), André du Bus de Warnaffe (cdH),
Jacques Brotchi (MR), Fouad Ahidar (sp.a), Martine Payfa (DéFI),
René Coppens (Open VLD), Marc-Jean Ghyssels (PS), Charles Picqué
(PS), Bernard Clerfayt (DéFI), Patrick Vanleemputten (griffier),
Annemie Maes (Groen), Céline Delforge (Ecolo), Willem Draps
(MR), Liesbet Dhaene (N-VA), Emin Özkara (PS)
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SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
(OP 17/09/2018)

CHARLES PICQUÉ

6 vrouwen

9 mannen

FOUAD AHIDAR

BERNARD CLERFAYT

ondervoorzitter
(MR)

15

60%

eerste ondervoorzitter
(sp.a)

voorzitter
(PS)

WILLEM DRAPS

40%
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ondervoorzitter
(DéFI)

2017-2018

EMIN ÖZKARA

ondervoorzitter
(PS)

DE ASSEMBLEE

ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE*

RENÉ COPPENS

JACQUES BROTCHI*

eerste secretaris
(cdH)

secretaris
(Open VLD)

MARTINE PAYFA

CÉLINE DELFORGE

NADIA EL YOUSFI

secretaris
(DéFI)

16

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

secretaris
(Ecolo)

2017-2018

secretaris
(MR)

secretaris
(PS)

DE ASSEMBLEE

ANNEMIE MAES

MARC-JEAN GHYSSELS*

LIESBET DHAENE

STEFAN CORNELIS

PATRICK VANLEEMPUTTEN

MICHEL BEERLANDT

secretaris
(Groen)

secretaris
(Open VLD)

secretaris
(PS)

griffier

secretaris
(N-VA)

adjunct-griffier

* Sedert 17 september 2018: De heer André du Bus de Warnaffe wordt eerste Secretaris ter vervanging van mevrouw Françoise Bertieaux ; De heer Jacques Brotchi wordt derde Secretaris van het
Bureau ; De heer Marc-Jean Ghyssels wordt achtste Secretaris van het Bureau.
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B.2. HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING

73%

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.

8 mannen
27%

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU IN UITGEBREIDE
SAMENSTELLING (OP 17/09/2018)

18

3 vrouwen

CAROLINE DÉSIR

VINCENT DE WOLF

EMMANUEL DE BOCK

Fractievoorzitter (PS)

Fractievoorzitter (MR)

Fractievoorzitter (DéFI)

BENOÎT CEREXHE

ZOÉ GENOT

ELS AMPE

Fractievoorzitter (cdH)

Fractievoorzitter (Ecolo)

Fractievoorzitter (Open VLD)
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Fracties met meer dan vijftien leden hebben
een extra lid in het Bureau in uitgebreide
samenstelling:

JEF VAN DAMME

BRUNO DE LILLE

Fractievoorzitter (sp.a)

Fractievoorzitter (Groen)

RIDOUANE CHAHID

(PS)

JOHAN VAN DEN DRIESSCHE

PAUL DELVA

Fractievoorzitter (N-VA)

Fractievoorzitter (CD&V)

OLIVIER DE CLIPPELE

(MR)

DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Fractievoorzitter (Vlaams Belang)
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
VERENIGDE VERGADERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Van Damme
Jef

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE

PS

Open VLD

MR

Groen

DéFI

N-VA

cdH

sp.a

Vice-Président / Ondervoorzitter

ECOLO

CD&V

Secrétaire / Secretaris

PTB*PVDA-GO!

VB

Président(e) de groupe politique / Fractievoorzitter

Indépendante/Onafhankelijke

DE ASSEMBLEE

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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DE ASSEMBLEE

DE COMMISSIES
(OP 3/12/2018)

40%

60%

4 voorzitter van
een commissie

7 voorzitters van
een commissie

BRUSSELS PARLEMENT

COMMISSIE VOOR
DE FINANCIËN EN
DE ALGEMENE ZAKEN
Belast met de Begroting, de
Externe Betrekkingen, de
Ontwikkelingssamenwerking,
het Openbaar Ambt en het
Wetenschappelijk Onderzoek

COMMISSIE VOOR
DE HUISVESTING
FOUAD AHIDAR

COMMISSIE VOOR DE
INFRASTRUCTUUR
Belast met de Openbare
Werken en de Mobiliteit

Voorzitter (sp.a)

ANNE-CHARLOTTE
D’URSEL

Voorzitter (MR)
CHARLES PICQUÉ

Voorzitter (PS)

COMMISSIE VOOR DE
BINNENLANDSE ZAKEN
Belast met de Plaatselijke
Besturen, het Gewestelijk
veiligheids- en preventiebeleid en de Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp
JOËLLE MILQUET

Voorzitter (cdH)
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COMMISSIE VOOR
HET LEEFMILIEU EN
DE ENERGIE

COMMISSIE BELAST
MET DE EUROPESE
AANGELEGENHEDEN

Belast met het Natuurbehoud,
het Waterbeleid en de Openbare
Netheid

CHARLES PICQUÉ

VIVIANE TEITELBAUM

Voorzitter (MR)

2017-2018

Voorzitter (PS)

DE ASSEMBLEE

COMMISSIE VOOR DE
ECONOMISCHE ZAKEN EN
DE TEWERKSTELLING

COMMISSIE VOOR
DE TERRITORIALE
ONTWIKKELING

Belast met het
Economisch beleid, het
Werkgelegenheidsbeleid
en de Beroepsopleiding

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

BERNARD CLERFAYT

Voorzitter (DéFI)

COMMISSIE VOOR
DE BEGROTING EN
DE REKENINGEN

MOHAMED AZZOUZI

Voorzitter (PS)

RIDOUANE CHAHID (*)

Voorzitter (PS)

VERENIGDE VERGADERING
COMMISSIE VOOR
DE GEZONDHEID

KHADIJA ZAMOURI

Voorzitter
(OPEN VLD)

COMMISSIE VOOR
DE SOCIALE ZAKEN
Belast met de
kinderbijslag
AHMED EL KTIBI

Voorzitter (PS)
Tijdens het parlementair
werkjaar 2017/2018, heeft het
Brussels Parlement een
BIJZONDERE COMMISSIE
OVER DE DBDMH
opgericht
MARC-JEAN GHYSSELS

Voorzitter (PS)

Aan deze commissies zijn
toegevoegd:
ADVIESCOMITÉ VOOR
GELIJKE KANSEN VOOR
MANNEN EN VROUWEN
CHRISTOS DOULKERIDIS

Voorzitter (Ecolo)

* Op 3 december 2018 heeft de heer Ridouane Chahid de heer Marc-Jean Ghyssels vervangen als Voorzitter van de Commissie voor de Begroting en de Rekeningen.
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DE ASSEMBLEE

D.

ZIJN POLITIEKE
FRACTIES

FRACTIES EN ADRESSEN
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PS

MR

DéFI

Fractiesecretaris:
Julie LUDMER
02 549 69 76
ps@parlement.brussels
Eikstraat 14 1000 Brussel

Fractiesecretaris:
Bernard DHONDT
02 549 65 85
mr@parlement.brussels
Lombardstraat 57 1000 Brussel

Fractiesecretaris:
Alexandra ROOS (½) - Marie-Jeanne RIQUET (½)
02 549 66 22
defi@parlement.brussels
Lombardstraat 57 1000 Brussel

ECOLO

cdH

GROEN

Fractiesecretaris:
Thibaud WYNGAARD
02 549 69 14
thibaud.wyngaard@ecolo.be
Eikstraat 14 1000 Brussel

Fractiesecretaris:
Vincent HENDERICK
02 549 68 85
cdh@parlement.brussels
Eikstraat 14 1000 Brussel

Fractiesecretaris:
Saraswatti MATTHIEU (½) - Jonas DUTORDOIR (½)
02 549 66 64
groen@parlement.brussels
Lombardstraat 57 1000 Brussel

Open VLD

sp.a

N-VA

Fractiesecretaris:
Johan BASILIADES
02 549 66 60
vld@parlement.brussels
Lombardstraat 57 1000 Brussel

Fractiesecretaris:
Jan SCHAERLAEKENS
02 549 66 55
sp.a@parlement.brussels
Lombardstraat 57 1000 Brussel
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Fractiesecretaris:
Stijn DE MARS
02 549 66 39
stijn.demars@n-va.be
Lombardstraat 57 1000 Brussel

DE ASSEMBLEE

CD&V

VLAAMS BELANG

Fractiesecretaris:
Iris DEPOORTER
02 549 66 58
cd&v@parlement.brussels
Lombardstraat 57 1000 Brussel

Fractiesecretaris:
Stijn HIERS
02 549 66 63
stijn.hiers@vlaamsbelang.org
Lombardstraat 57 1000 Brussel

MEDEWERKERS
• E lke volksvertegenwoordiger heeft recht op één voltijdse medewerker
(of 2 halftijdse medewerkers) en elke fractievoorzitter heeft recht op één
extra halftijdse medewerker. Op 1 oktober 2018 waren er 47 voltijdse en
96 halftijdse medewerkers.
Zie ook: www.parlement.brussels
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• Elke erkende politieke fractie heeft recht op 1 fractiesecretaris en 1
extra universitaire medewerker per 5 fractieleden. Er kan 1 adjunctfractiesecretaris worden aangesteld onder de universitaire medewerkers.
Op 1 oktober 2018 waren er 9 voltijdse fractiesecretarissen, 1 voltijds
adjunct-fractiesecretaris, 4 halftijdse fractiesecretarissen, 7 voltijdse
universitaire medewerkers en 6 halftijdse universitaire medewerkers.

2017-2018

DE REGERING

DE REGERING

A.

DE 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.

Op de foto (van links naar rechts) de Brusselse regering (op 17/09/2018):
Cécile Jodogne (DéFI), Didier Gosuin (DéFI), Guy Vanhengel (Open VLD),
Bianca Debaets (CD&V), Pascal Smet (sp.a), Rudi Vervoort (PS), Fadila
Laanan (PS), Céline Fremault (cdH)
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2017-2018

DE REGERING

•
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;

B.

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

• De heer Guy Vanhengel, minister, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking;

• De heer Rudi Vervoort, voorzitter van het Verenigd College, bevoegd
voor de coördinatie van het beleid van het Verenigd College;

• De heer Didier Gosuin, minister, belast met Tewerkstelling, Economie en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

• 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 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;

• 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.

• Mevrouw Cécile Jodogne, staatssecretaris, belast met Buitenlandse
Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
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2017-2018

HET WETGEVEND WERK
TIJDENS DE ZITTING

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

A.

GOED
BESTUUR

Interparlementaire commissievergaderingen (Gewest en bicommunautair) hebben plaatsgevonden rond transparantie van de bezoldigingen, de
oprichting van een commissie voor de deontologie en tot slot, de cumulatie van de mandaten. Die debatten waren zeer belangrijk en werden van
dichtbij gevolgd in de media.

 et voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdste• H
delijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie
(A-553/1-16/17).
De Brusselse Deontologische Commissie zal samengesteld zijn uit 14
leden, magistraten, universiteitsprofessoren, en gewezen publieke
mandatarissen. Ze brengt advies uit op vraag van mandatarissen over
vragen die verband houden met deontologie, ethiek en belangenconflicten. Ze kan ook advies en aanbevelingen geven over algemene zaken. De Commissie heeft, desgevallend, de macht om sancties uit te
spreken ten aanzien van publieke mandatarissen die de voorschriften
in deze materies niet respecteren.

• h
 et 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-524/1-16/17).
Via deze ordonnantie wordt het toepassingsgebied van de maximumgrens
van 150% sterk uitgebreid voor de openbare mandatarissen en wordt de
controleprocedure versterkt bij het Parlement. Bovendien worden voor
dat maximum meegerekend: de bezoldigingen die ontvangen worden voor
mandaten of bezoldigde functies binnen instellingen of organen (administratie, kabinet, verenigingen die onderworpen zijn aan overheidsopdrachten...) die grotendeels gefinancierd worden met overheidsmiddelen. De
bezoldiging van de verkozenen en van de openbare mandatarissen wordt
nog strenger geregeld
De transparantie wordt zo hoog mogelijk, met de bekendmaking van de
openbare bezoldigingen, maar ook, op grond van het Europees model,
van de private beroepen en bezoldigingen. Het toepassingsgebied van die
nieuwe regels wordt sterk uitgebreid en de controle zal toevertrouwd worden aan een nieuw orgaan binnen het Parlement.
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http://www.parlement.brussels/deontologie/?lang=nl

De Brusselse Deontologische Commissie bestaat uit een gelijk aantal magistraten, universiteitsdocenten/politici, onder het voorzitterschap van een
magistraat.
• Inzake decumulatie is het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de
Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van
lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het
Europees Parlement (A-550/3-17/18) bijzonder belangrijk, maar bij het
opstellen van dit verslag is daarover een belangenconflict aan de gang.

2017-2018

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

B.

DE HOOGTEPUNTEN VAN HET
WERK IN DE COMMISSIES

B.1. BRUSSELS PARLEMENT
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN
De hoogtepunten van de commissie voor de Financiën voor het
parlementaire jaar 2018-2019 hebben betrekking op de begrotingen
en rekeningen, de fiscaliteit; goed bestuur (met inbegrip van de
maatregelen rond de cumulatie van de mandaten, de bezoldigingen en
de deontologie), de verkiezingen, het beleid inzake gelijke kansen en in
ontwikkelingssamenwerking.
1) Zoals ieder jaar besprak de Commissie de gewestbegroting. Voor 2018
worden de ontvangsten geraamd op 5.507.813.000 euro, i.e. een toename
met 1.112.351.000 euro in vergelijking met de aangepaste begroting
2017. De uitgaven 2018 worden geraamd op 6.405.397.000 euro in
vereffeningen, i.e. een toename met 1.365.143.000 euro in vergelijking
met de aangepaste begroting 2017 en met 6.666.055.000 euro aan
vastleggingen, i.e. een toename met 691.194.000 euro in vergelijking met
de aangepaste begroting 2017.
Tevens keurde de Commissie een aantal internationale verdragen goed,
met name samenwerkingsakkoorden die uitgaan van de Europese Unie.
De Internationale Stichting EU- LAC (tussen de Europese Unie en Latijns
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HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

en Centraal Amerika en de Caraïben) werd opgericht. Een protocol bij het
verdrag over dwangarbeid werd aangenomen. De Commissie veroordeelde
de schending van de mensenrechten en van het internationaal recht in
de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever en steunde de ter dood
veroordeelde Iraanse professor Ahmadreza Djalali.
2) Inzake fiscaliteit werd de internationale en nationale administratieve
samenwerkingversterkt.Determinologiediegebruiktwordtinverscheidene
Brusselse wetboeken inzake hypotheken en erfgoeddocumentatie werd
aangepast. De “be home”-premie wordt voortaan jaarlijks geïndexeerd.
Ontwerpen van ordonnantie hebben betrekking op verscheidene
bepalingen met het oog op de overname van de dienst inzake de onroerende
voorheffing en wijzigen de fiscale procedure daartoe. Zij beogen
voornamelijk de informatiestromen tussen de belastingadministratie en
de notarissen te optimaliseren.

34

De Regering heeft het Parlement een mandaat gevraagd om de federale
regering kennis te geven van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op inverkeerstelling
(A-599/1-17/18).
Het ontwerp van ordonnantie wijzigt tevens het tarief van de boetes in het
kader van de kilometerheffing op vrachtwagens (A-600/1-17/18).
3) Inzake gelijke kansen moet gewag gemaakt worden van de resolutie
betreffende de discriminatie aan de ingang van discotheken en andere
uitgaansplekken (A-386/1-15/16), die de problematiek van discriminatie bij
de ingang van discotheken en andere uitgaansplekken wenst aan te pakken.

Tevens werd een voorstel van resolutie aangenomen ertoe strekkende
een alternatief uit te bouwen voor de bedrijfswagen om de gezinnen aan
te moedigen in Brussel te blijven en aldus de stadsvlucht in Brussel in te
dijken (A-383/1-15/16).

Een andere ordonnantie beoogt de bestrijding van bepaalde vormen van
discriminatie en de bevordering van gelijke behandeling. Zij is van toepassing
op alle personen, zowel in de overheidssector als in de privésector, met
inbegrip van de overheidsinstellingen, inzake: 1°sociale bescherming;
2° sociale voordelen 3° toegang tot goederen en diensten en de levering
van goederen en diensten en 4° de toegang, de deelname en elke andere
uitoefening van een voor het publiek toegankelijke economische, sociale,
culturele of politieke activiteit.

Een abattement op de registratierechten bij de verkoop van bouwgronden
moet de nieuwe Brusselse eigenaars die hun huis op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen bouwen (A 581/1-17/18)
ondersteunen. Tevens benadrukken wij dat dit in de plenaire vergadering
aangenomen ontwerp van ordonnantie de eigenaars die hun onroerend
goed op de huurmarkt brengen via een sociaal vastgoedkantoor (SVK)
vrijstelt van onroerende voorheffing teneinde het woningpark met
betaalbare huurwoningen te verruimen.

4) Op institutioneel vlak, met betrekking tot het verkiezingsproces,
wijzen wij op het voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen en ertoe strekken de pariteit op de gewestelijke kieslijsten tot
stand te brengen (A 585/1-17/18), die de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen moet verhogen binnen de bindende lijst van kandidaten bij de
komende parlementsverkiezingen. Het voorstel werd niet aangenomen in
de plenaire vergadering van 16 maart 2018.
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Een bijzondere ordonnantie (A-586/1-17/18) schrapt het onderscheid
tussen de effectieve kandidaten en de plaatsvervangende kandidaten.
Bijgevolg wordt één enkele lijst met effectieve kandidaten ingesteld.
Het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Kieswetboek
en de ordonnantie van 12 juni 2012 tot organisatie van de elektronische
stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen (A-566/1-17/18) laten
zich leiden door de conclusies van een verslag dat werd opgesteld na de
verkiezing van 2012 door de Directie Algemene en Juridische Zaken van
Brussel Plaatselijke Besturen. Het Parlement had die vraag immers in
behandeling genomen na de verkiezingen van 2014, naar aanleiding van
de technische problemen bij de stemming, waardoor de elektronische
stemming opnieuw ter discussie werd gesteld. Dankzij de conclusies van de
werkzaamheden van de Commissie kon een nieuw systeem aangenomen
worden, waarbij de snelheid van de elektronische stemming gepaard gaat
met de mogelijkheid tot manuele hertelling.
COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING
Wetgevende functie
De commissie voor de Huisvesting heeft zich tijdens de zitting 20172018 toegelegd op het versterken van goed bestuur in de openbare
huisvestingssector. In haar werkzaamheden kon een consensus worden
bereikt tussen meerderheid en oppositie, die een ordonnantie bij
eenparigheid goedkeurden. Die tekst maakt de toewijzing van de woningen
die toebehoren aan de gemeenten en de OCMW’s transparanter, door ze
toe te vertrouwen aan onafhankelijke commissies. Bovendien versterkt de
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nieuwe ordonnantie het toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen
(OVM) door de bezoldigingen en voordelen van hun leidinggevenden
te begrenzen en door in hun raden van bestuur de aanwezigheid van
waarnemers uit de oppositie veilig te stellen.
Ter afronding van het jaar 2018 keurde de commissie voor de Huisvesting ook
de ordonnantie goed inzake de huurtoelage, waardoor meer Brusselaars
in moeilijkheden die op een sociale woning wachten extra steun kunnen
genieten. De ordonnantie ter versterking van de strijd tegen discriminatie
op de huurmarkt door praktijktesten werd eveneens goedgekeurd.

2017-2018

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

Informatiefunctie
De zitting 2017-2018 werd gekenmerkt door de organisatie van tal van
hoorzittingen. Teneinde de aangelegenheden die zij behandelen met kennis
van zaken te beoordelen, hebben de commissieleden tal van personen van
buiten het Parlement uitgenodigd. Die gedachtewisselingen met actoren
uit het veld bleken bijzonder nuttig.
Hoorzittingen vonden plaats over nieuwe manieren om sociale
koopwoningen te creëren, over het prijzenplaatje van de gewestelijke
maatregelen inzake huisvesting, dan wel over de tenuitvoerlegging van het
recht op wonen voor de daklozen en mensen zonder papieren.

sociale woningen, enz.) en over toegang tot huisvesting voor gezinnen
met een laag inkomen, een problematiek die bijzonder schrijnend is in ons
Gewest.
COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING
De zitting 2017-2018 ging hard van start: eindelijk werd het tijdens de
vorige zitting al lang besproken ontwerp van ordonnantie aangenomen
met het oog op de grondige hervorming van het Brussels Wetboek van
Ruimtelijke Ordening teneinde de procedures te vereenvoudigen en te
rationaliseren.

Tevens besliste de commissie zich bezig te houden met het paritair
beheer van de Brusselse huurmarkt. De commissieleden organiseerden
een ruime raadpleging over vragen in verband met de oprichting van
paritaire huurcommissies, om conflicten tussen huurders en eigenaars
te beslechten, en een universeel huurwaarborgfonds om personen
met een laag inkomen aan een woning te helpen. In 2017-2018 waren
verscheidene vergaderingen gewijd aan constructieve gesprekken met
vertegenwoordigers van de vakbonden, de ziekenfondsen, Justitie, de
OCMW’s, het bestuur en de verenigingswereld. Dat werk zal voortgezet
worden tijdens de zitting 2018-2019.
Zoals elk jaar bestond een groot deel van de activiteiten in het uitoefenen van
parlementaire controle. Van de vele discussies tussen de commissieleden
en de minister voor de Huisvesting, gingen de meest verregaande over de
sociale woningen (renovatie van het bestaand woningpark, vooruitgang van
de gewestplannen voor de bouw van nieuwe woningen, mutaties tussen
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2017-2018
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De zitting 2017-2018 was ook gekenmerkt door veel hoorzittingen met
professionals en experts, die georganiseerd werden om het denkwerk te
spijzen over de noodzaak om de berekeningswijze van de oppervlakte van
een onroerend goed te uniformeren. In dat danig complex debat kon tot
nog toe geen akkoord worden bereikt.
Voorts bood de zitting 2017-2018 de volksvertegenwoordigers de kans om
terug te komen op het dossier van het nationaal stadion.
De zitting 2017-2018 bood de commissieleden nogmaals de gelegenheid
om zich te buigen over de stand van de grote stadsprojecten die waren
aangekondigd in de voornaamste strategische zones van het Gewest. Via
hun vele interpellaties en mondelinge vragen uiteraard, maar vooral dankzij
perspective.brussels, dat, na een week presentaties voor het publiek, een
stand van zaken kwam geven voor de commissie.
De zitting 2017-2018 werd afgesloten met de presentatie van het gewestelijk
plan voor duurzame ontwikkeling, met de toekomst van het Gewest voor
de komende twintig jaar, pas aangenomen door de Regering na een
openbaar onderzoek maar dat leidde tot ongeveer 6.000 opmerkingen en
opmerkelijk synthesewerk door de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie.

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN
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Er zijn verschillende verslagen voorgesteld die betrekking hebben op de
bevoegdheden van de commissie. Zo heeft de minister-president een
stand van zaken voorgesteld met betrekking tot de gemeentelijke financiën
(3 oktober 2017). Wij hebben ook een voorstelling van de handleiding
gekregen voor de uitvoering van de diversiteitsplannen in de Brusselse
lokale besturen (12 juni 2018). Die twee voorstellingen werden gevolgd
door een gedachtewisseling met de parlementsleden.
De in de commissie aangenomen teksten

Tijdens deze zitting 2017-2018 werden in de commissie voor binnenlandse
zaken bepaalde historische thema’s aangekaart en werden heel wat
ontwerpen en voorstellen van ordonnanties goedgekeurd.
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De activiteiten van de commissie

Tijdens deze zitting 2017-2018 zijn er historische voorstellen en ontwerp
van ordonnantie besproken in de commissie voor binnenlandse zaken. Er
werden intense debatten gehouden.

2017-2018
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Wij vermelden onder andere en op de eerste plaats de drie
voorstellen van ordonnantie betreffende de beperking van de
cumulering van mandaten voor de parlementsleden van het
Brussels Parlement (n°A-530/1-2016/2017 ; n° A-550/1-2016/2017 ;
n°A-569/1-2017/2018). Dat heeft tot heel wat discussies geleid hebben
in de commissie tijdens het eerste semester van het jaar 2018.
De Nederlandstalige fracties hebben een advies aan de Raad van
State gevraagd over drie amendementen op de tekst, die uiteindelijk
goedgekeurd is door de meerderheid van de parlementsleden in
de commissie (Voorstel van ordonnantie, n°A-550/1- 2016/2017).
Daarna is een stemming gehouden waarbij de meerderheid de tekst
goedgekeurd heeft. Tijdens de plenaire vergadering heeft de tekst
echter geen meerderheid gehaald in de Nederlandse taalgroep. De
Senaat krijgt 30 dagen om een met redenen omkleed advies uit te
brengen.
Na een audit van het Rekenhof waarin gewezen werd op tal van
tekortkomingen en onregelmatigheden in de boekhouding van de Dienst
Brandweer en Dringende Medische Hulp in de hoofdstad (hierna de
DBDMH) tussen 2012 en 2015, heeft de commissie voor binnenlandse
zaken van het Parlement in januari 2018 de auditoren van het Rekenhof
gehoord, alsook de vroegere en huidige leden van de operationele en
administratieve leiding van de DBDMH. De commissie heeft dan beslist
om een bijzondere commissie op te richten om dat dossier uit te spitten
maar de lopende zaken van de commissie voor binnenlandse zaken
daarmee toch niet te vertragen.
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Er is een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd tot wijziging van de
ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van een Dienst
Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, nr. A-645/1 – 2017/2018 (15.04.18).
Bovendien is er na een aantal amendementen een akkoord bereikt over
een ontwerp van ordonnantie betreffende de specifieke wijzen van
gemeentelijk beheer en intercommunale samenwerking (nr. A-576/1 –

2017-2018
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vastgestelde disfuncties, het toezicht op de gemeentelijke en
intercommunale vzw’s.

2017/2018 (15.05.18). De regels, die de specifieke wijzen van gemeentelijk
beheer bepalen, waren nogal oud (federale wet van 22 december 1986 en
KB van 11 april 1995). Een aantal regels inzake transparantie, uitbreiding
van de controle en behoorlijk bestuur, moeten terecht onderstreept
worden.

• D
 e versterking van het beheer van de gemeenten en hun relatie met
het Gewest: de procedure voor de contractualisering tussen Gewest
en Brusselse gemeenten, de beperking van het aantal gemeentelijke
mandatarissen, de gemeentelijke heffingen, de oprichting van een
sportbeleidscel binnen perspective.Brussels, het ontwerp van
ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

De belangrijkste thema’s in de parlementaire vragen:
• H
 et veiligheids- en politiebeleid: de uitvoering van het Globaal
Veiligheids- en Preventieplan, de preventie van gewelddadige
radicalisering en de opvolging van geradicaliseerde gevangenen, de
vervolging van discriminatie- en haatmisdrijven, de prostitutie van
minderjarige en Nigeriaanse meisjes, het verbod op de prostitutie
in de vitrines in Sint-Joost-ten-Node en een overlegorgaan tussen
de gemeenten in dat verband, de oprichting van een geïntegreerd
centrum met een zeer lage drempel voor de druggebruikers, de
opvolging van de zesde Staatshervorming inzake veiligheid, de
oprichting van de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen,
de oprichting van een geïntegreerd gewestelijk communicatie- en
crisiscentrum voor de slachtoffers van geweld.
• De gemeenteraadsverkiezingen: de sensibiliseringscampagnes om
de buitenlandse kiezers aan te moedigen deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen, de inschrijving van orgaandonoren
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.
 e gemeentelijke en intercommunale vzw’s: de controle op
• D
het beheer van de vzw GIAL, de controle van het Gewest op de
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COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE ENERGIE
Leefmilieu en energie zijn prioritaire uitdagingen voor ons Gewest.
De volksvertegenwoordigers zijn zich daarvan bewust en schenken
bijzondere aandacht aan de thema’s die daarop betrekking hebben. Het
jongste jaar gingen de parlementaire debatten meer in het bijzonder
over de luchtkwaliteit, de strijd tegen de klimaatopwarming, de circulaire
economie of de geluidshinder.
De volksvertegenwoordigers hebben zeer gevarieerde onderwerpen, zoals
de bestrijding van stadslawaai, de lage emissiezones of dierenbescherming
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behandeld en besproken, en
daarover een standpunt ingenomen. Ook energiearmoede, de gas- en
elektriciteitsfacturen van de Brusselaars, afvalrecyclage, ioniserende
straling en het standpunt van ons Gewest in de interparlementaire dialoog
over het klimaat met het oog op de COP 24 kwamen aan bod.

2017-2018
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Om te pogen tegemoet te komen aan de komende uitdagingen, werden heel
veel vragen gesteld betreffende de maatregelen die de Regering moet nemen
om de doelstellingen te halen die werden bepaald in de nieuwe Europese
richtlijn over wegwerpplastic of om af te stappen van diesel in 2030.
De commissieleden hebben vele thema’s kunnen behandelen, door voorstellen
van ordonnantie en van resolutie in te dienen of de door de Regering
ingediende ontwerpen te onderzoeken. Zo hebben zij bijvoorbeeld een
ordonnantie ingediend betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt,
maar ook een ordonnantie betreffende structurele maatregelen voor schone
lucht of betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele
schadelijke gevolgen en hinder door niet-ioniserende straling, naar aanleiding
van een hoorzitting met experts ter zake. Die hoorzittingen zijn in feite
exclusieve momenten waarop onze volksvertegenwoordig(st)ers essentiële
informatie krijgen om de debatten mogelijk te maken.

Over die belangrijke thema’s werden elke week zeer vele vragen en
interpellaties gesteld aan de minister voor het Leefmilieu en de Energie,
aan de staatssecretaris voor Netheid en aan de staatssecretaris belast
met Dierenwelzijn om zich te vergewissen van de goede uitvoering van de
binnen de assemblee genomen beslissingen. Tevens werden vragen gesteld
over vele andere onderwerpen met betrekking tot het dagdagelijkse leven
van de Brusselaar. Zo bekommerden de volksvertegenwoordigers zich ook
over het schoonmaken van de openbare wegen, het ophalen van afval
of de evaluatie van het verbod op plastic zakken, het Natuurplan of de
nieuwe opdrachten die werden toegekend aan Brugel.
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Evenzo hebben de volksvertegenwoordig(st)ers een fundamentele tekst
aangenomen om een rationalisering in de watersector mogelijk te maken
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat de nieuwe verplichtingen
op het vlak van dierenbescherming en -welzijn betreft, hebben onze parlementsleden het verbod op kermispony’s ingevoegd in de desbetreffende
wet van 1986. Zij hebben eveneens de noodzaak ingevoegd om zoveel mogelijk de dood van proefdieren te vermijden. In voorkomend geval, moet
het lijden zoveel mogelijk worden voorkomen.
De goedkeuring van de jaarlijkse begroting aan het einde van het jaar is ook
een geschikt moment om te debatteren over de verschillende prioriteiten
die de Regering heeft vastgelegd voor het komende jaar en om de controle
van het Parlement op de Regering uit te oefenen.

2017-2018
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Debatten in commissie:

BIJZONDERE COMMISSIE OVER DE DBDMH

Hoorzittingen inzake energiearmoede in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
(16/01/2018, 09/02/2018, 16/02/2018, 06/03/2018 en 13/03/2018)

De inhoud van deze hoorzittingen is opgenomen in de bijlage bij document A-664/2-17/18.
De commissieleden hebben een lange reeks hoorzittingen over
energiearmoede gehouden met de volgende organen: Brugel, de
Federatie van Brusselse OCMW’s, het vredegerecht van Vorst, de
Université Libre de Bruxelles, de federatie van sociale diensten, Sibelga,
de FEBEG, de ombudsman voor energie en InforGazElec. De verschillende
elementen die werden verzameld in de loop van die debatten hebben
de volksvertegenwoordig(st)ers geïnspireerd voor de desbetreffende
parlementaire werkzaamheden tijdens de bespreking van het ontwerp van
ordonnantie A-664/1.
Voorstelling van het verslag van het expertencomité voor niet-ioniserende straling (15/05/2018)

Dit debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de leden van dit expertencomité gehoord over de regelgevende aspecten van niet-ioniserende straling op technisch, economisch en gezondheidsvlak.
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Op voorstel van het Bureau in uitgebreide samenstelling besliste het
Parlement tijdens zijn plenaire vergadering van 9 februari 2018 een
bijzondere commissie op te richten over de Dienst Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulpverlening (DBDMH).
De rechtstreekse aanleiding daarvoor was de bekendmaking van het 22ste
Boek van het Rekenhof, dat zeer kritisch was voor de DBDMH, alsook
de hoorzittingen in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken met de
vertegenwoordigers van het Rekenhof, de administratieve leidinggevenden
van de DBDMH, de operationele leidinggevenden van de DBDMH en
vertegenwoordigers van de vakbonden.
Aan de hand van vier leidraden (behoeften op het vlak van personeel,
overheidsopdrachten, naleving van de regelgevingen en afstemming
van de structuur op de opdracht), luisterde de bijzondere commissie
achtereenvolgens naar de officiers belast met de overheidsopdrachten
binnen de DBDMH (27 februari 2018), personeelsleden van de DBDMH
(6 maart 2018), leidinggevenden van verschillende vzw’s (13 maart 2018),
inspecteurs van financiën belast met de DBDMH (20 maart 2018) en naar
de beleidsverantwoordelijken (19 juni 2018).
Op grond van die hoorzittingen en de vele gevraagde documenten (waarvan
sommige ter wille van de bescherming van de privacy niet rechtstreeks
integraal konden voorgelegd worden), heeft de commissie om bijkomend
uitstel gevraagd om tot haar conclusies te komen, die uiteindelijk werden
aangenomen bij het begin van de volgende zitting.

2017-2018
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B.2.VERENIGDE VERGADERING

bicommunautaire dienst voor gezondheid en welzijn (“Iriscare). In 2016
richtte het Verenigd College een stuurgroep opgericht die belast werd met
het uitdenken van de operationalisering van de nieuwe ION “Iriscare”.
Ondertussen is de nieuwe instelling van openbare nut quasi operationeel.

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
Het einde van de legislatuur is een uitgelezen moment om terug te blikken
op de werkzaamheden van de commissie gezondheid van deze legislatuur.
Vanuit de federale overheid werden, naar aanleiding van de zesde
staatshervorming, een resem bevoegdheden overgeheveld naar de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De GGC werd
bevoegd voor o.a. de gehandicaptenzorg, infrastructuur en normering
ziekenhuizen, ouderenzorg, preventie, geestelijke gezondheidszorg,
organisatie eerstelijnsgezondheidzorg etc.. Een waslijst aan bevoegdheden
waarvan de uitrol enige tijd vergde en ook tot boeiende discussies leidde
in de commissie gezondheid.
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Wat betreft de controle op de regering werden er verschillende
interpellaties en mondelinge vragen gesteld over onder andere: de
wijkgezondheidscentra, de huissartsenwachtpost, de reorganisatie van
de eerstelijnsgezondheidszorg, vrouwenverminking, het toekomstig
Brussels ziekenhuislandschap, de verplichting betreffende het elektronisch
voorschrift, alsook over het opsporen van darmkanker en het aannemen
van de resolutie rond een gecoördineerd vaccinatiebeleid. Een recurrent
onderwerp van het voorbije jaar was ook de vordering van het Brussels
Gezondheidsplan. Dit plan wordt binnenkort besproken in de commissie
gezondheid.

De commissie gezondheid kende de voorbije jaren dan ook belangrijke
hoogtepunten. Eén ervan was de discussie rond de financiering van het
ziekenhuislandschap. De bevoegde collegeleden gaven op de interpellaties
en mondelinge vragen van verschillende volksvertegenwoordigers aan
dat de Brusselse regeling inzake de financiering van de infrastructuur (of
investeringen) ziekenhuizen vereenvoudigd zal worden. Deze regeling zal
ervoor zorgen dat het op voorhand beter voorspelbaar wordt hoeveel geld
ernaar de ziekenhuizen zullen doorvloeien.

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN

Een ander hoogtepunt van deze legislatuur was de besprekingen en
stemming van de ordonnantie houdende organisatie en werking van de

Zo hebben de leden van de Commissie voor de Sociale Zaken hun werkzaamheden inzake de kinderbijslagregeling voortgezet – een bevoegdheid
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Voortbouwend op het beleid dat de afgelopen jaren in gang werd gezet,
heeft de Commissie voor de Sociale Zaken nieuwe onderwerpen onderzocht.
De vergaderingen in de Commissie verliepen in een serene en toegewijde
sfeer. Door de ontwerpen van het Verenigd College of de voorstellen van
ordonnantie van de volksvertegenwoordigers te onderzoeken, konden
belangrijke thema’s worden geanalyseerd.

2017-2018
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die werd overgedragen aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bij de zesde Staatshervorming. Die werkzaamheden hebben geleid
tot de goedkeuring van verscheidene teksten, met name een voorstel van
ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 14
juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregeling aan te brengen wijzigingen. Het
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nieuwe systeem van de kinderbijslagregeling, dat werd goedgekeurd in de
Commissie, zou de juridische stabiliteit en de budgettaire controle moeten
waarborgen, aangepast aan de bijzonderheden van ons Gewest en met een
verhoogd basisbedrag, voorzien van leeftijdstoeslagen.
Voorts heeft de Commissie gewerkt aan een terugkerend en dringend
probleem: de steun aan daklozen. Zij heeft de vorig jaar gestarte hoorzittingen

2017-2018
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hervat ter voorbereiding van de werkzaamheden van het Verenigd College
rond de nieuwe ordonnantie die de aanpak van dat probleem regelt,
dat verband houdt met de armoede in ons Gewest. In verscheidene
vergaderingen kwamen vertegenwoordigers van de voornaamste organen
aan het woord die in het veld actief zijn, zoals de Federatie van de Brusselse
OCMW’s, de Samusocial, het OCMW van de Stad Brussel, de vzw DUNE, de
CAW Brussel – cel woonbegeleiding en thuislozenzorg, FEANTSA, SMES-B,
de vzw MASS, MediHalte. De hoorzittingen en werkzaamheden hebben
geleid tot de goedkeuring van het ontwerp van ordonnantie betreffende
de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen.
Anderzijds hebben de leden van de Commissie voor de Sociale Zaken hun
steun verleend aan het ontwerp van ordonnantie van het Verenigd College
betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling
voor studenten die een alternerende opleiding volgen. Als gevolg van de
toekenning van de enveloppe “welzijn”, dreigden de gezinnen die deze
vergoeding ontvingen de inkomensgrens te overschrijden en hun recht op
sociale toelagen te verliezen.
Andere ontwerpen van ordonnantie volgden. Eerst kwam de tekst
houdende wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, voor
een betere organisatie en een efficiëntere institutionele werking daarvan.
Vervolgens de wijziging van de ordonnantie van 7 november 2002
betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen, met de
bedoeling een wettelijke basis te bieden ter omkadering van de thuiszorg
in ons Gewest.
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In het kader van de strijd tegen de discriminatie en het isolement van
personen met een handicap, met name op de arbeidsmarkt, heeft de
Commissie een voorstel van ordonnantie goedgekeurd betreffende de
verplichting om personen met een handicap aan te werven in de diensten
van de Brusselse OCMW’s. Een ander voorstel van ordonnantie, tot wijziging
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, werd eveneens door de commissieleden
goedgekeurd.
Dit jaar werden talrijke vragen en interpellaties gesteld aan de ministers.
Dat toont aan hoe aandachtig onze volksvertegenwoordigers toezien
op de sociale uitdagingen in het Brussels Gewest. Die uitwisselingen
gingen over de hervorming van de kinderbijslagregeling, de strijd tegen
armoede, de wintervoorziening voor de daklozenopvang, de situatie
van de migranten, de rusthuizen voor ouderen, de transformatie
van de Samusocial, de niet-gecontroleerde kinderopvang in Brussel,
studentenprostitutie …
Ten slotte hebben wij de kans gehad om uiteenzettingen van deskundigen te
horen, zoals de heer Henk Van Hootegem, over het 9e tweejaarlijkse verslag
van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting met als titel “Burgerschap en armoede”, dat de meest
recente informatie en cijfers bevat over de armoedetoestand in ons
Gewest.
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C.

BESPREKINGEN IN
DE COMMISSIES

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING
Hoorzitting met de Community Land Trust Brussel (CLTB) (28/09/17)

(ZONDER STEMMING IN PLENAIRE VERGADERING)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.

C.1. BRUSSELS PARLEMENT
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN
A-703/1-17/18 Bespreking van het eindrapport van de Taskforce vergroening verkeersfiscaliteit (04/06/18)

De commissie heeft mevrouw An Descheemaeker, voorzitster van de raad
van bestuur van de Community Land Trust Brussel, en de heren Geert De
Pauw en Thibault Leroy, coördinatoren van de vereniging, gehoord over
hun ontwikkelingsmodel voor sociale koopwoningen. Daarop volgde een
gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.

De commissie heeft een hoorzitting gehouden met de heer Marc Bourgeois, gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Luik en stichter en
codirecteur van het “Tax Institute ULiège”, alsook met mevrouw Cathy
Macharis, hoogleraar aan de VUB, hoofd van de onderzoeksgroep MOBI,
over hun “eindrapport over de vergroening van de autofiscaliteit”. Daarop volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers
A-720/1-17/18 Bespreking van de jaarverslagen 2016 en 2017 van
UNIA (02/07/18)

De commissie heeft een hoorzitting gehouden met de heer Patrick Charlier en mevrouw Els Keytsman, codirecteurs van UNIA, over de jaarverslagen 2016 en 2017 van UNIA, onafhankelijke overheidsinstelling die strijdt
tegen discriminatie en voor gelijke kansen Daarop volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.
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Voorstel van de studie over de relatieve kostprijs van de woonbeleidsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (07/12/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft mevrouw Agnès Mathieu, van het studiebureau
Isis Consult, gehoord over de geüpdatete resultaten van haar studie
van 2013, waarin zij de Brusselse steunmaatregelen op het vlak van
huisvesting inventariseerde en de gemiddelde kost ervan vergeleek per
soort steun en per huisvesting. Daarop volgde een gedachtewisseling
met de volksvertegenwoordigers.
Hoorzitting met het collectief “la Voix des sans-papiers” (21/12/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft mevrouw Rose-May Liebaert, vertegenwoordigster
van het collectief “La Voix des sans-papiers”, gehoord over de voorstellen van de verenigingssector om het recht op huisvesting in het leven te
roepen voor mensen zonder papieren en/of zonder thuis. Daarop volgde
een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR
Voorstelling van het Meerjareninvesteringsplan bruggen en viaducten
(08/01/18)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
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De commissie heeft minister Pascal Smet gehoord, die het
meerjarenplan voor de renovatie van de bruggen en viaducten kwam
voorstellen, naar aanleiding van de vele problemen die zich aan het
begin van de parlementaire zitting hebben voorgedaan.
Hoorzitting over de vertragingen bij de werf metro Noord (22/01/18)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de heer Cédric Bossut, van Beliris, en de heer
Christophe Vanoerbeek, van de MIVB, gehoord over de redenen voor
de aangekondigde vertraging bij de uitvoering van de werken voor de
toekomstige metro Noord. Daarop volgde een gedachtewisseling met
de volksvertegenwoordigers, niet over de zin van het aanleggen van
een nieuwe metrolijn, maar over de ingewikkelde procedures die de
grootschalige projecten in Brussel steeds moeilijker maken.
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A-630/1-17/18 Discussienota over de verbreding van de ring
(26/03/18)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
Naar aanleiding van de indiening van een discussienota over de verbreding van de ring rond Brussel, heeft de commissie minister-president Rudi
Vervoort gehoord over de staat van het overleg met het Vlaams Gewest
daaromtrent. Daarop volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.
Voorstelling van het richtplan voor bussen (07/05/18)

De commissie heeft vertegenwoordigers van de MIVB gehoord over het
richtplan voor bussen, dat ter overleg werd ingediend bij de gemeenten en
in tweede lezing werd goedgekeurd door de Regering. Daarop volgde een
gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.
COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN
EN DE TEWERKSTELLING
A-692/1-17/18 Debat betreffende de studie “De ervaringen met de uitsluiting uit de werkloosheid” (11/01/18)

De commissie heeft de heer Marc Zune, hoogleraar aan de UCL en auteur
van een door het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid bestelde studie, gehoord over de gevolgen van de federale uitsluitingsmaatregelen van sommige begunstigden van werkloosheidsuitkeringen in Brussel.
Daarop volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.
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COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING
A-695/1-17/18 Voorstelling van het Brussels Instituut voor Statistiek
en Analyse (BISA) (23/05/18)

De commissie heeft mevrouw Astrid Romain, directrice, en de heer Xavier
Dehaibe, hoofd van de cel “Grondgebied en Bevolking” van de Brussels
Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), gehoord over de taken van het
instituut en de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt. Daarop
volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.
A-708/1-17/18 Voorstelling van de grote stadsprojecten
(20 & 27/06/18)

De commissie heeft de heer Tom Sanders, directeur van het departement
Territoriale Strategie bij perspective.brussels gehoord. Hij heeft de
toestand geschetst van de grote stadsprojecten van de Kazernes,
Mediapark, Weststation, Josaphat, Delta-Herrmann-Debroux, Neo, het
Kanaal, de Zuidwijk, de Europese wijk, Bordet-Defensie en de Noordwijk.
Daarop volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.

Voorstelling van de financiële toestand van de Brusselse gemeenten
(03/10/17)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de minister-president gehoord, die de toestand
van de gemeentefinanciën heeft geschetst: evolutie van de resultaten,
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Voorstelling van de handleiding voor de toepassing van diversiteitsplannen bij de Brusselse plaatselijke besturen (12/06/18)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN
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van de ontvangsten en uitgaven (personeel, dotaties aan de politiezones,
aan de OCMW’s enz.). Daarop volgde een gedachtewisseling met de
volksvertegenwoordigers.

De commissie heeft de coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel
Plaatselijke Besturen gehoord. Zij heeft de handleiding voor de toepassing
van diversiteitsplannen bij de Brusselse plaatselijke besturen voorgesteld. De
commissie heeft ook het hoofd van de dienst Diversiteit bij Actiris gehoord,
die een stand van zaken heeft opgemaakt van de diversiteitsplannen die
werden verwezenlijkt in het Brusselse openbare ambt. Daarop volgde een
gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.
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COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE ENERGIE
Voorstelling van het verslag van het experten comité voor niet ioniserende straling (15/05/18)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de leden van dit expertencomité gehoord over
de regelgevende aspecten van niet-ioniserende straling op technisch,
economisch en gezondheidsvlak.
ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN
VROUWEN
Voorstelling van het tussentijds verslag 2015-2017 in verband met de
integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (17/05/18)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft staatssecretaris Bianca Debaets gehoord over het
tussentijds verslag 2015-2017 in verband met de integratie van de
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Bij die gelegenheid werden genderbudgeting en de gendertest
verder besproken. Die laatste werd aangepast volgens de analyses die
het comité heeft gemaakt en de suggesties die het heeft geformuleerd.
Zo heeft de commissie voor de Financiën op 16 juli 2018, naar aanleiding
van die presentatie, het ontwerp van ordonnantie tot invoering van de
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gelijke kansentest (A-699/2-17/18) kunnen goedkeuren, die in de plaats
komt van de gendertest. Het toepassingsgebied van de gendertest
wordt voortaan uitgebreid van wetgeving naar beheersovereenkomsten,
planningsdocumenten (beleidsnota’s en brieven), overheidsopdrachten
en concessies, subsidiegidsen en subsidies zelf. De impactanalyse zal
dus voortaan voor al deze instrumenten verplicht uitgevoerd worden
voor de criteria gender, handicap, etnisch-culturele minderheden en
seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Dat gebeurt
door de auteur van het ontwerp in kwestie. Daarnaast is ook voorzien
dat de impactanalyse facultatief betrekking kan hebben op andere
discriminatiecriteria (bijvoorbeeld leeftijd, sociale afkomst, enzovoort).
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C.2. VERENIGDE VERGADERING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)
COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN
Voorstelling van het 9de tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting met
als titel “Burgerschap en armoede” (18/07/18)

Het debat heeft niet tot een schriftelijk verslag geleid.
De commissie heeft de vertegenwoordigers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting gehoord, die het verslag met als titel “Burgerschap en armoede” hebben
voorgesteld. Daarop volgde een gedachtewisseling met de volksvertegenwoordigers.
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D.

STATISTIEKEN INZAKE DE
PLENAIRE VERGADERINGEN EN
DE COMMISSIEVERGADERINGEN
D.1. PLENAIRE VERGADERING
Vergaderingen

BRUSSELS PARLEMENT

20

93 uur 23 minuten

VVGGC

20

21 uur 47 minuten

D.2. COMMISSIES

51

Vergadertijd

Vergaderingen

Vergadertijd

BRUSSELS PARLEMENT

239

548 uur 45 minuten

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN

36

73 uur 15 minuten

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING

21

35 uur 40 minuten

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR

37

106 uur 20 minuten

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN DE TEWERKSTELLING

30

72 uur 25 minuten

COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING

32

63 uur 35 minuten

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN

27

62 uur 55 minuten

COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE ENERGIE

37

95 uur

C OMMISSIE BELAST MET DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN

2

1 uur 20 minuten

ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN

1

1 uur 5 minuten
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D.2. COMMISSIES

BRUSSELS PARLEMENT

52

Vergaderingen

Vergadertijd

239

548 uur 45 minuten

BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT

1

40 minuten

COMMISSIE VOOR DE BEGROTING EN REKENING VAN HET PARLEMENT

1

30 minuten

BIJZONDERE COMMISSIE OVER DE DBDMH

9

24 uur 35 minuten

BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE FOLLOW-UP VAN DE BURGERPANEL

3

5 uur 15 minuten

 ERENIGDE COMMISSIES VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN EN VOOR DE
V
BINNENLANDSE ZAKEN

2

6 uur 10 minuten

VERENIGDE VERGADERING

48

87 uur 25 minuten

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID

8

14 uur 25 minuten

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN

22

46 uur 10 minuten

V ERENIGDE COMMISSIES VOOR DE GEZONDHEID EN VOOR DE SOCIALE ZAKEN

13

11 uur 35 minuten

ONDERZOEKSCOMMISSIE MET BETREKKING TOT HET BEHEER VAN SAMUSOCIAL

5

15 uur 15 minuten

BRUSSELS PARLEMENT EN VERENIGDE VERGADERING

5

7 uur 35 minuten

INTERPARLEMENTAIRE COMMISSIE

5

7 uur 35 minuten
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E.

STATISTIEKEN INZAKE DE INTERPELLATIES,
MONDELINGE VRAGEN, DRINGENDE VRAGEN
EN SCHRIFTELIJKE VRAGEN
E.1. BRUSSELS PARLEMENT
DRINGENDE VRAGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN

202

INTERPELLATIES

DRINGENDE VRAGEN

16

COMMISSIES

367

696

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN

58

55

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING

28

37

COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR

93

101

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN DE TEWERKSTELLING

36

113

COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING

53

89

COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN

40

70

COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE ENERGIE

56

140

COMMISSIE BELAST MET DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN

3

1

SCHRIFTELIJKE VRAGEN: 1505 SCHRIFTELIJKE
VRAGEN WAARVAN 1394 BEANTWOORD.

53

MONDELINGE VRAGEN*
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6
10

* In de praktijk worden alle mondelinge vragen door het Bureau in uitgebreide samenstelling naar de commissies verwezen.
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E.2. VERENIGDE VERGADERING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)
DRINGENDE VRAGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN

36

INTERPELLATIES

COMMISSIES

43

64

COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID

13

39

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN

26

23

VERENIGDE COMMISSIES VOOR DE GEZONDHEID EN VOOR DE SOCIALE
ZAKEN

4

2

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
91 SCHRIFTELIJKE VRAGEN WAARVAN 89 BEANTWOORD.

F.

ZIE BIJLAGEN P. 148

(behalve de tijdens de zitting 2017-2018 aangenomen en verworpen,
ingetrokken of zonder doel geworden teksten, die respectievelijk onder
punten G en H staan)
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DRINGENDE VRAGEN

-

* In de praktijk worden alle mondelinge vragen door het Bureau in uitgebreide samenstelling naar
de commissies verwezen.

INGEDIENDE EN GEDRUKTE
TEKSTEN

54

MONDELINGE VRAGEN*
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G.

AANGENOMEN
TEKSTEN

van de discotheken en andere uitgaansplekken in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, door op te roepen tot maatregelen om die specifieke vorm van
discriminatie aan te pakken.
A-433/1-16/17 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de
klokkenluiders

G.1. BRUSSELS PARLEMENT

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN
A-383/1-15/16 Voorstel van resolutie ertoe strekkende een alternatief uit
te bouwen voor de bedrijfswagen en aldus de stadsvlucht in Brussel in te
dijken

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17
De resolutie moedigt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan om alle
hefbomen waarover ze beschikt aan te wenden om de federale regering ervan
te overtuigen het systeem van de voordelen van alle aard zo te herzien dat
het aantal bedrijfswagens die werkgevers aan hun werknemers aanbieden,
daalt en die laatsten over andere soorten voordelen van alle aard kunnen
onderhandelen, zoals een recurrente tegemoetkoming in de huurprijzen en/
of terugbetaling van de maandelijkse aflossingen van hypothecaire kredieten,
wat fiscaal minstens even interessant is als een bedrijfswagen.
A-386/1-15/16 Voorstel van resolutie betreffende de discriminatie aan de
ingang van discotheken en andere uitgaansplekken

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/09/17
De resolutie wil werk maken van de problematiek van de discriminatie van de
burgers van velerlei oorsprong, in het bijzonder van jongeren, aan de ingang
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De resolutie verzoekt de Regering deze kwestie voor te leggen aan het
Overlegcomité, teneinde met de federale regering de noodzaak te bespreken
om op het niveau van de Europese Unie tijdens een komende Europese
Raad gemeenschappelijke regels aan te nemen inzake de bescherming van
de klokkenluiders.
A-486/1-16/17 Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van een
Brussels vrijetijdsloopplan

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/03/18
De resolutie verzoekt de Regering een Brussels actieplan ter stimulering van
het recreatief lopen op te stellen, een communicatieplan op te stellen om
Brussel op de kaart te zetten als loopstad en bij het beheer van het gewestelijke
publieke domein en van de door het Gewest en de gemeenten beheerde
groenvoorzieningen rekening te houden met plaats voor recreatieve lopers.
A-501/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie ter bestrijding van bepaalde
vormen van discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 19/09/17, ordonnantie bekrachtigd op 05/10/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 19/10/17

2017-2018
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De ordonnantie stemt in met de eerste ooit gesloten overeenkomst van die
aard tussen de EU en Cuba, die voorziet in een versterkte politieke dialoog,
een verbeterde bilaterale samenwerking op economisch en sectoraal vlak
en de ontwikkeling van het gemeenschappelijk optreden in multilaterale
fora. Die overeenkomst beoogt de ondersteuning van het overgangsproces
van de Cubaanse economie en samenleving en de bevordering van
duurzame ontwikkeling, democratisering en de eerbiediging van de
mensenrechten.
A-542/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de
Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting,
ondertekend op 25 oktober 2016 te Santo Domingo

De ordonnantie bestrijdt discriminatie en is, zowel in de publieke als private sector, met inbegrip van de overheidsinstellingen, van toepassing op
alle personen op de volgende gebieden: 1° de sociale bescherming; 2° de
sociale voordelen; 3° de toegang tot goederen en diensten en het verstrekken van goederen en diensten en 4° de toegang tot en de deelname aan,
alsook elke andere uitoefening van een economische, sociale, culturele of
politieke activiteit toegankelijk voor het publiek.
A-541/1-16/17 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

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/02/18,
ordonnantie bekrachtigd op 01/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 12/03/18
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/02/18,
ordonnantie bekrachtigd op 01/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 12/03/18
In het kader van het strategisch partnerschap tussen Latijns- en CentraalAmerika en het Caribisch gebied en de Europese Unie werd in 2008 door
de staats- en regeringsleiders het initiatief genomen om een stichting in
te stellen. De overeenkomst richt die stichting op, die een internationale,
intergouvernementele organisatie wordt met zetel te Hamburg. De LatijnsAmerikaanse en Caribische staten, de EU-Lidstaten en de Europese Unie
worden de enige leden van de stichting.
A-543/1-16/17 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
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/02/18, ordonnantie bekrachtigd op 01/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 12/03/18

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/10/17, ordonnantie bekrachtigd op 23/11/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 08/12/17

De ordonnantie stemt in met een protocol dat ertoe strekt rekening te
houden met de evolutie van de context en de arbeidsvormen sinds de
aanvaarding, in 1930, van de Conventie nr. 29 betreffende de dwangarbeid.
Het legt aan de lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie op om
preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen tegen dwangarbeid,
om de slachtoffers rechtsmiddelen en verhaalmechanismen te bieden,
alsook om samen te werken op die gebieden.

De ordonnantie voorziet in de nodige materiële regels voor de overname
van de onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In een optiek van modernisering van die materie kiest de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor: 1° een toegenomen transparantie tegenover de
belastingplichtige; 2° een optimalisatie van de middelen van het Gewest;
3° en aanpassing aan de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

A-544/1-16/17 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

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/02/18, ordonnantie bekrachtigd op 01/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 12/03/18
De ordonnantie stemt in met een overeenkomst die een algemeen kader
biedt voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland,
om doeltreffendere bilaterale contacten te bevorderen en de politieke
dialoog en een betere samenwerking te intensiveren op verscheidene
gebieden, waaronder economie en handel.
A-554/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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A-566/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels
Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende
de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen

A-581/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 46bis
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het
oog op de invoering van een abattement op de registratierechten bij de
verkoop van bouwgronden

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 29/01/18

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 14/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 05/01/18

De ordonnantie heeft tot doel de organisatie van de verkiezingen te
verbeteren en de betrouwbaarheid ervan te verhogen, met name door de
controle van de apparatuur te versterken en door de kiezers de mogelijkheid
te bieden om hun stem te controleren op een tweede machine.
A-573/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen
in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van
de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling
van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 14/12/17
De ordonnantie houdt bepaalde wijzigingen in die noodzakelijk zijn voor
de overname van de dienst onroerende voorheffing (aanpassing van
de benaming van de functies en de bevoegde diensten) en wijzigingen
die de optimalisatie beogen van de informatiestromen tussen de fiscale
administratie en de notarissen teneinde de invorderingsprocessen te
verbeteren.
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Aangezien het bestaande abattement als bedoeld in artikel 46bis van het
Wetboek der Registratierechten enkel betrekking heeft op de aankoop
van bebouwd onroerend goed, onroerend goed in aanbouw of op plan,
voorziet deze ordonnantie in de invoering van een abattement inzake
registratierechten die verschuldigd zijn op de verkoop van bouwgronden,
tegen dezelfde voorwaarden. Die wijziging moet de nieuwe Brusselse
eigenaars steunen die van plan zijn om hun woning op het grondgebied van
het Brussels Gewest te bouwen. Het voorgestelde bedrag van het nieuwe
abattement is 87.500 euro, op voorwaarde dat de belastinggrondslag vóór
de toepassing van het abattement niet hoger is dan 250.000 euro.
A-582/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU
van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn
77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40, §1, van de ordonnantie van
12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 14/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 05/01/18
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De ordonnantie breidt de automatische gegevensuitwisseling uit naar
grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. De ordonnantie verhelpt ook een aantal juridische leemten.
A-586/1-17/18 Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en ertoe strekkende de directe democratie te versterken door
afschaffing van de lijst van de opvolgers voor de gewestverkiezingen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 19/04/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 27/04/18
De bijzondere ordonnantie maakt komaf met het onderscheid tussen effectieve kandidaten en opvolgers, zoals bedoeld in artikel 16bis van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en artikel 29ter en volgende van de bijzondere wet tot hervorming
der instellingen van 8 augustus 1980. Bijgevolg wordt één enkele lijst met
effectieve kandidaten ingevoerd.
A-588/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/61/EU

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/04/18, ordonnantie bekrachtigd op 24/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 11/06/18
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De ordonnantie stemt in met een samenwerkingsakkoord voor de omzetting van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van
15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg
van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, de zogenaamde “Broadband Cost”-richtlijn.
A-589/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van
de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het
begrotingsjaar 2017
A-590/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van
de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017
A-591/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar
2018
A-592/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018
A-594/1-17/18 Ontwerp van verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018
A-595/1-17/18 Ontwerp van verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2018

Ontwerpen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17,
ordonnanties bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 14/03/18
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De ontvangsten 2017 worden aangepast naar 4.395.462 euro, d.w.z.
176.043 euro minder ten opzichte van de initiële begroting 2017. De
uitgaven 2017 worden aangepast naar 5.040.254 euro in vereffeningen,
d.w.z. 113.194 euro minder ten opzichte van de initiële begroting 2017
en naar 5.974.861 euro in vastleggingen, d.w.z. 109.813 euro meer ten
opzichte van de initiële begroting 2017.
De ontvangsten van 2018 worden geraamd op 5.507.813 euro, d.w.z.
1.112.351 euro meer ten opzichte van de aangepaste begroting 2017. De
uitgaven 2018 worden geraamd op 6.405.397 euro in vereffeningen, d.w.z.
1.365.143 euro meer ten opzichte van de aangepaste begroting 2017 en
op 6.666.055 euro in vastleggingen, d.w.z. 691.194 euro meer ten opzichte
van de aangepaste begroting 2017.

A-599/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende de overname van de
dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op inverkeerstelling

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 11/01/18
De ordonnantie machtigt de Regering om de federale regering in kennis
te stellen van de overdracht van de bevoegdheid om de dienst van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling te verzekeren.
A-600/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het tarief van
de boetes in het kader van de kilometerheffing

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 12/01/18
De ordonnantie wijzigt het bedrag van de boetes in het kader van de kilometerheffing voor vrachtwagens.
A-640/1-17/18 Voorstel van resolutie om zich te verzetten tegen en ertoe aan te sporen om het wetsontwerp van de federale regering tot machtiging van huiszoekingen te verwerpen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/03/18
De resolutie verzet zich tegen de doodstraf die werd uitgesproken tegen
de Iraanse professor Ahmadreza Djalali, arts gespecialiseerd in de rampen-
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geneeskunde, op grond van “het samenwerken met wetenschappers uit
vijandelijke staten” op basis van een juridisch betwistbaar proces.
A-616/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot aanpassing van de gewestelijke regelgeving aan de hervorming van de werking van de hypotheekbewaring en van het beheer van de patrimoniumdocumentatie

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/02/18, ordonnantie bekrachtigd op 01/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 09/03/18
De ordonnantie strekt ertoe de met betrekking tot de hypotheken en de
patrimoniumdocumentatie gehanteerde terminologie in een aantal Brusselse wetboeken aan te passen aan de nieuwe structuur en benamingen
van de FOD Financiën.
A-640/1-17/18 Voorstel van resolutie om zich te verzetten tegen en ertoe aan te sporen om het wetsontwerp van de federale regering tot machtiging van huiszoekingen te verwerpen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/03/18
In de resolutie wordt het federaal parlement verzocht om zich te verzetten
tegen het wetsontwerp waarmee de federale regering haar migrantenbeleid harder wil maken, de mensen zonder papieren wil criminaliseren en
de duizenden personen die buitenlandse personen opvangen wil ontmoedigen.
A-637/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het
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oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op de indexatie van de premie
ten voordele van de houders van een zakelijk recht op een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen onroerend goed waarin zij en hun
gezin hun woonplaats hebben

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 14/06/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 22/06/18
Dit voorstel beoogt het bedrag van de BE HOME-premie jaarlijks te indexeren om de evolutie van de index van de consumptieprijzen te volgen.
A-683/1-17/18 Voorstel van resolutie betreffende de schending van de
mensenrechten in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in
Israël

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/05/18
Deze resolutie veroordeelt het moorddadig geweld van 14 mei 2018 bij de
grens van de Gazastrook tijdens schermutselingen en betogingen tegen de
inhuldiging van de Amerikaanse ambassade in Jerusalem.
COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING
A-635/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode ter versterking van goed bestuur in de openbare
huisvestingssector
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COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR
A-510/1-16/17 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

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/01/18, ordonnantie bekrachtigd op 25/01/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 01/02/18

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 19/04/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 30/04/18
Deze ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode beoogt
het goed bestuur te versterken in de sector van de overheidshuisvesting
door onafhankelijke commissies in te stellen voor de toewijzing van
woningen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW’s, door het
begrip “openbare vastgoedbeheerder” te verruimen tot de structuren
die gecontroleerd worden door de gemeenten en de OCMW’s, door de
bezoldigingen en voordelen van de leidinggevenden van de openbare
vastgoedmaatschappijen (OVM) te regelen, en door in de raden van
bestuur van die laatste de aanwezigheid van waarnemers uit de oppositie
te waarborgen.
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Deze wijzigingsordonnantie voorziet enerzijds in een regelmatige evaluatie
van het gewestelijk mobiliteitsplan, om de dertig maanden, en anderzijds
in een presentatie van het evaluatieverslag aan het Parlement door de
referentie-ambtenaar. Daarbij zal de voornoemde ambtenaar niet alleen
een evaluatie van de situatie maken, maar zal hij ook toelichten in welke
mate elk punt verwezenlijkt is.
A-519/1-16/17 Voorstel van resolutie teneinde de MTB-zone (metrotram-bus) uit te breiden tot de stations van de rand zodat de Brusselaars
en de inwoners van de rand de voorkeur kunnen geven aan het openbaar
vervoer

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/04/18
Deze resolutie vraagt de uitbreiding van de MTB-zone tot de stations net
buiten het Brussels Gewest, om het Gewest beter toegankelijk te maken
vanuit de kleinere stations in de rand. Op die manier kunnen onder
andere absurde situaties voorkomen worden waarbij reizigers een toeslag
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A-622/1-17/18 Voorstel van resolutie ertoe strekkende de Event Pass
uit te breiden tot alle betalende evenementen met meer dan duizend
deelnemers

Proposition adoptée en séance plénière du 22/06/18
Deze resolutie vraagt de Regering het toepassingsgebied van de “Event
Pass” te verruimen, zodat deze pass verplicht wordt voor elke organisatie
van een betalende activiteit met meer dan duizend deelnemers, teneinde
de deelnemers aan te moedigen om het openbaar vervoer te gebruiken bij
grote evenementen.

moeten betalen voor zeer kleine trajecten, enkel wegens het feit dat ze de
gewestgrens overschrijden.
A-540/1-16/17 Voorstel van resolutie met het oog op de verplichte installatie van een intelligent antibotsingsysteem op de MIVB-bussen,
alsook op de nieuwe in het verkeer gestelde voertuigen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/04/18
Deze resolutie vraagt de uitbreiding van de MTB-zone tot de stations net
buiten het Brussels Gewest, om het Gewest beter toegankelijk te maken
vanuit de kleinere stations in de rand. Op die manier kunnen onder
andere absurde situaties voorkomen worden waarbij reizigers een toeslag
moeten betalen voor zeer kleine trajecten, enkel wegens het feit dat ze de
gewestgrens overschrijden.
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A-627/1-17/18 Voorstel van resolutie met betrekking tot de inschakeling van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel voor de ontwikkeling van een globale multimodale en intergewestelijke aanpak van het
mobiliteitsvraagstuk in Brussel en haar hinterland

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/05/18
Deze resolutie roept op tot de geleidelijke ontwikkeling van de Metropolitaanse Gemeenschap voor Mobiliteit, door de openbaarvervoermaatschappijen zelf de mogelijkheid te bieden zeer concrete projecten te ontwerpen en ten uitvoer te leggen.
A-631/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie betreffende de bouwplaatsen
op de openbare weg

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 30/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 03/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 18/05/18
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Deze ordonnantie vervangt de vroegere ordonnantie van 2008 met betrekking
tot de bouwplaatsen. Zij beoogt de coördinatie en de doeltreffendheid van
de openbare én de private bouwplaatsen op de openbare weg in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.
COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN DE
TEWERKSTELLING
A-549/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 13/10/17, ordonnantie bekrachtigd op 16/11/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
21/11/17
Deze ordonnantie verleent de gewestelijke tewerkstellingsinspecteurs de
bevoegdheid om situatietests en “mystery calls” te verrichten bij werkgevers
die beschikken over een maatschappelijke zetel in het Gewest, teneinde
eventuele discriminatie bij de aanwerving op te sporen.
De commissie hield daarvoor een gedachtewisseling met mevrouw Isabelle
Rorive (ULB), de heren van François Neven (UCL), Marc Uyttendaele (ULB)
en Marc Verdussen (UCL) over de juridische toelaatbaarheid van die tests.
Vervolgens deed zij hetzelfde met de heer Patrick Charlier, directeur van UNIA,
de heer Gregor Chapelle, directeur-generaal van Actiris en de heer Peter
Michiels, directeur-generaal van Brussel Economie en Tewerkstelling. Tevens
luisterde zij naar vertegenwoordigers van de sociale partners: de heren David
Piscicelli (UCM), Paul Palstermans (ACV), Eric Buyssens (ABVV) en Olivier
Willocx (BECI).
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A-567/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van
2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van
de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg
van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, ondertekend
te Brussel op 17 december 2015

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 14/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 24/01/18
Deze ordonnantie verleent instemming met een samenwerkingsakkoord van
2015, dat enkele technische wijzigingen aanbrengt in het akkoord van 2007.
A-432/1-17/18 Voorstel van resolutie betreffende de vergroening van de
investeringssubsidies voor rollend materiaal

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/02/18
Deze resolutie vraagt de Regering regelgeving uit te werken om de Euro VInorm op te leggen voor alle voertuigen die gesubsidieerd worden door het
Gewest via een investering in rollend materieel.
A-638/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het
Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake
de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen
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en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van
buitenlandse arbeidskrachten

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 19/04/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 24/04/18
Deze ordonnantie betreft de procedure voor een gecombineerde
vergunning die de onderdanen van derde landen toestaat in de Europese
Unie te verblijven om er te werken.
A-641/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de
economische ontwikkeling van ondernemingen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 30/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 03/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 22/05/18
Deze ordonnantie vervangt de ordonnantie van 13 december 2007 en
organiseert de subsidies aan de ondernemingen, met het oog op de
economische expansie van het Gewest.
A-665/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 14/06/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/06/18
Dezeordonnantiewijzigtzevenordonnantiesofwetteninzakebevoegdheden
die geregionaliseerd werden tijdens de zesde Staatshervorming.
A-693/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 20/07/18, ordonnantie bekrachtigd op 23/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 18/09/18
Deze ordonnantie vervangt de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende
de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid
of de inschakelingsondernemingen en regelt de subsidiëring van de sociale
economie.
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reisagentschappen en toeristische logies

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 19/12/17
Deze ordonnantie beoogt de administratieve boetes die opgelegd kunnen
worden in het kader van de toepassing van de regelgeving betreffende
toegang tot bepaalde beroepen die verband houden met toerisme te
onderwerpen aan de ordonnantie van 9 juli 2015 (tot harmonisatie van de
administratieve boetes inzake economie en tewerkstelling).
COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING

A-560/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen

A-451/1-16/17 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

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/12/17

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 13/10/17, ordonnantie bekrachtigd op 30/11/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/04/18

Deze ordonnantie beoogt de Brusselse wetgeving in overeenstemming te
brengen met de nieuwe richtlijn 2013/55/EU en de discriminatierisico’s
die zij teweegbrengt weg te werken. Zo schrapt zij de vereisten inzake
beroepskwalificaties uit de voorwaarden voor toegang tot het beroep
van reisagentschap, maar behoudt zij het systeem van de voorafgaande
toelating voor de activiteit van reisagentschap, ter wille van de kwaliteit.

Deze ordonnantie hervormt grondig het Brussels Wetboek van Ruimtelijke
Ordening, voornamelijk door middel van twee doelstellingen: de
vereenvoudiging en de rationalisering van de procedures.
A-514/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie tot harmonisering van de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten inzake de
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A-584/1-17/18 Voorstel van resolutie betreffende overleg voor acties
ter bevordering van de bestaande gratis initiatieven in de Brusselse musea om het toerisme een nieuwe boost te geven
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Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/04/18
Dit voorstel beoogt de nadruk te leggen op de bestaande maatregelen
inzake gratis toegang, teneinde de musea te steunen en de toegankelijkheid
ervan te verhogen.
A-604/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van p 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

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/04/18
Dit voorstel beoogt de nadruk te leggen op de bestaande maatregelen
inzake gratis toegang, teneinde de musea te steunen en de toegankelijkheid
ervan te verhogen.
A-628/1-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 3 december 1992 betreffende de exploitatie en de ontwikkeling
van het kanaal, de haven, de voorhaven en de aanhorigheden ervan in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te voorzien in de vertegenwoordiging van de sociale partners in de raad van bestuur van de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 18/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 31/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 11/06/18
Deze ordonnantie beoogt de sociale gesprekspartners te betrekken bij de
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bedrijvigheid en de beslissingen van de Gewestelijk Vennootschap voor de
Haven van Brussel, door hun aanwezigheid in de raad van bestuur veilig te
stellen.
COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN
A-92/1-14/15 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe
Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en
vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 09/02/18, ordonnantie bekrachtigd op 01/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 12/03/18
Deze ordonnantie beoogt een evenwichtige vertegenwoordiging van
vrouwen en mannen in de colleges van de Burgemeester en Schepenen
veilig te stellen. In de toekomst moet elke lokale uitvoerende macht ten
minste een derde leden van elk geslacht tellen, onder voorbehoud van de
bepaalde afwijkingen.
A-568/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
Samenwerkingsakkoord van 17 juli 2017 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap, met betrekking tot de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van erkende erediensten waarvan het grondgebied meer
dan één deelstaat bestrijkt

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, or-
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donnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 19/12/17
Deze ordonnantie houdt de goedkeuring in met een verplicht samenwerkingsakkoord betreffende de regels die gelden voor de kerkfabrieken en
de instellingen belast met het beheer van de temporalia van de erkende
erediensten wier activiteit de grenzen van een Gewest overschrijden.
A-575/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie betreffende de beperking van
het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe
maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/01/18,
ordonnantie bekrachtigd op 25/01/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 21/02/18

Deze ordonnantie regelt de kwesties betreffende de bezoldiging van
de lokale mandatarissen, de voordelen en representatiekosten die hun
worden toegekend. Zij verduidelijkt en versterkt de bevoegdheid van de
gemeentesecretaris om jaarlijks een verslag op te stellen over de bezoldiging
van de openbare mandatarissen.
A-576-17/18 Ontwerp van ordonnantie betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/01/18, ordonnantie bekrachtigd op 25/01/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
21/02/18
Deze ordonnantie regelt de kwesties betreffende de bezoldiging van
de lokale mandatarissen, de voordelen en representatiekosten die hun
worden toegekend. Zij verduidelijkt en versterkt de bevoegdheid van de
gemeentesecretaris om jaarlijks een verslag op te stellen over de bezoldiging
van de openbare mandatarissen.
A-626/01-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende de toekenning van
subsidies bestemd voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 18/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 31/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
11/07/18
Deze ordonnantie regelt de bevoegdheid inzake financiering en subsidiëring
van de gemeentelijke sportinfrastructuren, die werd overgeheveld naar het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de zesde Staatshervorming en
de intra-Brusselse hervorming.
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A-645/01-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 14/06/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 22/06/18
Deze ordonnantie biedt de algemene inspectie van de civiele veiligheid de
mogelijkheid te controleren hoe de DBDMH zijn opdrachten inzake civiele
veiligheid vervult, zoals zij al doet in alle hulpzones van het land.
A-555/01-16/17 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe
Gemeentewet

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/06/18, ordonnantie bekrachtigd op 12/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 24/07/18

Deze ordonnantie wijzigt artikel 37 van het Brussels Gemeentelijk
Kieswetboek teneinde alle personen met een handicap, en niet enkel
degenen met een fysieke handicap, de mogelijkheid te bieden hun
stemrecht uit te oefenen.
A-649/01-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 23, §
9, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 30/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 03/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 22/05/18
Deze ordonnantie stemt het gemeentelijk kieswetboek af op de werkelijke
intentie van de wetgever, zodat het verschil tussen het aantal kandidaten
van elk geslacht op de lijsten met kandidaten voor de verkiezing van de
gemeenteraden niet meer dan één bedraagt.
COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE ENERGIE

Deze ordonnantie verruimt de onverenigbaarheden die thans bestaan met
het mandaat van burgemeester en schepen tot elke leidinggevende functie,
van mandataris of van vast lid van het directiecomité binnen elke structuur
die onderworpen is aan het toezicht van de Regering, de Colleges van de
Gemeenschapscommissies of van het Verenigd College.
A-634/01-17/18 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Brussels
Gemeentelijk Kieswetboek

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/06/18, ordonnantie bekrachtigd op 12/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 24/07/18
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A-500/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de benaming
van het Brussels Instituut voor het Milieubeheer

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 03/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 14/05/18
Deze ordonnantie heeft tot doel de benaming van het Brussels Instituut
voor Milieubeheer te wijzigen, zodat het voortaan officieel Leefmilieu
Brussel heet.
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/12/17

A-520/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende strategische milieueffectrapportage bij het Verdrag van Espoo
van 25 februari 1991 inzake milieueffectenrapportage in grensoverschrijdend
verband, aangenomen in Kiev (Oekraïne) op 21 mei 2003

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 20/12/17
Het Protocol van Kiev bij het verdrag van Espoo, dat wordt goedgekeurd door
deze ordonnantie, voorziet in een verplichting voor de verdragsluitende partijen
om de milieueffecten van hun officiële plannen en programma’s te evalueren, op
een veel eerder tijdstip dan de evaluatie van de milieueffecten van de private en
openbare projecten, zoals bepaald in het Verdrag.
A-521/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag van Espoo van 25 februari 1991 inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Sofia (Bulgarije) op
27 februari 2001 en in Cavtat (Kroatië) op 4 juni 2004
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Deze ordonnantie verleent instemming met twee amendementen bij het
Verdrag van Espoo. Het amendement van Sofia beoogt voornamelijk het
toepassingsgebied van het Verdrag te verruimen inzake de toegang van het
publiek tot de raadplegingsprocedures en het aantal Staten dat partij kan
worden. Het amendement van Cavtat daarentegen beoogt voornamelijk
de tenuitvoerlegging van het Verdrag te verbeteren, met name door
verduidelijkingen aan te brengen inzake de procedures voor het onderzoek
van de naleving van de bepalingen ervan, door de lijst van aan evaluatie
onderworpen activiteiten uit te breiden en door te zorgen voor meer
coherentie met de overeenkomstige Europese bepalingen.
A-572/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat
en Energiebeheersing

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/18, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 14/12/17
Deze ordonnantie wijzigt het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing teneinde de effectieve invoering van een of meerdere
lage-emissiezones mogelijk te maken op het grondgebied van het Brussels
Gewest, zodat de vervuilende emissies verlaagd kunnen worden om de
luchtkwaliteit te verbeteren en zo de volksgezondheid en het leefmilieu
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschermen.
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A-577/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de invoering van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de waterprijs

A-597/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, ter
invoering van een verbod op kermispony’s

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 02/02/18

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/01/18, ordonnantie bekrachtigd op 25/01/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
22/02/18

Deze ordonnantie wijzigt verschillende ordonnanties om Brugel de rol van
onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de waterprijs te geven, met het oog
op meer rationalisering van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
A-596/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/01/18, ordonnantie bekrachtigd op 25/01/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 22/02/18
Deze ordonnantie neemt in de wet van 14 augustus 1986 de noodzaak op om de
dood van testdieren zoveel mogelijk te vermijden. In voorkomend geval moet het
lijden zoveel mogelijk beperkt worden.

Deze ordonnantie voert een verbod in op attracties met pony’s en paarden
tijdens kermissen en soortgelijke evenementen die tot doel hebben het publiek
te vermaken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
A-609/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14
augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 12/01/18, ordonnantie bekrachtigd op 25/01/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
22/02/18
Deze ordonnantie voert het verbod in op het thuis slachten van schapen,
geiten, gekweekt wild en varkens.
A-632/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie
van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke
omgeving

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 16/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 19/04/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
14/05/18
Deze ordonnantie zet richtlijn 2015/996 (EU) van de Commissie van 19 mei
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2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai
overeenkomstig Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad
om en voorziet in de mogelijkheid voor de Regering om de ordonnantie van 17
juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving
te wijzigen en aldus de maatregelen te nemen die vereist zijn om de Europese
verplichtingen te vervullen.
A-654/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen
voor de periode 2013-2020

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 27/04/18, ordonnantie bekrachtigd op 24/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
12/07/18
Deze ordonnantie houdende instemming met het akkoord tussen de federale
Staat en de Gewesten betreffende het delen van de Belgische doelstellingen
inzake het klimaat en energie voor de periode 2013-2020 (“burden sharing”-akkoord).
A-664/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie
van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 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 en de ordonnantie
van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 20/07/2018, ordonnantie bekrachtigd op 23/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/09/18
Deze ordonnantie legt een juridisch kader vast dat aangepast is aan de uitvoering
van MIG 6 (protocol inzake communicatie tussen de netwerkactoren). Tevens
gaat het erom regels te bepalen voor de invoering van slimme meters. De
ordonnantie legt eveneens regels vast voor de ontwikkeling van diensten die
zouden kunnen voortvloeien uit de invoering van slimme meters: met name
de flexibiliteitsdiensten. Vervolgens zorgt deze ordonnantie voor regels voor
de planning van de omschakeling van het gasnetwerk van gas met een lage
calorische waarde naar gas met een hoge calorische waarde. De ordonnantie
past bovendien het stelsel voor de bescherming van de consumenten aan,
ook de bescherming van de kwetsbare consumenten, om een gepaste en
efficiënte bescherming te bieden in een kader dat al sinds de inwerkingtreding
ervan veranderd is. De ordonnantie heeft ook als doel de Brusselse wetgeving
in overeenstemming te brengen met verschillende Europese richtlijnen.
In dat kader is de commissie overgegaan tot een lange reeks hoorzittingen over
de energiearmoede, samen met de volgende organen: Brugel, de Federatie
van de Brusselse OCMW’s, het vredegerecht van Vorst, de Vrije Universiteit
van Brussel, de Federatie van de Sociale Diensten, Sibelga, de FEBEG, de
ombudsdienst voor energie en InforGazElec.
A-667/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Geneve

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 18/05/18, ordon-

2017-2018

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING

nantie bekrachtigd op 31/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
06/06/18
De ordonnantie stemt in met een amendement op het protocol bij het verdrag
van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging
over lange afstand, inzake zware metalen. Het doel van die herziening is de
ambities bij te stellen, het Protocol beter aan te passen aan de toekomstige
evoluties van de beschikbare beste technologieën en de toetreding van landen
tot het gewijzigde protocol te vereenvoudigen.
A-668/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende
grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische polluenten, gedaan op 18 december 2009 te Genève

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 18/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 31/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
06/06/18
De ordonnantie stemt in met een amendement op het protocol bij het verdrag
van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging
over lange afstand, inzake persistente organische polluenten (POP’s). Het doel
van die herziening is de bijwerking van de lijst van de POP’s uit het protocol,
het protocol beter aan te passen aan de toekomstige evoluties van de beste
beschikbare technieken en de toetreding tot het gewijzigde protocol te
vergemakkelijken voor landen die economisch in een overgangsfase zitten.
A-670/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaams Gewest,
het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
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oprichting van de Stichting Zoniënwoud

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/06/18,
ordonnantie bekrachtigd op 12/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 10/09/18
De ordonnantie stemt in met het samenwerkingsakkoord dat de oprichting
van de Stichting Zoniënwoud regelt. Het Zoniënwoud bestrijkt de drie
Gewesten. De ordonnantie bepaalt de opdrachten en de voorwaarden
voor de werking, de organisatie en de samenwerking van de stichting.
A-676/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009
van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake
de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en
2006/193/EG van de Commissie

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/06/18,
ordonnantie bekrachtigd op 12/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 24/07/18
De ordonnantie stemt in met het samenwerkingsakkoord betreffende de
EMAS-verordening, die strekt tot evaluatie en permanente verbetering
van de milieuprestatie van alle activiteiten van een organisatie die
vrijwillig in het systeem stapt, alsook de verspreiding, bij de bevolking
en het personeel, van de informatie die tijdens de procedure verkregen
wordt.
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BIJZONDERE COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT
A-546/1-16/17 Voorstel tot wijziging van het Reglement betreffende
het maximumbedrag van de bezoldigingen, de controleprocedure en de
transparantie van de openbare en private mandaten, activiteiten en bezoldigingen van de Brusselse volksvertegenwoordigers

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17
De ordonnantie strekt tot uitvoering van de gezamenlijke ordonnantie
van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december
2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van
de Brusselse openbare mandatarissen (zie stukken nrs. A-524 en B-76 –
2017/2018). Het Parlement zal overgaan tot de controle en, in geval van
overschrijding van het maximum van de bezoldiging, tot de vermindering
van de parlementaire vergoeding van de volksvertegenwoordigers die
geen lokaal uitvoerend mandaat hebben (in dat laatste geval wordt de
lokale overheid daarmee belast). Vanaf 2019 wordt op de website een
kadaster gepubliceerd van de bezoldigingen van de parlementsleden voor
de uitoefening van openbare mandaten of andere beroepsactiviteiten die
als privépersoon uitgeoefend worden.

taalgroep te kunnen onderzoeken wanneer die verschillende parlementen
een verzoek gekregen hebben dat betrekking heeft op eenzelfde persoon en
eenzelfde feiten. In die hypothese behoudt de commissie voor vervolgingen
van elk parlement haar eigen werkingsregels.
BIJZONDERE COMMISSIE VOOR DE FOLLOW-UP VAN HET
BURGERPANEL
A-644/1-17/18 Voorstel van resolutie tot validering van het proces van
het burgerpanel “Make your Brussels Mobility” en ter bezorging van de
burgerresolutie aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 25/05/18
De resolutie bekrachtigt de procedure voor het burgerpanel over de mobiliteit
en verzoekt de Regering, zonder een inhoudelijk oordeel uit te spreken, om
een antwoord te geven op de verschillende voorstellen in dat kader.

A-602/1-17/18 Voorstel tot wijziging van het reglement

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17
De ordonnantie is een aanvulling op artikel 43 van het reglement van het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement om samen met andere parlementen
een verzoek tot vervolging van een volksvertegenwoordiger van de Franse
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G.2. VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)
COMMISSIE VOOR DE GEZONDHEID
B-105/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie
van het niet-dringend ziekenvervoer

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 21/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
27/03/18
De ordonnantie strekt ertoe om de sector van het niet-dringend medisch
transport te organiseren door middel van een erkenning waarvan de toekenning
onderworpen wordt aan de naleving van kwaliteitsnormen. Er komen
sancties in geval van niet-naleving. Er wordt bovendien een overlegstructuur
opgericht met de vertegenwoordigers van de patiënten, de ziekenfondsen, de
ziekenhuizen en de bedrijven voor medisch-sanitair vervoer.
B-111/1-2017/2018 Voorstel van resolutie betreffende de creatie van een
Brusselse coördinatie voor vaccinatiebeleid

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 06/07/18
De resolutie verzoekt het Verenigd College de vaccinatiegegevens van
de Brusselaars die ingezameld worden door de Vlaamse en de Franse
Gemeenschap te coördineren om die enerzijds toegankelijk te maken voor
de artsen die in het Brussels Gewest werken en om anderzijds een efficiënt
preventief gezondheidsbeleid te kunnen voeren aan de hand van een
algemeen overzicht van de Brusselse situatie op het vlak van vaccinaties.
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COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN
B-74/01-16/17 Voorstel van ordonnantie betreffende de verplichting om
personen met een handicap aan te werven in de diensten van de OCMW’s

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 02/03/18, ordonnantie bekrachtigd op 21/03/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad van
27/03/18
De ordonnantie verplicht de diensten van de OCMW’s om ten minste één
persoon met een handicap halftijds tewerk te stellen per twintig voltijds
equivalenten in de personeelsformatie.
B-100/01-17/18 Ontwerp van ordonnantie strekkende tot het wijzigen van
een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 03/01/18
De ordonnantie schaft de bepalingen van de wet van 13 juni 2006 af,
die nieuwe bepalingen invoert in de wet van 1965 met betrekking tot
de maatregelen die de jeugdrechter kan nemen voor minderjarige
delinquenten en met betrekking tot de voorwaarden van de maatregelen
die nog niet in werking zijn getreden.
B-101/01-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de
gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele
aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied
van een lidstaat alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten
voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven

voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, met
name inzake sociale zekerheid.
B-107/01-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met
het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregeling aan te brengen wijzigingen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/06/18, ordonnantie bekrachtigd op 12/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 24/07/18
De ordonnantie stemt in met een samenwerkingsakkoord dat belangrijke
elementen van het beheer en de betaling van de kinderbijslag wijzigt.

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 02/01/18
De ordonnantie stemt in met een samenwerkingsakkoord tot omzetting
van richtlijn 2011/98/EU betreffende de unieke vergunning in de gezinsbijslagwetgeving, die voorziet in een gemeenschappelijk pakket rechten
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B-109/01-17/18 Ontwerp van ordonnantie betreffende de noodhulp aan
en de inschakeling van daklozen

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 22/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 14/06/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 10/07/18
De ordonnantie levert de rechtsgrond voor de bijstand aan daklozen. De
ordonnantie streeft naar duurzame oplossingen om de levensomstandigheden van de daklozen te verbeteren en hun een toekomst te geven.
VERENIGDE COMMISSIES VOOR DE GEZONDHEID
EN DE SOCIALE ZAKEN
B-82/1-2016/2017 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

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/12/17
De ordonnantie stemt in met een akkoord dat een algemeen kader biedt
voor de relaties tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland, met het oog
op de bevordering van efficiëntere bilaterale contacten en de versterking
van de politieke dialoog en de samenwerking in allerhande domeinen,
waaronder economie en handel.
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B-83/1-2016/2017 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

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/12/17
De ordonnantie stemt in met het eerste verdrag in die zin tussen de Europese Unie en Cuba, dat voorziet in de consolidering van de politieke dialoog, de verbetering van de bilaterale samenwerking op economisch en
sectoraal vlak, en de uitvoering van strategieën voor gemeenschappelijke
actie in de internationale gremia. Het akkoord streeft naar de ondersteuning van de overgang van de Cubaanse economie en maatschappij en naar
duurzame ontwikkeling, democratisering en respect voor de mensenrechten.
B-84/1-2016/2017 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met
het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/12/17
De ordonnantie stemt in met het Verdrag van Minamata inzake kwik, dat
ertoe strekt om op internationaal vlak de uitstoot van kwik als gevolg van
menselijke activiteiten te reglementeren, om de schadelijke gevolgen voor
gezondheid en leefmilieu te beperken.
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B-88/1-2016/2017 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

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/12/17
De ordonnantie verleent instemming met een protocol dat rekening houdt
met de evolutie van de context en de arbeidsvormen sinds de goedkeuring,
in 1930, van Conventie nr. 29 betreffende de dwangarbeid. De ordonnantie
verplicht de Staten die lid zijn van de Internationale Arbeidsorganisatie
preventie- en beschermingsmaatregelen te nemen tegen dwangarbeid,
de slachtoffers beroeps- en herstelmogelijkheden te bieden en samen te
werken in die materies.
B-92/1-2016/2017 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering
en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen
en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het beheerscomité van FAMIFED

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 17/11/17, ordonnantie bekrachtigd op 07/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 20/12/17
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De ordonnantie verleent instemming met een samenwerkingsakkoord
van 14 juli 2016, gesloten na de overdracht van de kinderbijslag naar de
deelgebieden. Dat akkoord legt de principes vast die van toepassing zijn
tijdens de overgangsperiode. Die periode, tijdens welke de vier voortaan
voor kinderbijslag bevoegde deelgebieden samen hun bevoegdheid
uitoefenen, loopt ten einde op het moment dat die deelgebieden zelf
instaan voor het administratieve beheer en de betaling van de kinderbijslag,
dat wil zeggen uiterlijk op 31 december 2019.
B-95/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van
de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017
B-96/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van
de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017
B-97/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbe-
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groting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het
begrotingsjaar 2018

het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun
rechthebbenden

B-98/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene
Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 08/06/18, ordonnantie bekrachtigd op 05/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 11/07/18

Ontwerpen aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 15/12/17,
ordonnanties bekrachtigd op 15/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad van 23/01/18
De ontvangsten 2017 worden aangepast tot 1.276.331.000 euro, i.e.
een stijging met 8.977.000 euro in vergelijking met de initiële begroting
2017. De uitgaven 2017 worden aangepast tot 1.292.708.000 euro in
vereffeningen, i.e. een stijging met 21.373.000 euro in vergelijking met de
initiële begroting 2017, en tot 1.288.776.000 euro aan vastleggingen, i.e.
een stijging met 15.184.000 euro in vergelijking met de initiële begroting
2017.
De ontvangsten 2018 worden geraamd op 1.292.426.000 euro, i.e. een
stijging met 16.095.000 euro in vergelijking met de aangepaste begroting
2017. De uitgaven 2018 worden geraamd op 1.329.473.000 euro in
vereffeningen, i.e. een stijging met 36.765.000 euro in vergelijking met de
aangepaste begroting 2017, en tot 1.331.137.000 euro aan vastleggingen,
i.e. een stijging met 42.361.000 euro in vergelijking met de aangepaste
begroting 2017.
B-108/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie waarbij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
(Iriscare) gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel
ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van
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De ordonnantie staat Iriscare toe om deel te nemen aan het pensioenstelsel
dat ingevoerd is door de wet van 28 april 1958, wat niet uitdrukkelijk
toegestaan was in de ordonnantie houdende oprichting van die dienst.
B-112/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel
43 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van
de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en
Gezinsbijslag met betrekking tot de vertegenwoordiging van de kinderbijslagfondsen in het Algemeen Beheerscomité

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 18/05/18, ordonnantie bekrachtigd op 31/05/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 17/07/18
De ordonnantie zorgt voor een bijsturing of een aanpassing van de
technische bepalingen van de ordonnantie van 23 maart 2017, met het
oog op een optimale werking van de organen van Iriscare.
B-116/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18
februari 2017
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Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 06/07/18, ordonnantie bekrachtigd op 19/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 07/09/18
De ordonnantie stemt in met het eerste verdrag in die zin tussen de Europese
Unie en Afghanistan. Het akkoord omvat de standaardpolitieke clausules
van de Europese Unie betreffende de mensenrechten, het internationaal
Strafhof, de massavernietigingswapens, de lichte wapens en de wapens van
klein kaliber, alsook betreffende de terrorismebestrijding. De ordonnantie
bestrijkt ook de ontwikkelingssamenwerking, de samenwerking inzake
handel en investeringen, de samenwerking inzake justitie en binnenlandse
zaken, de sectorale samenwerking en de regionale samenwerking.
B-117/1-2017/2018 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming
met de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan
te Brussel op 30 oktober 2016

Ontwerp aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 06/07/18, ordonnantie bekrachtigd op 19/07/18 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 07/09/18
De ordonnantie verleent instemming met een tekst met een dubbele
doelstelling: enerzijds de politieke dialoog en de samenwerking tussen
de Europese Unie en Canada consolideren wat betreft het buitenlands
beleid en de veiligheid, door hun relaties op te tillen tot een strategisch
partnership, en anderzijds de versterking van de sectorale samenwerking
tussen de partijen in een groot aantal politieke thematische domeinen die
verdergaan dan handel en economie.
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ONDERZOEKSCOMMISSIE MET BETREKKING TOT HET
BEHEER VAN SAMUSOCIAL

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 14/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 24/01/18

B-81/1-16/17 Voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot het beheer van de Samusocial –
Verslag

Verslag aangenomen in de plenaire vergadering van 30/03/18

Die ordonnantie streeft naar een grotere transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, door middel
van enkele maatregelen, waaronder:
1) Tansparantie van de mandaten en bezoldigingen.

Dat verslag omvat enerzijds de vaststellingen en de analyses van de leden ingevolge de hoorzitting met vijfendertig getuigen die voor de
onderzoekscommissie verschenen zijn, en de lezing van 272 documenten die bezorgd werden. Anderzijds bevat het verslag dertig aanbevelingen voor het beheer van de Samusocial en meer in het algemeen
de controle op de subsidiëring van de vzw’s met een openbare opdracht.

INTERPARLEMENTAIRE COMMISSIE
A-524/1-16/17 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
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• versterkt voor de gewestelijke of lokale organen die al onderworpen zijn aan de ordonnantie omdat veel ervan die verplichting niet
naleven;
 itgebreid tot andere lokale organen en tot de bicommunautaire
•u
sector;

G.3. BRUSSELS PARLEMENT EN VERENIGDE
VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (VVGGC)
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a) Bekendmaking van een jaarverslag door de instelling met een overzicht van de bezoldigingen, reizen en overheidsopdrachten. Die verplichting wordt:
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•u
 itgebreid op het vlak van inhoud en voorwaarden voor bekendmaking: toevoeging van aanwezigheden tijdens de vergadering, publicatie van het verslag op de website van de betrokken organen en als
bijlage bij de rekeningen gevoegd, publicatie van de subsidies door
de gemeenten;
 itgebreid tot elke structuur die onderworpen is aan de verplich•u
tingen inzake overheidsopdrachten (gesubsidieerd voor meer dan
50%) en die bezoldigingen toekent aan openbare mandatarissen.
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b) Bekendmaking van de mandaten en openbare en private bezoldigingen van burgemeesters en schepenen op de site van de gemeenten
(volgens het Europese systeem).
2) Het toepassingsgebied voor het maximum van 150% wordt sterk uitgebreid voor de openbare mandatarissen en de controleprocedure op het
niveau van het Parlement wordt uitgebreid. Voortaan vallen onder het
maximum van de bezoldigingen ook de bezoldigingen voor mandaten
of functies die betaald worden binnen instellingen of organen (bestuur,
kabinet, verenigingen gebonden aan de overheidsopdrachten, …) die
grotendeels gefinancierd worden met middelen van de overheid (elke
structuur onderworpen aan overheidsopdrachten).
3) Er worden nieuwe verboden opgelegd:

A-553/1-16/17 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie

Voorstel aangenomen tijdens de plenaire vergadering van 01/12/17, ordonnantie bekrachtigd op 14/12/17 en bekendgemaakt in het Staatsblad
van 24/01/18
De ordonnantie richt de Brusselse Commissie voor Deontologie op. De
Commissie bestaat uit een paritair aantal magistraten, universiteitsprofessoren/politici onder het voorzitterschap van een magistraat. De voornaamste opdrachten hebben betrekking op:

a) het uitoefenen van een mandaat via een managementvennootschap
(met strafrechtelijke straffen);
b) een cumulatie van bezoldigingen van minister/staatssecretaris en gemeenteraadslid;
c) een cumulatie van bezoldigingen voor een leidende functie met een
politiek mandaat indien die cumulatie leidt tot een overschrijding
van het maximum van 150%.

• het verzoek om advies, volgens bepaalde voorwaarden van ontvankelijkheid, door andere volksvertegenwoordigers (dan de volksvertegenwoordiger in kwestie) of door burgers over individuele gevallen inzake
ethiek of belangenconflicten in hoofde van elke openbare mandataris;
• de mogelijkheid om een aangifte van belangen (vertrouwelijk) te vragen voor elke openbare mandataris, waaronder de bestaande beroepsactiviteiten, van welke aard ook (dus ook private), de jongste vijf jaar
en de bijhorende bezoldigingen;
• sancties in geval van niet-naleving van de bepalingen van de ordonnantie van 2006 betreffende het plafond van de bezoldigingen.
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H.

VERWORPEN, INGETROKKEN OF
ZONDER DOEL GEWORDEN TEKSTEN

ZIE BIJLAGEN P. 149

I.

DE BEGROTING GOEDGEKEURD
IN HET PARLEMENT

Tijdens de plenaire vergaderingen van donderdag 14 en vrijdag 15 december 2017 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 2018 worden de totale ontvangsten van het
Gewest geraamd op 5.507.817.000 euro, hetzij een vermeerdering van
919.000.000 euro ten aanzien van de aangepaste begroting 2017.
De uitgaven voor vereffeningen bedragen 6.231.871.000 euro, hetzij
een vermeerdering van 1.251.949.000 euro ten aanzien van de aangepaste begroting 2016. De uitgaven voor de vastleggingen bedragen
6.492.529.000 euro hetzij een vermeerdering van 501.007.000 euro
ten aanzien van de aangepaste begroting 2017.
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OVERZICHT BEGROTINGEN 2013-2018 VAN HET GEWEST

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

UITGAVEN

GEWESTELIJKE
BELASTINGEN

DEEL UIT DE PBBELASTING

TOTAAL
(INCL. ANDERE)

VEREFFENINGEN

VASTLEGGINGEN

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

2018

2.276.642

1.928.082

5.178.287

6.231.871

6.492.529
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2016

2017

2018
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OVERZICHT BEGROTINGEN 2013-2018 VAN DE GGC

In euro x 1.000
JAAR

ONTVANGSTEN

2013

UITGAVEN
VEREFFENINGSKREDIETEN

VASTLEGGINGSKREDIETEN

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

2018

1.292.426

1.329.473

1.331.137
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HET PARLEMENT, PLAATS VAN
PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE EN DEBAT

HET PARLEMENT, PLAATS VAN PARTICIPATIEVE
DEMOCRATIE EN DEBAT

A.

EEN BURGERPANEL
“MAKE YOUR BRUSSELS MOBILITY ”

EEN BURGERPANEL OVER MOBILITEIT IN BRUSSEL

VAN OKTOBER 2017 TOT MEI 2018

Om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming, besliste het
Bureau van het Brussels Parlement een burgerpanel op te richten. Gevraagd om de mobiliteit te bespreken en voorstellen te doen die moesten aansluiten bij de “Good Move-aanpak” die de Brusselse regering
op gang had gebracht en moest leiden tot het toekomstige gewestelijke mobiliteitsplan, kwamen 40 Brusselse burgers samen in het Brussels
Parlement. Hierbij een overzicht van de sleutelmomenten van dit eerste
burgerpanel-experiment rond mobiliteit in Brussel.

OP 21 EN 28 OKTOBER EN OP 18 EN 19 NOVEMBER: EEN BURGERRESOLUTIE NA VIER DAGEN VERGADEREN

Met de steun van experten komen de burgers, na vier dagen vergaderen,
tot een veertigtal voorstellen rond mobiliteitsbeleid, de inrichting van de
openbare ruimte, het ontlasten van de stad en de multimodaliteit en de
communicatie. Deze voorstellen werden unaniem aanvaard. Zijn vormen
de burgerresolutie. Tezamen getuigen zij van het intense streven van de
burgers naar een betere levenskwaliteit in de stad.

Tekst van de resolutie:
http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2017/11/
BP.4-OK-DEF-R%C3%A9solution-citoyenne-191117_NL.pdf
http://www.parlement.brussels/burger_panel/?lang=nl
https://www.facebook.com/629118543907293/
photos/?tab=album&album_id=945929808892830
Fotoreportage: https://www.youtube.com/
watch?v=RXBcOiYSeHw
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● OP 8 DECEMBER 2017 – BESLISSING VAN DE COMMISSIE BELAST MET DE FOLLOW-UP VAN HET BURGERPANEL

OP 25 MEI 2018 – STEMMING VAN HET VOORSTEL VAN RESOLUTIE IN DE PLENAIRE VERGADERING

Op 8 december 2017 stellen de burgers hun aanbevelingen voor aan de
parlementsleden van de bijzondere commissie belast met de follow-up
van het burgerpanel. Na aandachtig te hebben geluisterd naar de aanwezige panelleden, stelden de parlementsleden van de commissie voor om
de burgerresolutie te bezorgen aan de Brusselse regering. Deze laatste
zou dan binnen een nog te bepalen termijn moeten reageren.

Op vrijdag 25 mei 2018 hebben de Brusselse volksvertegenwoordigers in de
plenaire vergadering het voorstel van resolutie over de validering van het
burgerinspraakproces “Make your Brussels Mobility” en over het bezorgen
van de burgerresolutie aan de Brusselse regering goedgekeurd.

Verslag van de bijzondere commissie:
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2017-18/134912/images.pdf

De resolutie werd goedgekeurd met 71 stemmen vóór, bij 4 onthoudingen.
Een tiental panelleden woonden de plenaire vergadering bij.
A-644/1-17-18 Voorstel van resolutie tot validering van het proces van
het burgerpanel “Make Your Brussels Mobility” en ter bezorging van de
burgerresolutie aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Een passage uit de plenaire vergadering van 25 mei 2018:

https://www.facebook.com/629118543907293/
photos/?tab=album&album_id=1070696813082795
https://www.youtube.com/watch?v=qfmm4VwMWhI
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B.

COLLOQUIUM “EEN STAD VOOR DE
BURGERS BEDENKEN EN BOUWEN“

OP 25 JUNI 2018 - MINISTER VAN MOBILITEIT PASCAL SMET
ANTWOORDT AAN DE BURGERS

OKTOBER 2017

In aanwezigheid van onder andere Cynthia Fleury, Franse filosofe die
al vele jaren nadenkt over vragen inzake democratie en burgerschap,
organiseerde het Brussels Parlement op 12 oktober 2017 in zijn halfrond,
een colloquium met als thema “Een stad voor de burgers bedenken en
bouwen”.

Op maandag 25 juni 2018 heeft Minister van Mobiliteit Pascal Smet, in
naam van de Brusselse regering, in de bijzondere Commissie belast met
de follow-up van het burgerpanel geantwoord op de door de burgers
geformuleerde aanbevelingen en informeert hen over de initiatieven van
de Brusselse regering die in dezelfde richting gaan.

Zo’n 120 personen namen eraan deel.

Een tiental panelleden waren hierop aanwezig. Na afloop had een
gedachtewisseling plaats tussen de aanwezige panelleden en de
parlementsleden.
Grand Place
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Colloquium bij de opening van het jaar

Schaerbeek
Schaarbeek

ard

rm
oo

rs

e de

fstr
aat

du

tte
iole

la V

Stoo

ero
n

Ru

Rue

Lom

bard

Ru

ed

u

Ch

e

at

stra
snoy

ue

Duq

St-Jansstr
aat
Ru
ed
e l'
Hô
Ga
pit
sth
al
uis
stra
at

at

PARLEMENT BRUXELLOIS
BRUSSELS PARLEMENT
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

y
no

ues

uq

eD

Ru

Rue St Jean

ên

Eik
stra

« Een stad voor de burgers
bedenken en bouwen »

nie

ers

eli

ap

Ch

Ep

at

es

ed

Ru

des

Ru

stra

es

m

en

ed

Ho

rm

raat

Ru
e

ed

ers
ark

rd

s Ca

rsst

Sp

ve
e l’
Étu

stra

ba

rand

broe

at

m

sG

uw

at

Sto

t
traa
lets

e de

ra

mb

Vio

Ru

Liev
evro

at
tra
ofs

u Lo

rsst

ed

ake

Ru

Lo

http://www.parlement.brussels/wp-content/
uploads/2018/06/20180625_panelcitoyen.mp3

« Penser et construire
la ville citoyenne »

Saint-Gilles
Sint-Gillis

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

Herbekijk het colloquium:
https://www.facebook.com/parlbruparl/videos/926462304172914/
https://www.youtube.com/watch?v=GVohIkwjkJU
Photos: https://www.facebook.com/events
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C.

DEBAT “EUROPA EN DE SOCIALE
BESCHERMING“

SEPTEMBER 2018

Op donderdag 20 september 2018 zijn Marianne Thyssen, Belgisch
eurocommissaris belast met Werkgelegenheid en Sociale zaken, en
Esther Lynch, Confederaal secretaris van het Europees Verbond van
Vakverenigingen, met elkaar in debat gegaan in het halfrond van het
Brussels Parlement.
Tijdens het debat met als thema Europa en de sociale bescherming,
hebben ze elkaar geconfronteerd met hun persoonlijke standpunten
met betrekking tot verschillende onderwerpen, zoals: de veroudering
van de bevolking, de stijging van de ongelijkheid, de verandering van de
arbeidsmarkt, de financiering van de gezondheidszorg.
Zo’n 80 personen woonden het debat bij.

Herbekijk het volledige debat:
https://www.facebook.com/parlbruparl/
videos/279939242627043/
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=1159034200915722
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D.

COLLOQUIUM “DEMOCRATIE:
CRISISSEN EN REMEDIES ”

OKTOBER 2018

Het Brussels Parlement organiseerde op 25 oktober 2018 een colloquium met als thema “Democratie: crisissen en remedies”.
Uit een opiniepeiling die in 2018 in Frankrijk werd uitgevoerd, blijkt dat
46% van de 18- tot 35-jarigen van oordeel is dat andere politieke systemen dan de democratie even goed zouden werken. Dat is een zeer
verontrustende vaststelling.
Heeft de democratie in haar huidige vormen haar tijd gehad? Wellicht
niet, maar zouden evenwel andere wegen verkend moeten worden: kan
de participatieve democratie soelaas brengen ? Vele ideeën worden geopperd om de democratie nieuw leven in te blazen of te veranderen:
burgerpanels, participatieve begroting, loting… . Heel wat vragen waarop
van de sprekers antwoord werd verwacht.
Na het welkomstwoord van Parlementsvoorzitter Charles Picqué, kwamen volgende thema’s aan bod:
• Wat gaat er schuil achter de crisis van de democratie? ,
door Pascal Perrineau
Pascal Perrineau, een Frans politicoloog, was directeur van het CEVIPOF,
het Centre de recherches politiques de Sciences Po Paris (Sciences Po,
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CNRS), tussen 1994 en 2013. Hij is hoogleraar aan het Institut d’études
politiques de Paris (Sciences Po Paris) en auteur van een groot aantal
werken, waaronder Le désenchantement démocratique (2003), Politics
in France enAccès
Europe
(2009) en La démocratie de l’entre-soi (2017).
gratuit sur inscription par e-mail
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Als hoogleraar aan het Centrum voor politicologie van de KU Leuven publiceerde Sofie Marien een groot aantal artikels over de staat van de democratie, waaronder Can Direct Democracy Save Democracy, met Anna
Kern in 2016 en Wanneer de democratie verliest, winnen politici en media, met InePARLEMENT
Goovaerts
in 2018.
BRUXELLOIS
Ru

bard

Rue St Jea

n

e

at

St-Jansstra

at

Ru

ed

Ga

sth

e l'

Hô

uis

str
a

at

Saint-Gilles
Sint-Gillis

00:81-0PARLEMENT
3:31 71.01.21
BRUSSELS
E T I U TA R G E É R T N E

Rue du Lombard 69 Lombardstraat
S I TA R G1000
G NBrussel
A G E OT
Bruxelles

at
tra
oys

esn

qu

Du

ên

Eik
str
a

oy

sn

ue

uq

eD

Lom

pit
al

25 10 18

Ixelles
Elsene

14:00 - 18:00
ENTRÉE GRATUITE
GRATIS TOEGANG

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

www.parlement.brussels

• Democratie: op weg naar nieuwe avonturen,
door Dimitri Lemaire
PARBRU_18_006_Invitation Colloque_04a.indd 1-2

24/08/18 14:03

Dimitri Lemaire is een van de oprichters van “Particitiz, Participation &
Citizenship”. Deze vzw beproeft nieuwe vormen van democratie en burgerschap waarbij burgers kunnen deelnemen aan het politiek debat en
het wetgevend proces.

Zo’n 90 personen namen eraan deel.

• Wil de burger wel meer participeren?, door Jean-Benoît Pilet

Foto’s:

Jean-Benoît Pilet is voorzitter van het Département de Science politique,
hoogleraar en directeur van Centre d’étude de la vie politique (Cevipol)
aan de ULB. Hij is auteur van een groot aantal werken en artikels over
democratie, onder meer over de politieke partijen.
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photos/?tab=album&album_id=1178756852276790
Retrouvez ici l’intégralité du colloque filmé:
https://www.youtube.com/watch?v=OCcrJIGffOE&t=6s

HET PARLEMENT
COMMUNICEERT

HET PARLEMENT COMMUNICEERT

A.

DE WEBSITE
VAN HET PARLEMENT

De website blijft de betrouwbare bron van informatieverspreiding
inzake de werking, de samenstelling en het wetgevend werk van
de assemblee.
http://www.parlement.brussels/

VOLG ONS

www.parlement.brussels

B.

DE 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.
De reeds gebruikte communicatiekanalen werden uitgebreid met
Google My Business.
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C.

ANALYSE
VAN 15/11/2017 TOT 14/11/2018

WEBSITE
PLATEFORM

DE MEEST BEZOCHTE RUBRIEKEN

59

,56

%

TALEN

Agenda

VAST

28%

LANDEN

BEZOCHTE
PAGINA’S
BE

FR

NL

EN

86,96%
405.755

BESTE MAAND IS

MAART 2018

97

1

Parlementaire
documenten

3

%

,09

16

20

,01

%

72%

2

MOBIEL

Volksvertegenwoordigers

47.119

Bezoekers surfen
direct naar onze
website

49%

Bezoekers
komen via
Google

20%

BEZOCHTE
PAGINA’S
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SOCIALE MEDIA

49.489

9.381

BEZOEKERS

276.715

BEZOEKERS

BEZOEKERS

70.000 bezoekers werden bereikt met
het evenement Irisfeest

BESTE LINKEDINPOST

ABONNEES

2.559
98

BESTE FACEBOOKEVENT

267

ABONNEES

760
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BESTE TWEET

163

2017-2018

ABONNEES

927

267

HET PARLEMENT ONTVANGT,
INFORMEERT EN ORGANISEERT

HET PARLEMENT ONTVANGT, INFORMEERT EN ORGANISEERT

A.

DE GELEIDE
BEZOEKEN

A.1.1. GELEIDE BEZOEKEN ONDER LEIDING VAN DE
DIENST COMMUNICATIE EN EXTERNE RELATIES:

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.
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!

De bezoeken worden geleid door een medewerker van de dienst
Communicatie en Externe relaties, in het Nederlands, in het Frans en in het
Engels. Ze zijn gratis en kunnen elke weekdag plaatshebben tussen 9.30
uur en 12.00 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Een rondleiding duurt
anderhalf tot twee uur en wordt afgesloten met een drankje in de cafetaria
van de parlementsleden.
Hieronder een overzichtslijst van scholen en organisaties die het
Parlement tijdens de zitting 2017-2018 hebben bezocht:
SECUNDAIRE SCHOLEN:

• Ecole Decroly – Ukkel (1 december 2017 en 9, 20 februari 2018);

Voor meer informatie, neem contact op met de dienst Communicatie en
Externe relaties, per e-mail communicatie@parlement.brussels of per
telefoon op het nummer 02 549 62 04.

• Lycée Mater Dei – Sint-Pieters-Woluwe (15 mei 2017);
• Scheppersinstituut Mechelen (23 januari 2018);
• Lycée Emile Jacqmain – Brussel
(19 en 20 februari 2018 – bezoek in het Nederlands);

A.1. STATISTIEKEN VAN DE GELEIDE BEZOEKEN

• Ecole Saint-Adrien Val Duchesse – Elsene-Oudergem
(2 maart 2018);
• Athénée Léon Lepage – Brussel
(14 maart 2018 – bezoek in het Nederlands);

ZO’N

1.710
BEZOEKERS

• Sint-Lodewijkscollege Brugge (4 mei 2018).

HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN:

• ODISEE - studenten Sociaal Werk (11 oktober 2017);
• EPFC/ULB - studenten Publiek Recht (13 oktober 2017);
• EPHEC - studenten Public Relations (13 oktober 2017);
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• H
 aute Ecole Bruxelles-Brabant - studenten Sociale Wetenschappen
(14 november 2017);
• V
 UB - studenten Rechten (17 november, 1 en 15 december 2017 );

A.1.2. RONDLEIDINGEN ONDER LEIDING VAN
PARLEMENTSLEDEN OF POLITIEKE FRACTIES:

• V
 UB - studenten City-Region Brussels (30 maart 2018);

• D
 e heer Fouad Ahidar – sp.a
(30 november 2017 en 20, 30 januari, 24 april 2018);

• H
 oger Instituut voor Journalistiek/Campus Tour & Taxis
(12 december 2017);

• De heer Alain Courtois – MR (19 april 2018);

• U
 CL - studenten Geneeskunde
(15 maart 2018 – bezoek in het Nederlands);

• Mevr. Carla Dejonghe – Open VLD
(7 en 16 december 2017 en 13 maart 2018);

• U
 Gent - studenten Politieke Wetenschappen (19 april 2018);

• Mevr. Isabelle Emmery – PS (21 april 2018);

• R
 ey Juan Carlos University - Spaanse studenten
(4 juli 2018 – bezoek in het Engels);

• De heer Serge de Patoul – Défi
(2 december 2017 en 3 februari; 21 april 2018);

• U
 niversiteit Nijmegen - Nederlandse studenten Rechten
(26 september 2018).

• De heer Ahmed El Ktibi – PS
(27 januari en 21 maart, 20 april 2018);
• Mevr. Nadia El Yousfi – PS (15 november 2017 en 21 maart 2018);

ANDERE:

• Koerdisch Instituut Brussel (5 oktober 2017 en 29 maart 2018);

• De heer Hasan Koyuncu – PS (10 maart 2018);

• Delegatie van de gemeente Berkane – Marokko (27 oktober 2017);

• De heer Jef Van Damme – sp.a (22 november 2017);

• S tagiaires CPCP
(28, 30 november 2017 en 8, 22 maart, 30 mei, 14 juni 2018);

• De heer David Weytsman – MR (21 april, 2 mei 2018);
• Open VLD-fractie (5 en 24 maart 2018);

• S tagiaires Bruxelles-Formation (22 november 2017 en 5 februari,
28 juni, 12 juli 2018);
• Centre de jeunes Bravo asbl (18 april 2018);
• Amicale des chauffeurs socialistes francophones (21 april 2018);

A.1.3. RONDLEIDINGEN ONDER LEIDING VAN EEN
LID VAN DE BRUSSELSE REGERING

• Maison de l’Amérique latine SEUL asbl (25 mei 2018);

• Mevr. Bianca Debaets – Staatssecretaris (9 november 2017).

• Sectie Open VLD Blankenberge (26 mei 2018);
• Maison des femmes de Molenbeek (23 mei 2018);
• VDAB (27 september 2018).
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B.

“DEMOCRACITY”

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

AANTAL LEERLINGEN DIE DEELNAMEN

SCHOOLJAAR

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
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Hieronder een overzichtslijst van de scholen die tijdens de zitting 20172018 aan één van de 35 sessies van “Democracity” heben deelgenomen.
BASISSCHOLEN:

SECONDAIRE SCHOLEN:

• BS De Kriek – Schaarbeek (3 oktober 2018);

• Koninklijk Atheneum – Asse (8 en 9 november 2017);

• Ecole Notre Dame des Champs – Ukkel (4 oktober 2017);

• Institut de la Vierge Fidèle – Schaarbeek (16 en 30 januari 2018);

• Ecole les Maronniers – Vorst (7 november 2017);

• Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls – Laken
(31 januari en 28 februari 2018),

• BS Kasteel Beiaard – Neder-Over-Heembeek (21 november 2017);
• BS Ten Nude – Brussel (21 november 2017);
• Ecole n° 8 – Schaarbeek (22 november 2017 en 17 januari 2018);
• Ecole communale du Verrewinkel – Ukkel (5 en 12 december 2017);
• BS De Groene Parel – Sint-Pieters-Leeuw (7 december 2017);
• BS OLV – Evere (13 december2017);
• BS Mooi Bos – Sint-Pieters-Woluwe (13 december 2017);
• Unescoschool – Koekelberg (18 januari en 1 februari 2018);
• Ecole du Bonheur – Sint-Lambrechts-Woluwe (27 februari 2018);
• BS Floralia – Sint-Lambrechts-Woluwe (13 maart 2018);
• Ecole Clair Soleil – Anderlecht (20 en 21 maart 2018);
• BS Lucerna – Anderlecht (27 maart 2018);
• Institut de la Providence – Sint-Lambrechts-Woluwe (24 april 2018);
• BS De Wimpel – Elsene (25 april 2018);
• Imelda Basisschool – Sint-Jans-Molenbeek (25 april 2018);
• Ecole communale Swartenbroek – Koekelberg (15 en 29 mei 2018);
• Sint-Jozefschool – Ukkel (16 mei 2018);
• Ecole communale Pré Vert – Jette (30 mei 2018);
• Leidstarschool – Laken (31 mei 2018).

103

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

2017-2018

• Don Bosco – Groot-Bijgaarden (22 maart 2018);
• Maria Assumptalyceum – Laken (17 mei 2018).
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C.

© BELvue/Emmanuel Crooy

“REPORTERS
IN HET PARLEMENT”

In het kader van zijn opdracht burgerschapseducatie en overeenkomstig
de oriëntaties van het strategisch plan voor de dienst Communicatie
en Externe relaties dat aan het Bureau werd voorgesteld in april
2017, werd, in samenwerking met het BELvue-museum een nieuw
pedagogisch initiatief, bestemd voor 15- tot 18-jarigen, genaamd
“Reporters in het Parlement” gelanceerd.
Leerlingen ontmoeten en ondervragen een Brussels parlementslid
op basis van een pedagogisch dossier en een vragenlijst die ze vooraf
ontvangen en maken er nadien een filmreportage van, zoals een echte
reporter.

© BELvue/Emmanuel Crooy

Op deze manier maken de leerlingen kennis met de werking van het
Brussels Parlement en leren ze wat de rol is van een parlementslid.
In de namiddag worden de opnames gemonteerd, in het BELvuemuseum of op school. De ganse activiteit wordt begeleid door het
BELvue-museum en de dienst Communicatie en Externe relaties van
het Brussels Parlement
Een testworkshop werd georganiseerd op dinsdag 29 mei 2018 met
23 leerlingen van het Atheneum Brussel, in aanwezigheid van Eerste
Ondervoorzitter Fouad Ahidar. Na afloop van deze testworkshop
heeft het Bureau zijn akkoord gegeven om de workshop “Reporters
in het Parlement”, als nieuwe activiteit naast de reeds bestaande
burgereducatie-activiteiten, in het Brussels Parlement aan te bieden
om burgerschap in de Brusselse scholen te bevorderen en de dialoog
met de jonge Brusselaars te versterken.
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D.

ANDERE ACTIVITEITEN OPVOEDING
TOT BURGERZIN
ZO’N

1.350
JONGEREN

OKTOBER 2017

“ROMEO EN JAMILA”: MULTICULTUREEL EVENT
Op woensdag 25 en donderdag 26 oktober 2018, ontving het Brussels
Parlement, in het kader van zijn activiteiten opvoeding tot burgerschap, zo’n
500 jongeren tussen 14 en 16 jaar (leerlingen van de 1ste en 2de graad van
het secundair onderwijs in Brussel), verdeeld over drie theatervoorstellingen
van “Romeo & Jamila”. Na afloop van elk van de voorstellingen volgde een
debat met een panel van volksvertegenwoordigers.
De elkaar vijandig gezinde Capulets en Montecchis uit Shakespeare worden
hier de El Kaplaouis en de Vandenberghes, twee bits concurrerende
Molenbeekse wasserettes. Maar Romeo Vandenberghe en Jamila El
Kaplaoui worden verliefd op elkaar …
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FEBRUARI 2018
Grand Place
Grote Markt

Schaerbeek
Schaarbeek

Entrée gratuite sur inscription par e-mail
Avant le 31 janvier : evenement@parlement.brussels

HET “BROOD VAN DE DICHTERS”: POËZIELEZINGEN EN WORKSHOP BROODBAKKEN
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www.parlement.brussels
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Entrée/Ingang : Rue du Lombard 69 Lombardstraat Bruxelles 1000 Brussel

slessurb.tnemelrap.www

Op het menu van de workshops stond de ontdekking van andere
culturen en de link tussen broodbakken en poëzie, beiden “universeel
voedsel”, gedeeld door alle volkeren in de wereld.
PARBRU_17_24_Pain-Poetes_04a.indd 1-2

5/12/17 10:37

Ze luisterden ook naar getuigenissen van 4 dichters afkomstig uit
verschillende gemeenschappen. Twee Irakezen, alle twee kinderen
van Bagdad met een diepe vriendschapsband, Ronny Someck, van
Joodse geloofsovertuiging en op jonge leeftijd verhuisd naar Israël,
en Salah Al Hamdani, moslim, die uit Irak, en de gevangenissen van
Saddam Hoessein, is weggevlucht om zich in Parijs te vestigen. Ook
twee Belgische dichters met een grote liefde voor Brussel en zijn
pluralistische samenleving, Laurence Vielle en Geert Van Istendael.
Een eerste ontmoeting in het halfrond op 5 februari 2018, tijdens
dewelke de vier dichters getuigenissen en teksten hebben
voorgelezen, werd gevolgd door een debat geleid door het collectief
“D’accord de ne pas être d’accord”.
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Fotoreportage: https://www.facebook.com/parlbruparl/
videos/994794340673043/
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=986968601455617
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MAART 2018

“JONGEREN EN POLITIEKE UITDAGINGEN”: EEN
PROJECT ONDER PETERSCHAP VAN HET BRUSSELS
PARLEMENT
In het kader van het project “Jongeren en politieke uitdagingen”,
gefinancierd door Innoviris via het programma Anticipate en onder
begeleiding van onderzoekers van de UCL-ULB-VUB, onderhielden
zo’n 50-tal Brusselse jongeren van het zesde jaar secundair onderwijs
zich op 28 maart 2018 gedurende een halve dag met Brusselse
volksvertegenwoordigers.
Het project had tot doel de politieke socialisatie van jongeren te
analyseren via een online interactief platform en een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor hun
politieke en maatschappelijke participatie. Deze jonge Nederlandstalige
en Franstalige Brusselaars die voor de eerste keer zullen stemmen in
2018 (gemeenteraadsverkiezingen) en in 2019 (gewestverkiezingen),
werkten rond drie, voor de Brusselaar, gevoelige thema’s: immigratie,
huisvesting en de voetgangerszone in de Brusselse binnenstad.
In eerste instantie werkten de jongeren samen in de commissiezalen
om hun ervaringen rond de gekozen thema’s met elkaar te delen.
In een tweede stap presenteerden ze het resultaat van hun werk in
een plenaire vergadering in het halfrond in de vorm van vragen en
aanbevelingen in aanwezigheid van Parlementsvoorzitter Charles
Picqué en de Brusselse Volksvertegenwoordigers Caroline Désir, Nadia
El Yousfi, Alain Maron, Arnaud Verstraete en Johan Van den Driessche.
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Foto’s:
https://www.facebook.com/notes/parlement-bruxellois-brusselsparlement/jeunes-et-enjeux-politiques-jongeren-en-politiekeuitdagingen/1016943318458145/
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SEPTEMBER EN OKTOBER 2018

“JOUW STEM, JOUW KEUZE. JIJ GAAT STEMMEN!”:
SENSIBILISERINGSACTIE VOOR JONGEREN DIE VOOR
DE EERSTE KEER GINGEN STEMMEN TIJDENS DE
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op enkele weken van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober,
stapten 400 Brusselse jongeren uit de laatste twee jaren van het secundair
onderwijs het Brussels Parlement binnen om er de politiek op gemeentelijk
niveau te beleven. Deze activiteit was het resultaat van een samenwerking
met Infor Jeunes Bruxelles en vormde de gelegenheid om de jeugd eraan
te herinneren hoe belangrijk het is om te gaan stemmen.
De jongeren werden onderverdeeld in subgroepen en stelden zich
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van twee fictieve Brusselse
gemeenten, Neverlandbeek en Saint-Vals. Zij stampten een eigen partij uit
de grond, stelden een programma samen en kozen hun prioriteiten voor
het bestuur van hun gemeente. Een onderdompeling in de gemeentelijke
bevoegdheden en in de moeizame uitoefening van de democratie.
Vervolgens moesten zij hun medeleerlingen van hun zaak overtuigen vanop
het spreekgestoelte in het halfrond, vragen van de kiezers beantwoorden
en voor hun voorkeurkandidaten stemmen. Een quiz over de verkiezingen
en de werking van de gemeentelijke instellingen sloot de voormiddag af.
Met de woorden van de leerlingen en de leerkrachten zelf: “een activiteit
die nieuwsgierigheid en belangstelling opwekt, een gezonde portie wedijver
uitlokt, en ook bruggen slaat tussen scholen en gemeenschappen”. Een
lerares verklaarde dat “de momenten van uitwisseling in het Nederlands
en het Frans met alle leerlingen in het halfrond en de ondersteuning van de
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tolken, een echte meerwaarde was”. Het doet de leerlingen echt nadenken
over het belang van de andere landstaal.
Volgens de heer Vincent Roelandt, hoofd van Infor Jeunes Bruxelles, is
“die samenwerking met het Brussels Parlement vooral een manier om de
kloof te dichten tussen de jongeren en de politieke wereld. Een dergelijke
animatie in het Brussels Parlement zorgt voor een nieuwe dimensie. Wij
voelen ons in zekere zin nog meer gesteund in onze opdracht van opvoeding
tot burgerschap. Onze animatoren waren trouwens razend enthousiast na
die eerste ervaring”.
Foto’s:

2017-2018

http://www.parlement.brussels/om-bij-de-400-jongeren-wordeningewijd-in-de-gemeentepolitiek/?lang=nl
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=1168539573298518

HET PARLEMENT ONTVANGT, INFORMEERT EN ORGANISEERT

E.

EVENEMENTEN DIE HET
PARLEMENT ZELF ORGANISEERDE
OF IN SAMENWERKING MET ANDERE
ORGANISATIES
VAN NOVEMBER 2017 TOT OKTOBER 2018

CONCERTEN IN SAMENWERKING MET HET
“CONSERVATOIRE ROYAL DE BRUXELLES”
Het groot salon en de spiegelzaal werden ter beschikking gesteld van het
“Conservatoire royal de Bruxelles” om er voorstellingen en concerten door
leerlingen van het Conservatorium te organiseren.
https://www.facebook.com/events

Overzicht van de concerten tijdens de zittingsperiode 2017-2018:
“Propos de table” (15 november 2017), “Il était une fois W.A Mozart” (7
december 2017), “Focus sur Couperin” (28 maart 2018), “Carte blanche violon” (7 mei 2018), “Musique de chambre ancienne” (23 mei 2018), “Carnets de voyage” (4 oktober 2018).
Het festival “Courants d’air ” vond plaats in het groot salon van 18 tot 20
april 2018.
Alle concerten waren toegankelijk voor het publiek. Zo’n 400 burgers
woonden de concerten bij.
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JANUARI 2018

MAART 2018

TENTOONSTELLING VAN FOTOGRAFISCHE REPRODUCTIES
VAN WERKEN VAN BRUSSELSE SCHILDERS VAN DE 19DE
EEUW
Ingevolge de uitgave van het boek “Bruxelles – La vie quotidienne au XIXième
siècle par les écrivains de l’époque” van Joseph Van Wassenhove, organiseerde
het Brussels Parlement op het erebordes van 15 tot 23 januari 2018, een tentoonstelling van fotografische reproducties van werken van Brusselse schilders van de
19de eeuw.
De realistische schilders en schrijvers van de 19de eeuw zijn weinig bekend of
zelfs miskend. Zij breken met de romantiek en reproduceren de werkelijkheid in
alle objectiviteit: zij observeren het dagelijkse leven van het volk in ruime zin en
besteden bijzondere aandacht aan de kleine burgerij, het volk en het miserabele
leven van de armen.
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INHULDIGING VAN HET PORTRET VAN
FRANÇOISE DUPUIS, BRUSSELS PARLEMENTSVOORZITTER 2009-2014
Op 2 maart 2018 werd het portret van Françoise Dupuis,
vijfde voorzitter van het Brussels Parlement, ingehuldigd en
opgehangen in de portrettengalerij.
De schilder van het portret van de gewezen voorzitter is
HMI, graffitikunstenaar van het HipHopcollectief “CNN I99”.

HET PARLEMENT ONTVANGT, INFORMEERT EN ORGANISEERT

MAART 2018

HET IRISFEEST
•

Receptie van 5 mei

Met meer dan 500 aanwezigen op de officiële receptie van het Irisfeest
van 5 mei 2018, mogen we terugblikken op een succesvolle uitgave 2018.
Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué opende het evenement
met zijn toespraak. Daarna was het de beurt aan Eerste Ondervoorzitter
Fouad Ahidar, om af te sluiten met de speech van Brussels Minister-President Rudi Vervoort.
Tal van hoogwaardigheidsbekleders waren present, onder meer de Eerste
Minister, Charles Michel, Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders, de volledige Brusselse regering, tal van ambassadeurs,
parlementsleden uit verschillende assemblees van het land, lokale politici
alsook vertegenwoordigers van instellingen van openbaar nut van het
Brussels Gewest en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld.

https://www.facebook.com/parlbruparl/
videos/1037932203025923/
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• Open dag van 6 mei: meer dan 1500 bezoekers

Ter gelegenheid van het Irisfeest, ontving het Brussels Parlement meer dan
1500 bezoekers tijdens de traditionele open dag van zondag 6 mei 2018.
Brusselaars die feest vierden, samen met familie en vrienden, maar ook
bezoekers uit het ganse land en zelfs uit het buitenland, hebben kunnen
genieten van de festiviteiten in het Park van Brussel of van het bezoek aan
het Brussels Parlement, na mogelijk eerst een bezoek te hebben gebracht
aan de Europese instellingen die die dag ook hun deuren hadden geopend.
De activiteiten 2018 in het Brussels Parlement: een demonstratie slackline boven de Lombardstraat, een initiatiecursus swing op het terras van
het Parlement, Street Art, kennismaking met de wonderlijke wereld van de
Brusselse bij, concerten in de tuinen, de theatertroep “Sois belge et taistoi” in het halfrond, een opvoering met schaduwen in de salons en gitaar
in de spiegelzaal. Op het parcours doorheen het gebouw konden vragen
worden gesteld en kreeg men de gelegenheid meer te weten te komen
over de werking van het Brussels Parlement en zijn verkozenen.

Foto’s:
http://www.parlement.brussels/iris2018/
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=1037897883029355
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MAART 2018
• De Belgian Pride in het Brussels Parlement

Dit jaar, zoals dit ook reeds het geval was de afgelopen jaren, heeft het
Brussels Parlement een delegatie van de Belgian Pride ontvangen op
maandag 14 mei 2018, een paar dagen voor de Internationale Dag tegen
Homofobie.
Zo’n 100 personen luisterden er naar de toespraak van Brussels
Parlementsvoorzitter Charles Picqué. Na afloop van de ontmoeting heeft
het Brussels Parlement uit solidariteit de regenboogvlag gehesen.
Foto’s:
https://www.facebook.com/pg/parlbruparl/
photos/?tab=album&album_id=1041899402629203
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F.

DE
PUBLICATIES

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

G.

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.

AANTAL KEREN EEN ZAAL WERD GEBRUIKT

PARLEMENTAIR
WERKJAAR

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
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G.1. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN HET BRUSSELS PARLEMENT
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

DONDERDAG 12 OKTOBER 2017

BHP – Colloquium “Een stad voor de burgers bedenken en bouwen”

Halfrond en spiegelzaal

WOENSDAG 25 EN DONDERDAG
26 OKTOBER 2017

BHP – Voorstelling “Romeo en Jamila”

Spiegelzaal

ZATERDAG 18 EN ZONDAG
19 NOVEMBER 2017

BHP – Burgerpanel “Make your Brussels – Mobility”

Halfrond en spiegelzaal

VRIJDAG 12 JANUARI 2018

BHP – Nieuwjaarsreceptie en vernissage van de tentoonstelling van fotografische reproducties van Brusselse schilders van de XIXde eeuw ingevolge de
publicatie van het boek “Bruxelles – La vie quotidienne au XIXième siècle par
les écrivains de l’époque” van Joseph Van Wassenhove

Spiegelzaal en groot salon en
tentoonstelling op het erebordes

MAANDAG 15 JANUARI 2018
TOT 23 JANUARI 2018

Tentoonstelling van fotografische reproducties van Brusselse schilders van de
XIXde eeuw

Erebordes

DINSDAG 30 JANUARI 2018

BHP – Perslunch

Groot salon

VAN MAANDAG 5 TOT DONDERDAG
8 FEBRUARI 2018

BHP – “Het Brood van de dichters”

Halfrond en spiegelzaal

VRIJDAG 2 MAART 2018

Receptie – Vernissage van het portret van mevr. Françoise Dupuis

Groot salon

ZATERDAG 5 MEI 2018

BHP – Irisfeest - Receptie

Spiegelzaal, salons en tuin

ZONDAG 6 MEI 2018

BHP – Irisfeest – Open dag

Parcours in het gebouw

MAANDAG 14 MEI 2018

BHP – Belgian Pride - Receptie

Groot salon

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018

BHP – Ontmoeting-debat tussen Marianne Thyssen, Belgisch eurocommissaris, en Esther Lynch, Confederaal secretaris van het Europees Verbond van
Vakverenigingen (EVV)

Halfrond

MAANDAG 24 EN DINSDAG 25 SEPTEMBER
2018 MAANDAG 1, DINSDAG 2 EN
DONDERDAG 4 OKTOBER 2018

BHP met “Infor Jeunes Bruxelles” – Bewustmakingsactie voor jongeren die
voor het eerst stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018

Halfrond en spiegelzaal

DONDERDAG 25 OKTOBER 2018

BHP – Colloquium “Democratie: crisissen en remedies”

Halfrond
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

DONDERDAG 5 OKTOBER 2017

DéFI-fractie – Colloquium “Digitale strategieën”

Halfrond

VRIJDAG 6 OKTOBER 2017

N-VA-fractie – Vergadering met het “Vlaams Komitee voor Brussel”

Polyvalente zaal

MAANDAG 27 NOVEMBER 2017

sp.a-fractie - Seminarie, in samenwerking met ESO (Europese Senioren Organisatie)

Halfrond

ZATERDAG 16 DECEMBER 2017

GROEN-fractie – Evenement rond Europese fiscaliteit

Polyvalente zaal

WOENSDAG 17 JANUARI 2018 (TOT 25
JANUARI 2018)

PS-fractie -Vernissage van de tentoonstelling “Activists for Peace” van de fotograaf Shlomo Israel

Polyvalente zaal

DINSDAG 6 MAART 2018

PS-fractie – Conferentie “Dag van de rechten van de vrouw”

Halfrond

WOENSDAG 14 MAART 2018

sp.a-fractie – Colloquium “Global Terrorism Index”

Halfrond

DINSDAG 27 MAART 2018

cdH-fractie – Colloquium “Inclusion numérique” (digitale inclusie)

Spiegelzaal

WOENSDAG 18 APRIL 2018

GROEN-fractie – Colloquium “Vrouwen in de politiek”

Polyvalente zaal

DINSDAG 24 APRIL 2018

DéFI-fractie – Colloquium “Vrouwen en politiek in België”

Spiegelzaal

WOENSDAG 9 MEI 2018

PS-fractie – Colloquium en tentoonstelling “Migraties”

Halfrond en spiegelzaal

WOENSDAG 16 MEI 2018

sp.a-fractie – Walking dinner voor de opening van de conferentie “Cooperation
EUIA18” (The European Union in International Affairs)

Spiegelzaal

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018

CD&V-, Groen-, Open Vld- , N-VA- en sp.a-fracties – “Week van het Nederlands”Openingszitting en receptie

Halfrond en spiegelzaal
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G.3. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN LEDEN VAN DE BRUSSELSE REGERING
DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

MAANDAG 15 JANUARI 2018

Minister Celine Frémault – Seminarie over de hervorming van het antwoord op
de jeugddelinquentie in Brussel

Halfrond

G.4. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN DE RVG EN HET PFB
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

WOENSDAG 18 OKTOBER 2017

PFB – Lancering van het project “Boost” van de Koning Boudewijnstichting

Spiegelzaal

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2017

PFB – Conferentie “Abus sexuels par un proche: combien de temps pour sortir
du silence ?”

Halfrond

WOENSDAG 29 NOVEMBER 2017

PFB – Fondation Henri La Fontaine – Colloquium “Construire la paix”

Halfrond

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017

PFB – Conferentie “Droits et intégration des étrangers à Bruxelles”

Halfrond

DINSDAG 5 DECEMBER 2017

PFB – Colloquium met “la Fondation du Dialogue Sud-Nord Méditerranée”

Halfrond

DONDERDAG 18 JANUARI 2018

RVG – Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal en groot salon

VRIJDAG 26 JANUARI 2018

RVG – Nieuwjaarsconcert

Spiegelzaal

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018

PFB – asbl FRAJE – Conferentie “Respirer …Grandir”

Halfrond

VAN MAANDAG 5 TOT VRIJDAG
9 FEBRUARI 2018

RVG – Theater in het Parlement

Polyvalente zaal

DONDERDAG 1 MAART 2018

PFB – Conferentie “Violences faites aux femmes” (geweld tegen vrouwen)

Halfrond
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

MAANDAG 5 MAART 2018

RVG – Project “Gezond & wel”

Spiegelzaal en halfrond

VRIJDAG 8 MAART 2018

RVG – Dialoogklassen Brussel-Vlaanderen

Spiegelzaal en zaal 201

MAANDAG 12 MAART 2018

RVG – Project “Gezond & wel”

Spiegelzaal en halfrond

MAANDAG 19 MAART 2018

RVG – Project “Gezond & wel”

Spiegelzaal en halfrond

WOENSDAG 21 MAART 2018

PFB – Colloquium “Pédagogies actives” (actieve pedagogie)

Spiegelzaal

DONDERDAG 22 MAART 2018

RVG - Concert

Spiegelzaal en groot salon

DONDERDAG 29 MAART 2018

PFB – Conferentie “Toxicomanie”

Halfrond

DONDERDAG 26 APRIL 2018

PFB – Debat “Filles et garçons à égalité ?”

Halfrond en zalen 321 en 323

DONDERDAG 26 EN VRIJDAG 27 APRIL 2018 RVG – Dialoogklassen Brussel – Eupen
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Spiegelzaal en groot salon

DONDERDAG 24 MEI 2018

PFB – Ontmoeting tussen stagaires van Bruxelles-Formation en volksvertegenwoordigers

Halfrond en spiegelzaal

MAANDAG 28 MEI 2018

PFB – Colloquium “Abeilles en santé, ville enchantée”

Halfrond en spiegelzaal

VAN VRIJDAG 1 JUNI TOT WOENSDAG 11
JULI 2018

RVG – Tentoonstelling Koenraad Tinel

Polyvalente zaal en terras van de
binnentuin

WOENSDAG 11 JULI 2018

RVG – Vlaamse feestdag – Animaties en receptie

Spiegelzaal, salons en tuin

WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018

PFB – Receptie - Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Spiegelzaal, salons en tuin

WOENSDAG 3, 8 EN 9 OKTOBER 2018

RVG – Focus op verkiezingen

Halfrond

MAANDAG 15 OKTOBER 2018

RVG – Switch Dag Vlaamse Scholierenkoepel

Halfrond, zalen 321, 323, 201 en
206 en polyvalente zaal

DINSDAG 16 OKTOBER 2018

PFB en vzw Bamko – Conferentie “Restitution des œuvres aux pays africains”

Halfrond
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G.5. GEBRUIK VOOR ACTIVITEITEN VAN DERDEN
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

MAANDAG 9 OKTOBER 2017

Brulocalis – Openingszitting van de Europese week van de lokale democratie

Spiegelzaal en groot salon

WOENSDAG 11 OKTOBER 2017

VUB – Brussels Diplomatic Academy – Studiedag internationaal recht

Spiegelzaal

MAANDAG 16 OKTOBER 2017

Vzw Foyer – Dialoogtafel

Zaal 321

VAN MAANDAG 13 TOT VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017

Tentoonstelling van de Rotary Club Brussel “Retrospectieve van de wedstrijd
voor affiches” en vernissage maandag 13 november 2017 om 18.00 uur

Erebordes

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2017

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

DONDERDAG 23 NOVEMBER 2017

VUB-Interface Demography – Wetenschappelijk colloquium

Spiegelzaal

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017

Medical Women’s Association Belgium – Symposium “Verkrachting, beek de
stilte”

Halfrond

DINSDAG 28 NOVEMBER 2017

VUB – Diner ter gelegenheid van de uitreiking van een Doctor Honoris Causa
(Dr. Emma Bonino en DR. Pietro Bartolo)

Spiegelzaal

DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017

Gemeenschappelijk vakbondsfront – Seminarie “10 jaar diversiteitsbeleid in
Brussel”

Halfrond

ZATERDAG 2 DECEMBER 2017

Vzw Ras El Hanout – Lancering van het project van het educatief centrum
“l’Epicerie”

Spiegelzaal

DONDERDAG 7 DECEMBER 2017

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

WOENSDAG 17 JANUARI 2018

VUB – Slotceremonie van de 19de editie van de “Master Classes”

Spiegelzaal

WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018

Vzw FEDITO Bxl – Colloquium “Drugs in Brussel”

Halfrond

WOENSDAG 7 MAART 2018

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

DINSDAG 13 MAART 2018

Vzw Vivre Ensemble – Conferentie “Dag van de rechten van de vrouw”

Halfrond
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DATUM

ACTIVITEIT

ZAAL

WOENSDAG 14 MAART 2018

Scholierenparlement

Halfrond en polyvalente zaal

WOENSDAG 28 MAART 2018

Debat in het kader van het project “Anticipate - Jongeren en politieke uitdagingen”

Halfrond, zalen 321 en 323 en
polyvalente zaal

WOENSDAG 28 MAART 2018

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

WOENSDAG 18, DONDERDAG 19 EN VRIJDAG 20 APRIL 2018

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles – Festival Courants d’Air

Groot salon

WOENSDAG 2 MEI 2018

GOB – Irisfeest voor het personeel

Spiegelzaal en tuin

MAANDAG 7 MEI 2018

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

WOENSDAG 23 MEI 2018

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

DONDERDAG 31 MEI 2018

Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie - Receptie

Spiegelzaal

DONDERDAG 7 JUNI 2018

Koning Boudewijnstichting – Voorstelling van de resultaten van het project Bruvoices aan de Brusselse parlementsleden

Halfrond

WOENSDAG 27 JUNI 2018

Plate-forme Prévention Sida – Voorstelling over de stand van zaken omtrent HIV
bij migranten in Brussel

Polyvalente zaal

DONDERDAG 4 OKTOBER 2018

Concert – Conservatoire royal de Bruxelles

Spiegelzaal

VRIJDAG 5 OKTOBER 2018

Stichting Nederlands “Lof der Nederlandse taal”

Spiegelzaal

MAANDAG 15 OKTOBER 2018

Europese Dienst voor Extern optreden – Diner van ASEM (Asia Europe Meeting)

Spiegelzaal en groot salon
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A.

B.

DE ONTVANGST VAN
PROMINENTEN EN DELEGATIES

ONTMOETINGEN MET ANDERE
WETGEVENDE ASSEMBLEES IN BELGIË

NOVEMBER 2017

NOVEMBER 2017

BEZOEK VAN DE AMBASSADEUR VAN ITALIË
Op 3 mei 2017, ontving Parlementsvoorzitter Charles Picqué mevrouw Elena Basile, Ambassadeur van Italië in België.

VERDER OVERLEG OVER HET INTERPARLEMENTAIR
KLIMAATOVERLEG
Op 17 november 2017 werd de gemeenschappelijke verklaring over het
klimaatbeleid in België op het Interparlementair “klimaatoverleg” goedgekeurd.
De verschillende Belgische assemblees vergaderden in het Brussels Parlement met het oog op het goedkeuren van een gemeenschappelijke verklaring over het klimaatbeleid in België.
Een interparlementaire commissie klimaat werd samengesteld uit leden van
het Vlaams, het Waals en het Brussels Parlement en uit vertegenwoordigers
van de Kamer.
De vergaderingen hadden opeenvolgend plaats in het Vlaams Parlement, het
Brussels Parlement en het Waals Parlement, onder het co-voorzitterschap
van de verschillende assembleevoorzitters.
Dit gebeurde voor het eerst in ons land. Het betrof wel een ambitieuze oefening vermits alle politieke fracties van het land verenigd werden, van meerderheid en oppositie, rond een zeer cruciaal thema zoals het klimaat.
Charles Picqué, Voorzitter van het Brussels Parlement benadrukte: “de kwesties van klimaatbeleid zijn het perfecte voorbeeld van wat het samenwerkingsfederalisme en de ontegensprekelijke meerwaarde ervan zou moeten
zijn aangezien de klimatologische uitdagingen geen grenzen hebben”.
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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.
Het interparlementair “klimaatoverleg” steunt ook de tenuitvoerlegging van
een nationaal ontwikkelingsplan voor alternatieve brandstoffen en de promotie van energiezuinige voertuigen om zo de vervanging van het Belgisch
wagenpark aan te moedigen.
Deze strategische visie beoogt de invoering van structurele en maatschappelijk rechtvaardige maartregelen in overleg met de sectoren van de mobiliteit,
de bouw en de huisvesting, van de energieproductie of nog van de landbouw,
de tuinbouw of de teelt.
Tot slot bevestigde het interparlementair klimaatoverleg actief te willen
meewerken aan een interfederaal klimaatpact teneinde ambitieuze beleidsvormen op energetisch vlak te coördineren die rekening houden met de
noodzakelijke overschakeling naar hernieuwbare energieën en het geleidelijk
afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
De wil om dit model verder te zetten is unaniem, ook al betekent dit soms dat
specifieke gewestgebonden uitdagingen zullen moeten worden aangegaan.
De werkzaamheden van deze interparlementaire groep zijn blijven doorgaan
met het oog op de COP24 die einde 2018 in Polen heeft plaatsgevonden.

http://www.parlement.brussels/dialogueinterparlementaire-climat/
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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 2017

DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE CALRE IN
SEVILLA
Een delegatie van het Brussels Parlement, met de heren Fouad Ahidar, Eerste Ondervoorzitter, en Patrick Vanleemputten, Secretaris-generaal, heeft
deelgenomen aan de algemene vergadering van de CALRE (Conferentie
van de Europese Regionale Wetgevende Assemblees), die plaatsvond in
Sevilla op 9 en 10 november 2017.
De vergadering besprak de ontwerpverklaring van Sevilla. Deze verklaring
wijst op de fundamentele rol van de regio’s binnen de Europese Unie, met
name voor de instemming van de burgers met het Europees project, en
geeft een overzicht van de uitdagingen waarvoor de Europese Unie staat.
Vervolgens besprak de assemblee een resolutie betreffende het witboek
van de Europese Commissie over de toekomst van Europa (“Beschouwingen en scenario’s voor de EU27 tegen 2025”). De passages in de resolutie

betreffende de subsidiariteit, het sociale Europa, de coördinatie van de fiscale wetten en de opvang van vluchtelingen lokten zeer vinnige discussies
uit.
Tot slot nam de assemblee eveneens een resolutie aan die werd gestart
door het Parlement van Beieren inzake een operationele kracht over subsidiariteit en evenredigheid, die werd aangekondigd door de voorzitter van
de Europese Commissie.

http://www.parlement.brussels/Calre/
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DECEMBER 2017

DE ACHTSTE CONFERENTIE
OVER HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL IN WENEN
De Eerste Ondervoorzitter van het Brussels Parlement, de heer Fouad Ahidar,
nam op 4 december 2017 deel aan de
achtste conferentie over het subsidiariteitsbeginsel die georganiseerd wordt
door het Comité van de Regio’s in Wenen, in de gebouwen van het Oostenrijkse Parlement.
Deze conferentie was een gelegenheid
om de balans op te maken van de tenuitvoerlegging van het subsidiariteitsbeginsel op verschillende niveaus. De
conferentie behandelde het thema subsidiariteit vanuit Europees, nationaal,
regionaal en justitieel oogpunt.
https://www.facebook.com/notes/parlement-bruxellois-brussels-parlement/
huiti%C3%A8me-conf%C3%A9rence-sur-la-subsidiarit%C3%A9-achtste-conferentie-over-hetsubsidiarit/952674024885075/
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C.2. VERPLAATSINGEN VAN COMMISSIES
VAN HET PARLEMENT
COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR
MEI 2018

JANUARI 2018
Bezoek aan de renovatiewerken van de stations Beurs en De Brouckère
(Brussel, 10/01/18)

Deelname aan de conferentie van het “mondiale parlementaire netwerk”
van de OESO (Parijs, 29 en 30/05/18)

De commissie heeft de renovatiewerken in de stations Beurs en De Brouckère bezocht. Die werken moeten de toegang voor de personen met beperkte mobiliteit verbeteren en de stalling van enkele honderden fietsen
in de grote ondergrondse ruimten mogelijk maken.

De heer Bernard Clerfayt, voorzitter van de commissie, heeft deelgenomen aan de conferentie van het “mondiale parlementaire netwerk” van
de OESO in Parijs.
JUNI 2018
Bezoek aan “ DigitYser” (Brussel, 14/06/18)

De commissie heeft een bezoek gebracht aan het centrum voor hosting
van technologische start-ups “DigitYser”, gelegen aan de Antwerpselaan.

COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN DE
TEWERKSTELLING
APRIL 2018
Deelname aan de conferentie van het “mondiale parlementaire netwerk”
van de OESO (Londen, 04 en 05/04/18)

De heer Bernard Clerfayt, voorzitter van de commissie, heeft deelgenomen aan de conferentie van het “mondiale parlementaire netwerk” van
de OESO in Londen.
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DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT EN HET PERSONEEL

A.

DE DIENSTEN VAN
HET PARLEMENT

De diensten van het Parlement 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 algemene directies : Personeel en Financiën, Wetgevende
diensten, Infrastructuur en Logistiek en Verslaggeving.
In totaal tellen de diensten ongeveer 125 voltijdse equivalenten,
waarvan ongeveer 49% vrouwen en 51% mannen.

49%

VROUWEN

51%
MAN
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SECRETARIAAT-GENERAAL

Griffier
(SECRETARIS-GENERAAL)

Preventie DPBW
Adjunct-griffier
(DIRECTEUR-GENERAAL)

DIRECTIES

PERSONEEL
EN FINANCIËN

• Volksvertegenwoordigers

en Personeel

• Transparantie van

de bezoldigingen

• Human Resources
• Gewezen

volksvertegenwoordigers

• Financiën en

Boekhouding

• Communicatie en

Externe relaties
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WETGEVENDE
DIENSTEN

INFRASTRUCTUUR
& LOGISTIEK

• Plenaire vergaderingen
• Commissies en Studies
• Juridische dienst
• Archief en Documentatie

• Beheer van de gebouwen
• Beheer van de

audiovisuele installaties

• Logistiek
• Administratief beheer

• Europese

Aangelegenheden

• Vertaling naar het

Nederlands

• Vertaling naar het Frans
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• Informatica

VERSLAGGEVING

DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT EN HET PERSONEEL

A.1. HET SECRETARIAAT-GENERAAL

GRIFFIER (SECRETARIS-GENERAAL)

De diensten worden geleid door de griffier, ook
secretaris-generaal genoemd, die wordt bijgestaan en, zo nodig, vervangen door de adjunct-griffier.

Patrick Vanleemputten

De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.

ADJUNCT-GRIFFIER (DIRECTEUR-GENERAAL)

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.
De interne dienst Preventie en Bescherming op
het werk (DPBW) maakt deel uit van het Secretariaat-generaal

DIENSTEN VAN DE GRIFFIE OF HET
SECRETARIAAT-GENERAAL
(EIKSTRAAT 22)

02 549 62 97 –
02 549 62 12
griffie@parlement.brussels

Michel Beerlandt
02 549 62 97 –
02 549 62 12
griffie@parlement.brussels

DE INTERNE DIENST PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK (DPBW):
is belast met alle aspecten van de preventie en
de bescherming op de werkvloer voor de diensten van het Parlement. Deze oefent zijn functie
uit in samenwerking met het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk (CPBW). Dit
comité, dat paritair is samengesteld, behandelt
de verscheidene aspecten betreffende het welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.
PREVENTIEADVISEUR
Sabine Depoorter
02 549 67 63
preventie@parlement.brussels

Postadres:
Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel
02 549 62 11 –
02 549 62 12
griffie@parlement.brussels
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A.2. DIRECTIE PERSONEEL
EN FINANCIËN
DIRECTEUR
Dirk Lichtert (bestuursdirecteur)
De directie personeel en financiën bestaat uit volgende diensten: de dienst Volksvertegenwoordigers en personeel, de dienst Human Resources,
Gewezen volksvertegenwoordigers, de dienst
Financiën en boekhouding, de dienst Communicatie en Externe relaties.

DIENST VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
EN PERSONEEL:
belast met de berekening en uitbetaling van de
wedden en vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, de personeelsleden van de permanente diensten, de medewerkers van het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap en
enkel met de uitbetaling van de wedden van de
individuele medewerkers van de 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.
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DIENSTHOOFD

DIRECTEUR- GEVOLMACHTIGDE

DIENSTHOOFD

Clémence Dejonckheere

Dirk Lichtert

Marie Strowel

Secrétariat 02 549 62 02
personeel@parlement.brussels
In uitvoering van de ordonnantie van december
2017, werd binnen deze dienst recentelijk een
nieuwe cel voor de transparantie van de inkomsten in alle Brusselse organismen van openbaar
nut opgericht:

• Cel Transparantie van de bezoldigingen
Christophe Heyneman
02 549 67 62
transparantie@parlement.brussels

DIENST HUMAN RESOURCES:
belast met de aanwervingen en het beheer van
alle processen inzake Human Resources (HR) zoals de evaluatie, de cursussen en opleidingen, ...
DIENSTHOOFD
Sophie Pêtre
secretariaat 02 549 62 02
HRM@parlement.brussels

DIENST FINANCIËN EN BOEKHOUDING
staat in voor de berekening en betaling van de
rustpensioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten laste van de vzw Pensioenkas.
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secretariaat 02 549 62 02
pensioenkas@parlement.brussels

DIENST FINANCIËN EN BOEKHOUDING:
maakt de begroting op en voert de begrotingscontroles en begrotingaanpassingan van het
Parlement door, voert de betalingen uit, int de
ontvangsten, beheert de thesaurie, stelt de jaarlijkse rekeningen op, enz.
DIENSTHOOFD
Thierry Brassinne
secretariaat 02 549 62 02
boekhoudingl@parlement.brussels

DIENST COMMUNICATIE EN EXTERNE
RELATIES:
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.).
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secretariaat 02 549 62 04
communicatie@parlement.brussels

A.3. DIRECTIE WETGEVENDE
DIENSTEN
DIRECTEUR
Jean-Luc Robert (bestuursdirecteur)
De directie wetgevende diensten bestaat uit volgende diensten: Plenaire vergaderingen, Commissies en studies, de Juridische dienst, Archief
en documentatie, Europese Aangelegenheden,
Vertaling naar het Nederlands, Vertaling naar het
Frans.

DIENST 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.
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DIENSTHOOFD

DIENST ARCHIEF EN DOCUMENTATIE:

Catherine Van Loo

beheert onder meer de bibliotheek, de parlementaire stukken, de bijwerking van de website
(wetgevende data) en, op termijn, met het beheer van het archief van het Parlement

Secretariaat 02 549 62 86
plenairevergaderingen@parlement.brussels

COMMISSIES EN STUDIES:
bereidt de commissievergaderingen voor en redigeert de verslagen ervan.
DIENSTHOOFD
Jacques Ponjée
Secretariaat 02 549 62 69
commissies@parlement.brussels

Stéphane Vansantvoet
Secretariaat 02 549 62 54
documentatie@parlement.brussels

DIENST EUROPESE
AANGELEGENHEDEN:

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 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

DIENSTHOOFD

Magali Cornelissen, secretaris van de Brusselse
Controlecommissie.

Ludwick Kurzeja

DE JURIDISCHE DIENST:

Secretariaat 02 549 63 39
griffie@parlement.brussels
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DIENSTHOOFD

Secretariaat 02 549 62 69
lkurzeja@parlement.brussels
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DIENST VERTALING NAAR HET
NEDERLANDS
DIENSTHOOFD
Mario Demesmaeker
Secretariaat 02 549 62 57

DIENST VERTALING NAAR HET FRANS
DIENSTHOOFD
Marie Pochet
Secretariaat 02 549 62 57

A.4. DIRECTIE
INFRASTRUCTUUR & LOGISTIEK
DIRECTEUR
Joëlle Rosenoër (bestuursdirecteur)
De directie infrastructuur en logistiek bestaat
uit volgende cellen: de dienst infrastructuur,
de dienst logistiek, de dienst Administratief beheer, de Informaticadienst.
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DIENST INFRASTRUCTUUR:

• d
 e cel gebouwenbeheer zorgt voor het
onderhoud van de gebouwen, alsook
voor het REG (rationeel energieverbruik)
de elektrische, sanitaire en veiligheidsinstallaties, de verwarming.
• d
 e audiovisuele cel zorgt voor de telefooninstallaties, de faxtoestellen, de fotokopieertoestellen, de steminstallaties,
…

DIENSTHOOFD
Valentine Gilbert
02 549 62 38
INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK
infralogi@parlement.brussels
AUDIOVISUELE CEL
technischedienst@parlement.brussels

DIENST ONTHAAL EN LOGISTIEK:
het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie, het onthaal, de verzending,
de keuken en de concierge
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DIENSTHOOFD

DE INFORMATICADIENST:

Benjamin Desaire

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, …

Secretariaat 02 549 62 16
economaat@parlement.brussels
VERZENDING EN AFDRUKKEN
expedition@parlement.brussels
Ecolabel: ecolabel@parlement.brussels

DIENST ADMINISTRATIEF BEHEER:
beheert de uitrusting (meubels, kunstwerken, ...) in de lokalen, de administratieve dossiers van het gebouwenbeheer (verzekeringen, belastingen, ...), stelt de bestelbons op,
beheert de reservaties van de vergaderzalen,
de follow-up van de bestellingen, de MIVB/
MTB-abonnementen, de P-nummerplaten, de
garage, de parkeerruimten, de inventaris en de
telefoonlijsten.
DIENSTHOOFD
Alain De Bock
Secretariaat 02 549 62 61
administratiefbeheer@parlement.brussels
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DIENSTHOOFD
Emmanuel Willems
02 549 64 21
informatica@parlement.brussels

A.5. DIRECTIE VERSLAGGEVING
DIRECTEUR
Bert Van Elsacker (bestuursdirecteur)
De directie Verslaggeving is verantwoordelijk
voor de tweetalige publicatie van het integraal
verslag van de plenaire vergadering en van de
interpellaties en mondelinge vragen in de commissievergaderingen. Het verslag bevat een
weergave van de parlementaire debatten met
inbegrip van spontane reacties en gebeurtenissen in de zaal. Met het oog op de leesbaarheid
wordt het opgesteld in een heldere en nauwkeurige stijl, zonder af te dingen op waarheidsgetrouwheid. De directie Verslaggeving is ook
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belast met het samenvattend vertalen van de
betogen, de opmaak van het verslag en het
aanbrengen van correcties op vraag van de
sprekers.
In de eerste uren na de vergaderingen wordt er
een voorlopige versie opgesteld van de betogen
in de taal die de sprekers gebruikten. Zij hebben
de gelegenheid om de tekst van de voorlopige
versie na te lezen en zo nodig wijzigingen aan te
vragen. Die mogen alleen maar betrekking hebben op het eigen betoog en worden aanvaard
voor zover ze niet indruisen tegen de geluidsopnamen. De definitieve versie wordt samen met
een samenvattende vertaling gepubliceerd.
De voorlopige en definitieve versies van het
verslag kunnen geraadpleegd worden op de
website van het parlement

A.6. DE DIRECTIERAAD
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.

SAMENSTELLING:

• Patrick Vanleemputten, griffier
• Michel Beerlandt, adjunct-griffier
 irk Lichtert, Jean-Luc Robert, Joëlle Ro• D
senoer en Bert Van Elsacker, bestuursdirecteurs

http://www.parlement.brussels/

parlementaire-stukken
Secretariaat 02 549 68 02
criv@parlement.brussels

A.7. 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.

SAMENSTELLING:

• Laurent Lefèvre, voorzitter
• Peggy De Cock, ondervoorzitster
• Benjamin Desaive, secretaris
• C
 arine Carpentier, Sergio Ascaride,
Michel Lenoir, Didier Bastin, Bienne
Baron, Sophie Dumoulin
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A.8. HET COMITÉ VOOR
PREVENTIE EN BESCHERMING
OP HET WERK (CPBW)
Het Comité voor Preventie en Bescherming
op het Werk(CPBW) 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.

SAMENSTELLING:

• P
 atrick Vanleemputten, voorzitter;
• Michel Beerlandt, Dirk Lichtert, Joëlle
Rosenoër en André du Bus de Warnaffe,
vaste afgevaardigden aangewezen door
de bedrijfsleiders 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 Bert Van
Elsacker, plaatsvervangers naargelang de
taalrol;
• Peggy De Cock, Sophie Dumoulin, Benjamin Desaive, Vincent Demarteau,
Laurent Lefèvre, vaste personeelsafgevaardigden die, in geval van afwezigheid
vervangen worden door Bienne Baron of
Michel Lenoir, plaatsvervangers;
• Sabine Depoorter, opsteller, preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en veiligheid op het werk.
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A.9. HET KABINET VAN HET
VOORZITTERSCHAP EN HET EERSTE ONDERVOORZITTERSCHAP
VOORZITTER VAN HET BRUSSELS PARLEMENT
Charles Picqué
KABINETSDIRECTEUR
Olivier Pirotte
02 549 63 31 –
02 549 63 35
voorzitterschap@parlement.brussels
EERSTE ONDERVOORZITTER
Fouad Ahidar
KABINETSDIRECTEUR
Wim Smet (½ tijds) – Saliha Raiss (½ tijds)
02 549 63 41 –
02 549 63 50
fahidar@parlement.brussels

DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT EN HET PERSONEEL

B.

VERDELING VAN DE
PERSONEELSLEDEN

PER NIVEAU

PER GESLACHT

Niveau A

56

29 mannen: 51,79 %

27 vrouwen: 48,21 %

49,32 %

Niveau B 1

22

8 mannen: 36,36 %

14 vrouwen: 63,64 %

72 vrouwen

Niveau B 2

12

6 mannen: 50 %

6 vrouwen: 50 %

Niveau C

56

31 mannen: 55,36 %

25 vrouwen: 44,64 %

Totaal

146

74 mannen: 50,68 %

72 vrouwen: 49,32 %

50,68 %
74 mannen

PER LEEFTIJD
De gemiddelde leeftijd van
de personeelsleden is

50,4 jaar.
WERKREGIME

2
20

30 < A ≤ 40

42

40 < A ≤ 50

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

33 %

0%

Totaal

64

50 < A ≤ 60

99

4

12

2

3

17

0

1

8

146

18

60 < A

Totaal: 146
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HET PARLEMENT
BEHEERDER VAN ZIJN GEBOUW

HET PARLEMENT BEHEERDER VAN ZIJN GEBOUW

A.

ENERGIEPRESTATIES VAN DE GEBOUWEN

Verschillende energiebesparende maatregelen werden genomen. Het jaarlijks
verbruik van elektriciteit en gas in de gebouwen van het Parlement (oppervlakte: +/- 20.000 m²) heeft zich neerwaarts gestabiliseerd sinds 2010.

A.1 ELEKTRICITEIT
Sedert september 2013, wordt een nieuw gebouw van 2.500m² 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).

1.200k 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.

600k 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).
• V
 erbruik: 2009-2017, volledige jaren,
2018 (partim)

1.100k kWh

800k kWh

400k kWh

200k kWh

0k kWh
2009

2010

Elektriciteit: jaarlijks verbruik
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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).
Verbruik: 2010-2017, volledige jaren, 2018 (partim).
Het reëel gasverbruik wordt gemeten door de
gasmeter (1 m³ arm aardgas komt overeen met
9,16 kWh (kilowattuur).
Genormaliseerd gasverbruik: d.w.z. de klimatologische omstandigheden neutraliseren bij de
berekening van het gasverbruik. Men brengt het
verbruik terug naar het verbruiksniveau van een
gemiddeld jaar. 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).
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: 2009-2017, volledige jaren, 2018 (partim).
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Totaal
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B.

DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
AAN HET PARLEMENT

Gedurende het jaar 2017-2018 heeft het Parlement de studie aangevangen
van volgende dossiers of die studie voortgezet:

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, SKOPE, aan het project voor
de renovatie van het voormalig Postkoetsgebouw “de Kroon van Spanje”.

Het gewijzigde project van de restauratie van het Postkoetsgebouw, dat tussen het Paleis de Limminghe, het gebouw Lombard 77 en de appartementen
Citydev aan de kant van het 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 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.

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.

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 Paleis de Limminghe mogelijk zal maken.

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.

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 het Paleis, die een toegangshal tot het Postkoetsgebouw zal worden die direct toegankelijk is vanuit de Tuin.

B.1. RESTAURATIE VAN HET VOORMALIG
POSTKOETSGEBOUW “DE SPAANSE KROON”

Op 15 januari 2014 werd een eerste aanvraag om enige vergunning ingediend
voor de restauratie van het Postkoetsgebouw.
De projectauteur en de gespecialiseerde bureaus hebben een wijzigingsproject opgesteld en de aanvraag om een unieke vergunning werd op 4 april
2016 ingediend bij de Directie van de Stedenbouw. De vergunning werd uitgegeven op 24 oktober 2017.
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De aanbestedingsdossier werd gepubliceerd in april 2018. Tijdens zijn vergadering van 16 juli 2018, nam het Bureau de beslissing om de overheidsopdracht aan de “nv Monument Vandekerckhove” toe te kennen voor een
bedrag van 3.291.081,38 EUR excl. BTW. Het begin van de werf werd vastgesteld op 1 oktober 2018 voor een duur van twee jaar.
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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.
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Foto 1 - Auteur van het project: Skope

Foto 2 - Fotograaf Serge Marteaux

De verdiepingen zijn bestemd voor de administratieve diensten van het Parlement.

Ook de verguldsels op de zuilen en valse pilasters dienden te worden gerestaureerd. De restauratie van de verguldsels heeft betrekking op het kapiteel, het basement en de sieronderdelen van de cannelures van 2 zuilen
en 42 valse pilasters, evenals de godronen van de kroonlijst en de friezen
en sluitstenen van 18 vensterbogen.

De omgeving van het Postkoetsgebouw aan de zijde van de oud-Korenhuis
wordt heraangelegd en grotendeels gemineraliseerd om te zorgen voor de
nodige doordringbaarheid van de bodem en de inachtneming van de historische functies. Een groot deel van de koer zal bedekt worden met kasseien.

Op zijn vergadering van 16 juli 2018 heeft het Bureau de opdracht gegund
aan het bedrijf “Altritempi NV”. De aanvangdatum van de werf werd bepaald op 8 oktober 2018.

B.2. ONDERHOUD VAN HET
PATRIMONIUM VAN DE SPIEGELZAAL
De restauratiewerken in de spiegelzaal werden enkele jaren geleden aangevangen. Onder andere het stucwerk vertoonde zware schade en werd recentelijk gerestaureerd.
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Het gaat om heel nauwkeurig en langdurig werk, dat enkel toevertrouwd
kan worden aan een zeer gespecialiseerd atelier.

Omdat de spiegelzaal een beschermd monument is, volgt de Directie Monumenten en Landschappen de uitvoering van de werken op.
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B.3. ONTHAAL- EN INFORMATIECENTRUM (OIC)
Tijdens de verbouwing van de carnavalswinkel aan de Lombardstraat 7173-75 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 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, in samenwerking met de studiebureau gespecialiseerd in bijzonder technieken G.E.I..
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.
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B.4. MODERNISATIE VAN DE AUDIOVISUELE
INSTALLATIES
De modernisatie van de audiovisuele installaties van het Brussels Parlement werd geïnitieerd door de vernieuwing van de installaties in het halfrond. Het bedrijf “Televic nv” (nu Axians nv) voerde deze werken uit in de
zomer van 2017: de centrale controlekamer werd gemoderniseerd en de
vijf camera’s, de projector en het projectiescherm werden vervangen.
In 2018 werden twee camera’s toegevoegd aan de vernieuwde installatie,
om zo de invalshoek op de afgevaardigden op de voorste rij van het halfrond te verbeteren.
De diensten hebben hun onderzoek verdergezet voor het lanceren van een
openbare aanbesteding voor de modernisatie van de installaties van de
commissie- en andere zalen. Het uitvoeren van die opdracht zal over verschillende periode worden gesprijd teneinde de parlementaire activiteiten
niet te verstoren.

B.5. GECENTRALISEERD TECHNISCH BEHEER VAN
DE INSTALLATIES
Dangezien het huidige beheersysteem van de technische installaties van
de gebouwen verouderd is (daterend van de renovatie van de parlementaire gebouwen in 1999) en de gebouwen van de fracties niet omvat, heeft
het Bureau aan de diensten gevraagd dit systeem te vernieuwen. Het doel
is om een gecentraliseerd beheer te realiseren voor alle technische installaties (ventilatie – verwarming – koeling – elektrische installaties) in de parlementaire gebouwen. De hoofdzetel van het BHP is reeds uitgerust met
een dergelijk systeem en moet hiermee worden verbonden.
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Er werden verschillende gespecialiseerde bedrijven geconsulteerd en, tijdens haar vergadering van 13 december 2017, heeft het Bureau besloten
de opdracht te gunnen aan de onderneming “AUVI Communications bvba”
voor een bedrag van 281.787,65 EUR excl. BTW.
De engineeringstudies vooraf werden door de onderneming tijdens de zomer van 2018 uitgevoerd en de implementatie van het nieuwe systeem is
geleidelijk voorzien tegen de zomer van 2019.

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).
Samengevat durven wij zeggen dat het Bureau en de diensten van het
Parlement aandacht besteden aan het duurzaam beheer. Dus, zijn er
dwingende voorschriften en specifieke gunningscriteria voorzien in het
bijzonder bestek betreffende de toewijzing van een nieuw drukker voor
de parlementaire documenten.
Op 11 februari 2014 heeft het Parlement voor de tweede maal twee sterren gekregen van de jury voor het label “ecodynamisch bedrijven”. In februari 2018 lanceerde Brussel Leefmilieu een nieuwe versie van dit label.
Het Parlement zal zijn kandidatuur voor dit label introduceren in 2019
Het Parlement moet in de nabije toekomst gaan werken aan de ontwikkeling van een bedrijfsvervoerplan, na een vervoerdiagnose te hebben
afgelegd.
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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

A.

BESLISSINGEN

In 2018, heeft de Brusselse Controlecommissie 6 beslissingen getroffen,
waaronder 4 adviezen over de veiligheidsadviseurs van de participerende
overheidsdiensten, overeenkomstig artikel 24 van de ordonnantie van 8
mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke
dienstenintegrator overheidsdiensten (B.S. 6 juni 2014).
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B.

C.

ONTMOETINGEN

EVOLUTIE VAN DE
CONTROLECOMMISSIE

Op 22 maart 2018, werd de voorzitter van de Controlecommissie door de
Federatie van de OCMW’s verzocht om de uitdagingen die gepaard gaan
met de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,
hierna de AVGB genoemd, toe te lichten.
Op 18 mei en 2 juli 2018, heeft de Controlecommissie vertegenwoordigers van de BCED en het kabinet van minister A. Greoli ontmoet om, onder
meer, samen de gevolgen van de AVGB voor de federale deelgebieden en
hun respectieve controleorganen te onderzoeken.
De Controlecommissie heeft eveneens verschillende participerende overheidsdiensten ontmoet die haar om bijstand vroegen in het kader van projecten in uitvoering. Ze heeft onder meer het CIBG en Brussel Fiscaliteit
ontmoet. Zodra die projecten afgewerkt zijn, worden ze om advies aan de
Controlecommissie voorgelegd.

De AVGB is in werking getreden op 25 mei 2018. Op federaal niveau (de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is vervangen door de Gegevensbeschermingsautoriteit) en in Vlaanderen (waar
de opdrachten van de Vlaamse Toezichtscommissie zo werden uitgebreid
dat ze een volwaardige controleautoriteit is geworden) werden maatregelen getroffen, maar in het Brussels Gewest wordt nog geen rekening gehouden met de impact van de AVGB op de opdrachten en de werking van
de Brusselse Controlecommissie. De ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator
overheidsdiensten (B.S. 6 juni 2014) moet in die zin worden herzien. Er
zijn contacten gelegd met het kabinet van staatssecretaris Bianca Debaets,
belast met gewestelijke en gemeentelijke informatica en digitale transitie,
en met het Parlement om de toekomst van de Controlecommissie in dat
kader te bekijken.

De Controlecommissie heeft eveneens het CIBG ontmoet om mogelijkheden voor het verbeteren van de informatisering van de Controlecommissie
te verkennen, inzonderheid voor het versturen van formulieren door de
participerende overheidsdiensten via de toepassing Irisbox.
Tot slot werd de Controlecommissie vertegenwoordigd in het Coördinatiecomité dat Fidus op 25 september 2018 heeft georganiseerd.
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ET WETGEVEND WERK
TIJDENS DE ZITTING

1. INGEDIENDE EN GEDRUKTE TEKSTEN
BHP

150

A-0309/01-15/16

Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de Diensten van de
Regering voor het jaar 2014.

A-0442/01-16/17

Voorstel van ordonnantie ter invoering van praktijktesten in het kader van de bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt.

A-0477/01-16/17

Voorstel van ordonnantie betreffende de regeling van de bezoldigingen van de bestuurders en leidinggevenden van de intercommunales
en hun afgeleide structuren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0478/01-16/17

Voorstel van ordonnantie betreffende de regeling van de bezoldigingen van de leden van de beheers- en beslissingsorganen van de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0499/01-16/17

Voorstel van resolutie om het milieu te beschermen tegen de verontreiniging door plastiek afval.

A-0506/01-16/17

Voorstel van resolutie ter invoering van werkingsregels voor de ministeriële kabinetten.

A-0507/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0531/01-16/17

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

A-0536/01-16/17

Voorstel van bijzondere ordonnantie tot ontwikkeling van de participatieve democratie en tot organisatie van volksraadplegingen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0547/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening van de gewestelijke Entiteit voor het jaar 2015.

A-0548/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de Diensten van de
Regering voor het jaar 2015.
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A-0552/01-16/17

Voorstel van ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur.

A-0557/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende de inperking van het aantal kabinetsleden van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en
van de gewestelijke Staatssecretarissen.

A-0558/01-16/17

Voorstel van resolutie betreffende structurele maatregelen voor zuivere lucht.

A-0559/01-16/17

Voorstel van resolutie tot openstelling van het kasteelpark van Laken.

A-0561/01-16/17

Voorstel van resolutie tot invoering van een intelligent en gedifferentieerd systeem voor afvalophaling.

A-0563/01-16/17

Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren,
wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft.

A-0564/01-16/17

Voorstel van resolutie tot het verbieden van dieselvoertuigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2025.

A-0565/01-16/17

Voorstel van resolutie tot het belasten van het Rekenhof met een performantie-audit van Vivaqua.

A-0569/01-17/18

Voorstel van bijzondere ordonnantie tot beperking van de cumulatie van mandaten voor de volksvertegenwoordigers van het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement.

A-0570/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van het extreme geweld door de Spaanse staat tegen vreedzame burgers in Catalonië.

A-0571/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië.

A-0578/01-17/18

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en ertoe strekkende een rem te zetten op de ingebruikname van vracht- en bestelwagens met een dieselmotor door de
gewestelijke en lokale besturen met het oog om daar een einde aan te maken.

A-0580/01-17/18

Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende in elke gemeente een schepenambt te schrappen door de OCMW-voorzitter in de colleges op
te nemen.

A-0583/01-17/18

Voorstel van resolutie om het dragen van een fietshelm te verplichten voor kinderen jonger dan 14 jaar.

A-0608/01-17/18

Voorstel van resolutie teneinde het verkeer van motorfietsen in het Brussels Gewest te vergemakkelijken en te beveiligen.

A-0611/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds,
en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lomé op 6 juni 2009.
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A-0612/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds,
en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 10
februari 2009.

A-0613/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds,
en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te
Pristina op 9 maart 2010.

A-0614/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds,
en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Podgorica op 16 februari
2010.

A-0615/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados
inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 29 mei 2009.

A-0619/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika.

A-0623/01-17/18

Voorstel van ordonnantie betreffende deugdelijk bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

A-0639/01-17/18

Voorstel van resolutie ertoe strekkende duurzame audiovisuele producties aan te moedigen.

A-0642/01-17/18

Voorstel van resolutie ertoe strekkende de coördinatie en uitvoering van bouwwerken in het Brussels Gewest te verbeteren.

A-0646/01-17/18

Voorstel van ordonnantie tot afschaffing van de tarieven die hoger zijn dan 50% in het Wetboek der Successierechten.

A-0647/01-17/18

Voorstel van resolutie ertoe strekkende om bij de gewestelijke verkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die in België
verblijven.

A-0648/01-17/18

Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren,
wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft.

A-0650/01-17/18

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-0651/01-17/18

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der Successierechten met het oog op harmonisatie van de tarieven en gelijkheid
van behandeling tussen stichtingen van openbaar nut en erkende vzw's.
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A-0652/01-17/18

Voorstel van resolutie tot een veralgemeende invoering van een gendergevoelige begroting bij de gemeenten.

A-0653/01-17/18

Voorstel van ordonnantie betreffende de voorbeeldfunctie van de overheid inzake beperking van de parkeerplaatsen buiten de openbare
weg die gebruikt worden voor woonwerkverplaatsingen.

A-0655/01-17/18

Voorstel van resolutie tegen de privatisering van de bank Belfius, voor de transformatie ervan in een echte overheidsbank, die haar activiteiten ontwikkelt in dienst van de lokale besturen, de verenigingssector en de lokale economie.

A-0656/01-17/18

Voorstel van resolutie ertoe strekkende de publicatie en verspreiding op papier van de jaarverslagen van de overheidsdiensten en de
instellingen van openbaar nut in ruime zin die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren strikt te beperken.

A-0657/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van praktijktesten in het kader van de strijd tegen discriminatie op de huisvestingsmarkt.

A-0659/01-17/18

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet met het oog op de vermindering van het politieke personeel in de
gemeenten.

A-0661/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de
Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari
2017.

A-0662/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en
haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016.

A-0666/01-17/18

Voorstel van ordonnantie betreffende de taxidiensten.

A-0669/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een stewarddienst ter ondersteuning van de taxisector.

A-0671/01-17/18

Voorstel van resolutie tot opening van een Museum van de Immigratie in het Brussels Gewest.

A-0673/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het
Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016.

A-0677/01-17/18

Voorstel van resolutie ter bevordering van groepsaankopen van energie.

A-0679/01-17/18

Voorstel van resolutie tot oprichting en coördinatie van een platform voor ondernemers met een handicap.

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

2017-2018

BIJLAGEN

154

A-0686/01-17/18

Voorstel van resolutie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen.

A-0687/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de Agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van
het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016.

A-0689/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake
het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten,
ondertekend te Brussel op 20 april 2017.

A-0690/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en
Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017.

A-0691/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake
het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14
januari 2016.

A-0694/01-17/18

Voorstel van resolutie tot toekenning van het stemrecht aan studenten en aan onderdanen van de Lidstaten van de Europese Unie bij de
gewestverkiezingen.

A-0698/01-17/18

Voorstel van resolutie tot toekenning van het stemrecht aan de in België verblijvende vreemdelingen voor de verkiezingen van de gewesten gemeenschapsparlementen.

A-0699/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie tot invoering van de gelijke kansentest.

A-0709/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende de platformeconomie.

A-0710/01-17/18

Voorstel van resolutie tot vaststelling van aan de activiteiten van de collaboratieve economie aangepaste rechtsregels.

A-0711/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties

A-0715/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig beleid voor aanwervingen binnen de administraties en instellingen in Brussel voor
mensen met een gerechtelijk verleden.

A-0716/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van vrouwennamen in de openbare ruimte.

A-0718/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende structurele maatregelen voor gezonde lucht.
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B-0074/01-16/17

Voorstel van ordonnantie betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de diensten van de OCMW's.

B-0076/01-16/17

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.

B-0082/01-16/17

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.

B-0083/01-16/17

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.

B-0084/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, aangenomen in Kumamoto (Japan) op
10 oktober 2013.

B-0088/01-16/17

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.

B-0089/01-16/17

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

B-0092/01-16/17

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van
gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het beheerscomité van FAMIFED.

B-0095/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
voor het begrotingsjaar 2017.

B-0096/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017.

B-0097/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018.
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B-0098/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor
het begrotingsjaar 2018.

B-0100/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie strekkende tot het wijzigen van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte
schade.

B-0101/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie en de Duitstalige Gemeenschap houdende
omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011
betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit
derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

B-0105/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer.

B-0107/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de
aan de kinderbijslagregeling aan te brengen wijzigingen.

B-0108/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie waarbij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare)
gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van
het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

B-0109/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen.

B-0111/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende de creatie van een Brusselse coördinatie voor vaccinatiebeleid.

B-0115/01-17/18

Voorstel van besluit houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de Werking van de Europese
Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen, ondertekend op 29 maart 2017 in Brussel.

B-0116/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen
de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18
februari 2017.

B-0117/01-17/18

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en
haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016.
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2. VERWORPEN, INGETROKKEN OF ZONDER DOEL GEWORDEN TEKSTEN
BHP
COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE ALGEMENE ZAKEN

A-0585/01-17/18

Voorstel van bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en ertoe strekkende pariteit
op de gewestelijke kieslijsten tot stand te brengen.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

16/03/2018

A-0138/01-14/15

Voorstel van bijzondere ordonnantie met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en de plaatsvervangers bij de verkiezingen voor het
Brussels Parlement.

Zonder doel geworden

16/03/2018

A-0551/01-16/17

Voorstel van bijzondere ordonnantie met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en de plaatsvervangers bij de verkiezingen voor het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Zonder doel geworden

16/03/2018

A-0636/01-17/18

Voorstel van resolutie ertoe strekkende het wetsontwerp aan de kaak te stellen dat
groen licht geeft voor de huiszoekingen.

Zonder doel geworden

16/03/2018

A-0681/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende de schending van de mensenrechten en het internationaal recht in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever.

Zonder doel geworden

25/05/2018

A-0682/01-17/18

Voorstel van resolutie betreffende het geweld aan de grens tussen Gaza en Israël.

Zonder doel geworden

25/05/2018

Zonder doel geworden

16/03/2018

COMMISSIE VOOR DE HUISVESTING

A-0605/01-17/18

157

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode en tot oprichting van onafhankelijke commissies voor de toewijzing van openbare woningen.
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A-0179/01-14/15

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009
houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels
Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en tot opstelling van een regeling voor de bouw
en de organisatie van busstations.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

12/01/2018

A-0359/01-15/16

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

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

26/01/2018

A-0305/01-15/16

Voorstel van resolutie tot invoering van een interactief systeem voor verkeersontlasting in geval van sluiting van een hoofdverkeersas in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

27/04/2018

A-0450/01-16/17

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

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

01/12/2017

A-0495/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

27/04/2018

A-0587/01-17/18

Voorstel van resolutie tot het invoeren van conflictvrije kruispunten om ongevallen
te voorkomen.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

25/05/2018

A-0317/01-15/16

Voorstel van resolutie ertoe strekkende het Rekenhof ermee te belasten Mobiel
Brussel door te lichten op het vlak van het beheer van de verkeerstunnels.

Ingetrokken

21/09/2017

A-0446/01-16/17

Voorstel van ordonnantie ertoe strekkende de ondernemingen te steunen bij hinder
ten gevolge van werken op de openbare weg.

Zonder doel geworden

30/03/2018
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COMMISSIE VOOR DE ECONOMISCHE ZAKEN EN DE
TEWERKSTELLING
A-0194/01-14/15

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van praktijktesten in het kader van
de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Zonder doel geworden

13/10/2017

A-0204/01-14/15

Voorstel van ordonnantie betreffende de sociale economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zonder doel geworden

20/07/2018

COMMISSIE VOOR DE TERRITORIALE ONTWIKKELING
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A-0562/01-16/17

Voorstel van ordonnantie met het oog op een stedenbouwkundige planning met
een intelligent en gedifferentieerd systeem voor afvalophaling.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

27/04/2018

A-0511/01-16/17

Voorstel van resolutie ertoe strekkende de aanleg te onderzoeken van een internationale sportwijk met een multifunctioneel stadion.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

25/05/2018

A-0364/01-15/16

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

Ingetrokken

25/10/2017

A-0374/01-15/16

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

Zonder doel geworden

13/10/2017

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.

Zonder doel geworden

13/10/2017

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.

Zonder doel geworden

13/10/2017
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COMMISSIE VOOR HET LEEFMILIEU EN DE ENERGIE
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.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

25/05/2018

A-0550/01-16/17

Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op
de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen
en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het
Europees Parlement.

Verworpen tijdens de
plenaire vergadering

08/06/2018

A-0569/01-17/18

Voorstel van bijzondere ordonnantie tot beperking van de cumulatie van mandaten
voor de volksvertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Ingetrokken

13/03/2018

A-0494/01-16/17

VERENIGDE COMMISSIES VOOR DE FINANCIËN EN DE
ALGEMENE ZAKEN EN VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN
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