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VOORWOORD
In dit activiteitenverslag van het Brussels Parlement vindt u alle informatie betreffende de zittingsperiode 2019-2020: de samenstelling van de assemblee, het geleverde
werk van de volksvertegenwoordigers, de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, alsook diverse statistieken.
Dit jaar werd gekenmerkt door de Covid-19-pandemie. Het Parlement heeft op deze
uitzonderlijke en nooit eerder geziene crisis moeten reageren door zijn manier van
werken radicaal aan te passen. Zo heeft het Parlement sinds medio maart 2020 het
grootste deel van zijn parlementaire werkzaamheden per videoconferentie georganiseerd om zijn taken met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften te kunnen
blijven uitvoeren.
De plenaire vergaderingen werden gehouden in aanwezigheid van de fractieleiders,
terwijl de andere volksvertegenwoordigers op afstand tussenbeide kwamen en stemden. Met uitzondering van de commissies die zich bezighouden met de begroting en
de bijzondere Covid-19-commissie, die zowel fysiek als op afstand werden gehouden, werden alle commissies per videoconferentie georganiseerd. Alle parlementaire
werkzaamheden werden rechtstreeks op video uitgezonden en zijn toegankelijk via
het Youtube-kanaal van het Parlement (parlement.brussels).
In het jaar 2019-2020 werden ook nieuwe burgerparticipatieprocessen opgestart,
met de invoering van het platform www.democratie.brussels, dat de start zal
inluiden van nieuwe overlegcommissies die parlementsleden en Brusselse burgers
samenbrengen, en tegelijkertijd het petitierecht vergemakkelijkt.
Ondanks de annulering van een groot aantal activiteiten en bezoeken heeft het
Parlement zich onvermoeibaar ingespannen om de fysieke grenzen van zijn muren te
verleggen en zo dichter bij de Brusselse burgers te komen. Zelfs in moeilijke omstandigheden waarop het niet was voorbereid, heeft het Brussels Parlement laten
zien dat het in staat is zich aan te passen, te innoveren en te anticiperen om de hem
toevertrouwde taken te kunnen blijven uitvoeren.
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Het eerste jaar van de regeerperiode 2019-2020 zal
ongetwijfeld een heel bijzondere plaats innemen in de
geschiedenis van ons Parlement.
Voor het eerst sinds de oprichting ervan, heeft het
Brussels Parlement bijzondere machten toegekend
aan de regering en zich tijdelijk op de achtergrond
teruggetrokken om de regering zo snel en doeltreffend
mogelijk tegen de verspreiding van het coronavirus
te laten optreden. Voor de eerste keer ooit, werd het
gedwongen de deuren te sluiten om de meest kritieke
periode in de evolutie van het aantal besmettingen te
laten voorbijgaan.

Maar, zoals u in dit verslag zult kunnen vaststellen, bleef
het Brussels Parlement zelfs op het hoogtepunt van de
crisis zijn taken uitvoeren. Het optreden van de regering werd regelmatig gecontroleerd en het wetgevende
werk werd, ondanks de omstandigheden, voortgezet. Zo
heeft het Parlement zijn reglement aangepast om zowel
commissievergaderingen als plenaire vergaderingen
via videoconferentie te kunnen organiseren en om het
stemmen op afstand mogelijk te maken. Parlementsleden, medewerkers, het personeel van de diensten:
allemaal hebben ze zich aangepast om de centrale rol
van ons Parlement in het democratische systeem te
vrijwaren, iets wat niet altijd voor de hand lag.

De gezondheidscrisis, maar ook de economische en sociale crisis, is nog niet voorbij. Het is belangrijk er lessen
uit te trekken om de voorbereiding en de toekomstige
respons van de Brusselse instellingen te verbeteren. Vlak
voor het einde van het parlementaire jaar heeft het Parlement nog een bijzondere commissie ingesteld om de
aanpak van de coronacrisis door de gewestregering en
het college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te onderzoeken. Deze organiseert momenteel
nog hoorzittingen.
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“



Ondanks de moeilijkheden heeft het Parlement zijn
werkzaamheden voortgezet. Er is dit jaar - voor, tijdens
en na de lockdown – een mooie vooruitgang geboekt,
met name op het gebied van burgerparticipatie. Ik heb al
meermaals gezegd hoe belangrijk het voor mij is om het
Parlement toegankelijker te maken voor de burgers en
hen beter te betrekken bij de werking van de Brusselse
democratie. Dit lijkt me des te noodzakelijker in een tijd
waarin er geen gebrek is aan politieke onderwerpen
of acties, maar waarin het wantrouwen, tegenover de
politiek zoals we die kennen en tegenover politici, wel
toeneemt.
Met de eerste hoorzitting met de indieners van een
burgerpetitie, de vereenvoudiging van het petitierecht
en de oprichting van overlegcommissies hebben we de
eerste belangrijke stappen gezet in de richting van een
ruimere burgerparticipatie. We hebben bovendien inspanningen gedaan om de dynamiek van onze debatten
te vergroten en om transparanter te werken.
Op die manier zullen we het vertrouwen van de burgers
in onze instellingen terugwinnen, het democratische debat nieuw leven inblazen en nog beter tegemoetkomen
aan de verwachtingen van de Brusselaars.







Ondanks de moeilijkheden heeft het
Parlement zijn werkzaamheden voortgezet.
Er is dit jaar een mooie
vooruitgang geboekt,
met name op het gebied

Rachid MADRANE
Voorzitter
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WOORD VAN DE EERSTE
ONDERVOORZITTER
Dit verslag maakt u wegwijs in de werking, de structuur en de samenstelling van onze assemblee, de regering en de 15 verschillende politieke fracties van het Brussels Parlement. Het verrichte wetgevende werk, de
communicatie en de verschillende activiteiten die de participatie van de burger aan de politieke besluitvorming
vergroten, worden belicht.
Het Parlement is de hoeksteen van onze democratie. Het vertegenwoordigt de Brusselse bevolking in al haar
diversiteit en verdedigt haar belangen in een geest van transparantie en participatie.
Ondanks moeilijke Covid-19-tijden, blijft het Parlement, meer dan ooit, toegankelijk voor de verzuchtingen van
de Brusselaars. Het houdt de vinger aan de pols. Daarom wordt, zolang beperkende maatregelen van kracht
zijn, volop ingezet op moderne technologieën om het democratische debat te waarborgen.
Ook het Parlement heeft zich geschikt in een drastische vermindering van het aantal fysieke contacten. Het
heeft ingezet op het vermijden van onnodige verplaatsingen. Het heeft haar werking Coronaproof gemaakt.
Onze diensten verdienen een pluim voor de snelheid en efficiëntie waarmee de noodzakelijke technische en
procedurele aanpassingen werden doorgevoerd. Omdat parlementsleden niet meer altijd fysiek aanwezig
kunnen of mogen zijn, werd een wijziging van het reglement gestemd. Ze maakt het mogelijk de vergaderingen,
de beraadslagingen en de stemmingen op afstand, via elektronische weg plaats te laten vinden. In versneld
tempo hebben de parlementsleden de wondere wereld van de “videoconferenties” leren omarmen. In dezelfde
geest werd ook een voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet gestemd om
gemeenteraden, commissies en de adviesraden elektronisch te laten verlopen.
Als Eerste Ondervoorzitter, en gewapend met ervaring opgedaan als minister in diverse regeringen, wil ik verder
inzetten op een efficiënte werking van het Parlement en een nauwe samenwerking tussen het Parlement en de
regering en tussen het Parlement en de Brusselaars. Het mag, wat mij betreft, iets bondiger, ietwat snediger.
Nog meer to the point.
Het Parlement moet voeling houden met wat er leeft in de samenleving en aandacht hebben voor de problemen in het dagelijks leven van de Brusselaars. Boeiende en leerrijke hoorzittingen zijn daartoe een uitgelezen
instrument. Zo heeft het Parlement zich, ingevolge een aantal incidenten tussen ordediensten en burgers, grondig gebogen over aanbevelingen die de relatie tussen de Brusselaars en de politie kunnen verbeteren. Zo heeft
het Parlement de afwikkeling van het beleid met betrekking tot de pandemie op de voet gevolgd en waar nodig
nuttige suggesties voor verbeteringen geformuleerd.                                                                                                   
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Het Parlement heeft in 2020 harder dan ooit gewerkt. Want ook de dagelijkse
opdrachten van de parlementsleden werden, ondanks de sterk gewijzigde
praktische werking, onverminderd voortgezet in de talrijke commissies en
in de plenaire vergaderingen. De regering werd schriftelijk en mondeling
bevraagd of geïnterpelleerd als nooit tevoren. Actualiteitsvragen en -debatten
lieten toe kort op de bal te spelen. Alle beleidsdomeinen genoten de aandacht van de volksvertegenwoordiging.
Het Parlement blijft de wieg van het politieke debat. Het is het bruisend hart
van de liberale democratie. Het slaat bruggen tussen uiteenlopend gedachtengoed. Het verenigt de verschillende bevolkingsgroepen om samen te
bouwen aan een Brussel waar elkeen zich goed voelt. Yes, we can !

“






Het Parlement moet
voeling houden met
wat er leeft in de
samenleving en

Guy VANHENGEL
Eerste Ondervoorzitter

aandacht hebben
voor de problemen in
het dagelijks leven
van de Brusselaars.
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A. ZIJN SAMENSTELLING
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is samengesteld uit 89 parlementsleden: 17 Nederlandstaligen en 72 Franstaligen. De laatste gewestverkiezingen dateren van 26 mei 2019.

Zetelverdeling (zittingsjaar 2019-2020)
72

17

FRANSTALIGE ZETELS

NEDERLANDSTALIGE ZETELS

MR*
Ecolo

one.brussels-sp.a

14

3

Open VLD

15

3

Vlaams Belang
1

10

DéFI

1

N-VA

16
2
Onafhankelijken*

5

PTB

cdH*

*Sedert 18 januari 2020 zetelt Emin Özkara (voordien lid van de PS-fractie) in de hoedanigheid van onafhankelijk volksvertegenwoordiger.
*Sedert 29 mei 2020 zetelt Victoria Austraet (voordien lid van DierAnimal) in de hoedanigheid van onafhankelijk volksvertegenwoordigster.
*Sedert 21 september 2020 zetelt Bertin Mampaka Mankamba (voordien lid van de cdH-fractie) in de hoedanigheid van lid van de MR-fractie.
Brussels Parlement – Activiteitenverslag 2019-2020

Agora

1

10

PS

10

1

3

CD&V

PVDA
4
Groen

Luidens het reglement van het Brussels Parlement kunnen de gekozenen van eenzelfde kieslijst die binnen de overeenkomstige taalgroep 5% (*) van de zetels behaald
hebben, een erkende politieke fractie vormen. De erkenning geeft de politieke fracties
recht op eigen lokalen en op werkingsmiddelen.
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De erkende politieke fracties zijn (op datum van 21/09/20): PS, MR, Ecolo, DéFI, PTB,
cdH, Groen, N-VA, Open VLD, one.brussels-sp.a, Vlaams Belang, CD&V, Agora en PVDA.
(*) Op woensdag 6 november 2019, werd een wijziging van het reglement aangenomen die de drempel om
een erkende politieke fractie te vormen, verlaagd naar 5%. Deze reglementswijziging voorziet ook in de toekenning van financiële middelen aan de niet-erkende politieke fracties (pro rata hun vertegenwoordiging).

Ga naar het interactief halfrond om de
zetelverdeling in de assemblee te visualiseren:
www.parlement.brussels
Deze nieuwe tool biedt functionaliteiten aan
die toelaten om de assemblee via meerdere
zoekfilters en opzoekmogelijkheden te visualiseren: politieke partijen, functies, taalrol,
geslacht en leeftijd. Deze module laat u ook
toe om het overzicht van het halfrond in A3en A4-formaat uit te printen.
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De volksvertegenwoordigers (alfabetische lijst op 21/09/2020)

12

1

Agic

Leila

PS

FR

13

Coomans de Brachène

Geoffroy

MR

FR

2

Ahidar

Fouad

one.brussels-sp.a

NL

14

Czekalski

Aurélie

MR

FR

3

Aït Baala

Latifa

MR

FR

15

Dagrin

Francis

PTB

FR

4

Austraet*

Victoria

Onafhankelijke

FR

16

Debaets

Bianca

CD&V

NL

5

Barzin

Clémentine

MR

FR

17

De Beukelaer

Christophe

cdH

FR

6

Benjumea Moreno

Juan

Groen

NL

18

De Bock

Caroline

PTB

FR

7

Bertrand

Alexia

MR

FR

19

De Bock

Emmanuel

DéFI

FR

8

Bomele Nketo

Nicole

DéFI

FR

20

Dejonghe

Carla

Open Vld

NL

9

Busselen

Jan

PVDA

NL

21

de Lobkowicz

Ariane

DéFI

FR

10

Casier

Martin

PS

FR

22

de Patoul

Jonathan

DéFI

FR

11

Chabbert

Delphine

PS

FR

23

de Radiguès

Barbara

Ecolo

FR

12

Chahid

Ridouane

PS

FR

24

De Ré

Margaux

Ecolo

FR
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25

De Smedt

Françoise

PTB

FR

37

Hoessen

Soetkin

Groen

NL

26

De Wolf

Vincent

MR

FR

38

Ikazban

Jamal

PS

FR

27

Dönmez

Ibrahim

PS

FR

39

Jamoulle

Véronique

PS

FR

28

Dufourny

Dominique

MR

FR

40

Kazadi Muanangabu
Kaniki

Gladys

cdH

FR

29

d'Ursel

AnneCharlotte

MR

FR

41

Kennis

Pepijn

Agora

NL

30

El Yousfi

Nadia

PS

FR

42

Kerckhofs

Jean-Pierre

PTB

FR

31

Emmery

Isabelle

PS

FR

43

Köksal

Sadik

DéFI

FR

32

Fremault

Céline

cdH

FR

44

Kompany

Pierre

cdH

FR

33

Genot

Zoé

Ecolo

FR

45

Koplowicz

Stéphanie

PTB

FR

34

Ghyssels

Marc-Jean

PS

FR

46

Koyuncu

Hasan

PS

FR

35

Groppi

Elisa

PTB

FR

47

Laanan

Fadila

PS

FR

36

Handichi

Youssef

PTB

FR

48

Lahssaini

Leila

PTB

FR
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49

Lecocq

Marie

Ecolo

FR

61

Obolensky

Petya

PTB

FR

50

Lefrancq

Véronique

cdH

FR

62

Ouriaghli

Mohamed

PS

FR

51

Leisterh

David

MR

FR

63

Özkara*

Emin

Onafhankelijke

FR

52

Loewenstein

Marc

DéFI

FR

64

Parmentier

Ingrid

Ecolo

FR

53

Lootens-Stael

Dominiek

Vlaams Belang

NL

65

Pauthier

Isabelle

Ecolo

FR

54

Lux

Pierre-Yves

Ecolo

FR

66

Pitseys

John

Ecolo

FR

55

Madrane

Rachid

PS

FR

67

Plovie

Magali

Ecolo

FR

56

Magdalijns

Christophe

DéFI

FR

68

Roberti

Tristan

Ecolo

FR

57

Maison

Joëlle

DéFI

FR

69

Rochette

Els

one.brussels-sp.a

NL

58

Mampaka Mankamba*

Bertin

MR

FR

70

Sabbe

Hilde

one.brussels-sp.a

NL

59

Mouhssin

Ahmed

Ecolo

FR

71

Schepmans

Françoise

MR

FR

60

Nagy

Marie

DéFI

FR

72

Segers

Matteo

Ecolo

FR
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73

Soiresse

Kalvin

Ecolo

FR

85

Verstraete

Arnaud

Groen

NL

74

Stoops

Lotte

Groen

NL

86

Verstraeten

Gilles

N-VA

NL

75

Tahar

Farida

Ecolo

FR

87

Vossaert

Michaël

DéFI

FR

76

Talhi

Hicham

Ecolo

FR

88

Weytsman

David

MR

FR

77

Teitelbaum

Viviane

MR

FR

89

Zamouri

Khadija

Open Vld

NL

78

Temiz

Sevket

PS

FR

79

Uyttendaele

Julien

PS

FR

80

Van Achter

Cieltje

N-VA

NL

81

Van Cauwenberge

Luc

PTB

FR

82

Vanden Borre

Mathias

N-VA

NL

83

Van Goidsenhoven

Gaëtan

MR

FR

84

Vanhengel

Guy

Open Vld

NL

* Sedert 18 januari 2020 zetelt Emin Özkara (voordien lid van de PS-fractie)
in de hoedanigheid van onafhankelijk volksvertegenwoordiger.
* Sedert 29 mei 2020 zetelt Victoria Austraet (voordien lid van DierAnimal)
in de hoedanigheid van onafhankelijk volksvertegenwoordigster.
* Sedert 21 september 2020 zetelt Bertin Mampaka Mankamba (voordien lid van
de cdH-fractie) in de hoedanigheid van lid van de MR-fractie

Brussels Parlement – Activiteitenverslag 2019-2020

15

DE ASSEMBLEE









PROFIEL 2020 (op 22/10/2020)
VERDELING
PER GESLACHT

VERDELING
PER LEEFTIJD

GEMEENTELIJK
MANDAAT  

31

43 vrouwen - 48,36%

9

8
46 mannen - 51,64%
20

16
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30

Burgemeesters

5

Schepenen

20

20

-

2

40

ø

1
50

60

70

+

80 ...JAAR

-

JONGSTE 24

ø

GEMIDDELDE LEEFTIJD 45

+

OUDSTE 73

53

1

Gemeenteraadsleden

OCMW-voorzitter

3

Bachelor/graduaat/kandidatuur

1
Politieke wetenschappen en openbaar bestuur

4
5
6
6

Andere

Economische, handels-, bedrijfswetenschappen

3



Rechten

Geaggregeerde (lager, secundair en hoger onderwijs)

Master/licenciaat

Sociale wetenschappen

1
Ingenieurswetenschappen

Geneeskunde

Wijsbegeerte en letteren

Doctoraat

10
16
59
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Geen diploma hoger onderwijs



VERDELING PER DIPLOMA
EN STUDIENIVEAU

33

20
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B. ZIJN INTERNE STRUCTUREN
Het Bureau

ZITTING 2019-2020

SAMENSTELLING VAN HET
BUREAU

RACHID MADRANE
voorzitter
(PS)

GUY VANHENGEL
eerste ondervoorzitter
(Open VLD)

(OP 21/09/2020)

Het Bureau is samengesteld uit een voorzitter, een
eerste ondervoorzitter, drie ondervoorzitters, tien
secretarissen en 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.

HICHAM TALHI
ondervoorzitter
(Ecolo)

6 Vrouwen

40%

9 Mannen

60%
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VINCENT DE WOLF
ondervoorzitter
(MR)

MARC LOEWENSTEIN
ondervoorzitter
(DéFI)
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YOUSSEF HANDICHI

ISABELLE EMMERY

ZOÉ GENOT*

ANNE-CHARLOTTE D’URSEL

GILLES VERSTRAETEN

MARC-JEAN GHYSSELS

VÉRONIQUE LEFRANCQ*

JUAN BENJUMEA MORENO

eerste secretaris
(PTB)

secretaris
(N-VA)

secretaris
(PS)

secretaris
(PS)

secretaris
(Ecolo)

secretaris
(cdH)

secretaris
(MR)

secretaris
(Groen)
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HILDE SABBE

secretaris
(one.brussels-sp.a)







LOTTE STOOPS
secretaris
(Groen)

* Op 20 januari 2020 nam Céline Fremault, Voorzitter van de cdH-fractie, ontslag als zesde
secretaris van het Parlement. Zij werd vervangen door Bertin Mampaka Mankamba.
* Op 13 maart 2020 nam Barbara de Radiguès (Ecolo) ontslag als derde secretaris van het
Parlement. Zij werd vervangen door Zoé Genot.

PATRICK
VANLEEMPUTTEN
griffier
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MICHEL BEERLANDT
adjunct-griffier

* Op 21 september 2020 nam Bertin Mampaka Mankamba (voordien lid van de cdH-fractie,
nu lid van de MR-fractie) ontslag als zesde secretaris van het Parlement. Hij werd vervangen
door Véronique Lefrancq voor de cdH-fractie.
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VOORZITTERS VAN DE ERKENDE POLITIEKE FRACTIES

Het Bureau in
uitgebreide samenstelling

ZITTING 2019-2020

SAMENSTELLING VAN HET
BUREAU IN
UITGEBREIDE
SAMENSTELLING (OP 21/09/2020)
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.

6 Vrouwen

43%

RIDOUANE CHAHID

PS

JOHN PITSEYS

Ecolo

ALEXIA BERTRAND

MR

EMMANUEL DE BOCK

DéFI

FRANÇOISE DE SMEDT

PTB

CÉLINE FREMAULT

cdH

ARNAUD VERSTRAETE

Groen

8 Mannen

57%
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CIELTJE VAN ACHTER

N-VA

CARLA DEJONGHE

Open VLD

FOUAD AHIDAR

one-brussels-sp.a

DOMINIEK LOOTENS-STAEL

Vlaams Belang

BIANCA DEBAETS

CD&V

PEPIJN KENNIS

Agora

JAN BUSSELEN

PVDA





DE ASSEMBLEE





C. ZIJN COMMISSIES
De commissies worden ermee belast de door het Parlement overgezonden ontwerpen en voorstellen van ordonnantie te bespreken. Ze kunnen vergaderingen houden
ter informatie van hun leden (hoorzittingen met deskundigen…) en aan de Regering
vragen stellen over allerhande aangelegenheden. 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 Parlement heeft acht vaste commissies van elk 15 leden waarvan de bevoegdheden en benaming, na advies van het Bureau in uitgebreide samenstelling, worden
vastgesteld door de voorzitter. Naast de permanente commissies die in principe elke

week bijeenkomen, zijn er andere commissies die af en toe bijeenkomen: dat zijn de
niet-permanente commissies.
De 89 Brusselse volksvertegenwoordigers hebben ook zitting in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de wetgevende macht
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). Zij telt twee commissies.
De commissies zijn proportioneel samengesteld met hetzelfde evenwicht tussen de politieke fracties als in de assemblee.
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DE COMMISSIES
VAN HET
BRUSSELS
PARLEMENT







DE PERMANENTE COMMISSIES
Commissie voor de Financiën
en de Algemene Zaken

Commissie voor
Binnenlandse Zaken

belast met de begroting, het openbaar ambt,
de externe betrekkingen, de gelijke kansen,
de biculturele aangelegenheden, het imago
van Brussel en de burgerparticipatie

belast met de plaatselijke besturen, de veiligheid en
preventie, de erediensten, de administratieve vereenvoudiging, het bezoldigd vervoer van personen en de
brandbestrijding en dringende medische hulp

voorgezeten door

voorgezeten door

RACHID MADRANE

GUY VANHENGEL

EN HUN
VOORZITTERS
(OP 21/09/2020)

(PS)

3
voorzitsters

27,3%

8
voorzitters

72,7%
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Commissie voor het
Leefmilieu en de Energie

Commissie voor
de Mobiliteit

belast met het natuurbehoud,
het dierenwelzijn, de netheid, het waterbeleid
en de haven van Brussel

belast met het openbaar vervoer,
de openbare werken en
de verkeersveiligheid

belast met de economische transitie, het wetenschappelijk onderzoek en de digitalisering

voorgezeten door

voorgezeten door

voorgezeten door

TRISTAN ROBERTI

ANNE-CHARLOTTE D’URSEL

MICHAËL VOSSAERT

(Ecolo)

(MR)

Commissie voor de
Economische Zaken en
de Tewerkstelling

(DéFI)
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Commissie voor
de Huisvesting





Commissie voor de
Territoriale Ontwikkeling

Commissie voor Gelijke
kansen en vrouwenrechten

belast met de stadsvernieuwing, de stedenbouw,
het grondbeleid, het erfgoed en het toerisme

vroeger het ‘adviescomité voor
gelijke kansen voor mannen en vrouwen’

voorgezeten door

voorgezeten door

voorgezeten door

PETYA OBOLENSKY

ISABELLE EMMERY

MARGAUX DE RÉ

(PTB)
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(Ecolo)
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ANDERE COMMISSIONS
Commissie belast met de
Europese aangelegenheden

voorgezeten door

Deze commissie, voorgezeten door Rachid Madrane (PS),
heeft als opdracht, naast de opdrachten die een permanente
commissie heeft, adviezen te verstrekken, op eigen initiatief
of op verzoek van de Regering, over alle Europese aangelegenheden die verband houden met het grondgebied van
RACHID MADRANE
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de gewestelijke of
(PS)
bicommunautaire aangelegenheden, alsook met de aanwezigheid van de Europese instellingen en hun personeel in Brussel.

Commissie voor de begroting en de rekeningen

Comité voor de follow-up
van de wetgeving

Deze commissie, voorgezeten door
David Leisterh (MR), is belast met het
onderzoek van de rekening van het Parlement, alsook met het onderzoek van de
ontwerpbegroting van de ontvangsten en
de uitgaven van het Parlement. Zij komt
daarvoor een maal per jaar bijeen

Dit comité, voorgezeten door Rachid
Madrane (PS), is belast met de evaluatie
van de ordonnanties, de resoluties en de
verordeningen die sedert ten minste twee
jaar aangenomen zijn door het Parlement.
Het zal ook de eventuele moeilijkheden
met de toepassing ervan onderzoeken.

voorgezeten door

voorgezeten door

DAVID LEISTERH

RACHID MADRANE

(MR)

(PS)

Er kunnen ook bijzondere commissies worden gevormd om bepaalde ontwerpen of voorstellen te onderzoeken, of telkens als het Parlement dat nuttig acht.
De regels voor de werking ervan zijn identiek aan deze van de permanente commissies. Tenzij anders wordt beslist, eindigt hun opdracht na neerlegging van het
parlementair eindverslag over de vraagstukken die zij dienden te behandelen.
voorgezeten door

Bijzondere Commissie
voor het Reglement
De Bijzondere Commissie voor het Reglement, voorgezeten door Rachid Madrane (PS), heeft aan het
begin van deze zittingsperiode een reeks wijzigingen
aangenomen die vooral bedoeld zijn om de werking
van het Parlement, maar ook meer in het algemeen de
democratie nieuw leven in te blazen.

RACHID MADRANE
(PS)

Bijzondere Commissie voor het beheer
van de Covid-19-pandemie
Zo beslisten de Brusselse parlementsleden op vrijdag 17 juli 2020, om een Bijzondere
Commissie voor het beheer van de Covid-19-pandemie, voorgezeten door Rachid
Madrane (PS), samen te stellen. Deze commissie, in samenspraak met het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement en met de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, kreeg als opdracht om de situavoorgezeten door
tie die zich heeft voorgedaan in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest tijdens de eerste fase van de Covid-19-crisis nader
te onderzoeken en hieruit lessen te trekken met betrekking tot de pandemie op het vlak van de gezondheid, de
economie en de sociale aangelegenheden, maar ook inzake
organisatie en coördinatie. Deze commissie moet aanbevelingen formuleren om de politieke instellingen beter voor te
bereiden en toe te laten gerichter te kunnen antwoorden,
RACHID MADRANE
indien de pandemie weer zou opflakkeren.
(PS)
(zie ook ‘’de hoogtepunten van het werk in de commissies’’, pagina 36)
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DE COMMISSIES
VAN DE
VERENIGDE
VERGADERING
EN HUN
VOORZITTERS
(OP 21/09/2020)
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Commissie voor de
Gezondheid en Bijstand
aan Personen

Commissie voor de Algemene
Bicommunautaire Zaken
belast met de financiën, de begroting, het openbaar
ambt, de externe betrekkingen en de gezinsbijslagen

voorgezeten door

voorgezeten door

IBRAHIM DÖNMEZ

JUAN BEJUMEA MORENO

(PS)

(Groen)
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D. ZIJN POLITIEKE FRACTIES
Fracties en adressen
PS

Fractiesecretaris:
Sophie BERLAIMONT (½)
Adjunct-fractiesecretaris:
Piotr GOLEBIOWSKI (½)
 02 549 69 76
 ps@parlement.brussels
 sophie.berlaimont@parlement.brussels
 pgolebiowski@parlement.brussels

ECOLO

Fractiesecretaris:
…………………………………..
Lucien STANDAERT
(einde aanwijzing op 15/11/2020)

 02 549 69 17/19

MR

Fractiesecretaris:
Aline GODFRIN
 02 549 65 71
 agodfrin@parlement.brussels

DéFI

Fractiesecretaris:
Renaud ZAUWEN
 02 549 66 30
 defi@parlement.brussels
 rzauwen@parlement.brussels

PTB

Fractiesecretaris:
Loic FRAITURE
 05 549 64 86
 loic.fraiture@parlement.brussels
 loic.fraiture@ptb.be

cdH

Fractiesecretaris:
Julien GUILLAUME
 02 549 67 44
 julien.guillaume@parlement.brussels

Groen

Fractiesecretaris:
Bram JACQUES (sedert 1/12/2020)
Jonas DUTORDOIR (½)
(einde aanwijzing op 25/10/2020)

Saraswatti MATTHIEU (½)
(einde aanwijzing op 18/10/2020)

 02 549 69 29 / 02 549 66 64
 groen@parlement.brussels.

N-VA

Fractiesecretaris: Stijn DE MARS
 02 549 68 62
 sdemars@parlement.brussels
 stijn.demars@n-va.be

Open VLD

Fractiesecretaris: Johan BASILIADES
 02 549 65 35
 jbasiliades@parlement.brussels

one.brussels-sp.a

Fractiesecretaris: Gerard OOSTERWIJK
 02 549 69 97
 sp.a@parlement.brussels
 gooseterwijk@parlement.brussels

Vlaams Belang

Fractiesecretaris: Joris De Vriendt
 02 549 68 45
 joris.devriendt@parlement.brussels
 joris.devriendt@vlaamsbelang.org

CD&V

Fractiesecretaris: Emmanuel BOODTS
 02 549 66 58
 emmanuel.boodts@parlement.brussels

Agora

Fractiesecretaris:
Elisa TIXHON (½)
Hannah VANBELLE (½)
 02 549 68 56/55
 etixhon@parlement.brussels
 hvanbelle@parlement.brussels

PVDA

Fractiesecretaris:
……………………………………….
 02 549 64 86
 jan.busselen@parlement.brussels
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Medewerkers
• Elke volksvertegenwoordiger heeft recht op één
voltijdse medewerker (of 2 halftijdse medewerkers)
en elke fractievoorzitter heeft recht op één extra
halftijdse medewerker. Op 1 oktober 2020 waren er
44 voltijdse en 67 halftijdse medewerkers. Sommige
volksvertegenwoordigers hebben nog geen medewerkers aangeworven.
• Elke erkende politieke fractie heeft recht op 1 fractiesecretaris en 1 extra universitaire medewerker per 5
fractieleden. Er kan 1 adjunct-fractiesecretaris worden
aangesteld onder de universitaire medewerkers. Op 1
oktober 2020 waren er 8 voltijdse fractiesecretarissen,
1 voltijds adjunct-fractiesecretaris, 5 halftijdse fractiesecretarissen, 6 voltijdse universitaire medewerkers
en 4 halftijdse universitaire medewerkers. Sommige
politieke fracties hebben nog geen fractiesecretaris of
universitaire medewerker aangeworven.
Adressen: www.parlement.brussels
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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.
Zie ook: https://be.brussels/over-het-gewest/de-gewestregering

De Brusselse regering (op 21/09/2020)

• Rudi Vervoort (PS), minister-president, bevoegd voor

territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de
promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van
gewestelijk belang;

• Elke Van den Brandt (Groen), minister, bevoegd voor
mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid;

• Alain Maron (Ecolo), minister, bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie;

• Sven Gatz (Open Vld), minister, bevoegd voor financiën,

begroting, openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en
van het imago van Brussel;
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• Bernard Clerfayt (DéFI), minister, bevoegd voor werk en
beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen;

• Nawal Ben Hamou (PS), staatssecretaris, bevoegd voor
Huisvesting en Gelijke Kansen;

• Barbara Trachte (Ecolo), staatssecretaris, bevoegd voor
Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek;

• Pascal Smet (one.brussels-sp.a), staatssecretaris,

bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp.





DE REGERING





Op de foto (van links naar rechts) de Brusselse regering:
Bernard Clerfayt (DéFI), Nawal Ben Hamou (PS), Elke Van den Brandt (Groen), Rudi Vervoort (PS),
Alain Maron (Ecolo), Pascal Smet (one.brussels-sp.a), Barbara Trachte (Ecolo), Sven Gatz (Open VLD)
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B. HET VERENIGD COLLEGE
HET VERENIGD COLLEGE

(op 21/09/2020)

• Rudi Vervoort (PS), voorzitter van het Verenigd College van de GGC verzekert de coördinatie van het beleid van het Verenigd College;

• Elke Van den Brandt (Groen), lid van

het Verenigd College van de GGC bevoegd  voor
gezondheid en welzijn (samen met Minister
Alain Maron);

• Alain Maron (Ecolo), lid van het Verenigd

College van de GGC bevoegd voor gezondheid en
welzijn (samen met Minister Elke Van den Brandt);

• Sven Gatz (Open VLD), lid van het Verenigd
College van de GGC bevoegd voor gezinsbijslagen, openbaar ambt, financiën, begroting,
externe betrekkingen en filmkeuring (samen
met Minister Bernard Clerfayt);

• Bernard Clerfayt (DéFI), lid van het Ver-

enigd College van de GGC bevoegd voor gezinsbijslagen, openbaar ambt, financiën, begroting,
externe betrekkingen en filmkeuring (samen
met Minister Sven Gatz).
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Zie ook:
• het regeerakkoord van de Brusselse regering 2019-2024
www.parlement.brussels/de-algemene-beleidsverklaring-van-de-brusselse-regering
• de Algemene beleidsverklaring 2020-2021
www.parlement.brussels/algemene-beleidsverklaring-2020-2021-van-de-brusselse-regering









HET WETGEVEND WERK
TIJDENS DE ZITTING

HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING









A. DE HOOGTEPUNTEN VAN HET WERK IN DE
PLENAIRE VERGADERING EN IN DE COMMISSIES
De zitting van 2019-2020 was duidelijk gekenmerkt door de gezondheidscrisis. Vanaf maart 2020 werden de besprekingen dus grotendeels gedomineerd door de Covid-19-epidemie. En hoewel er bijzondere machten werden toegekend aan de regering en het Verenigd College, bleef het Parlement het essentiële overlegforum voor de democratie
en zette het, voor zover dat mogelijk was, zijn belangrijkste taken voort.
Aan het begin van deze nieuwe zittingsperiode was er al veel gesproken over democratie, toen de nieuwgekozen
voorzitter aankondigde dat hij het Parlement wilde openstellen voor de Brusselaars. Die aankondiging zal niet
tevergeefs zijn, aangezien de assemblee, op basis van grondig denkwerk waarbij parlementsleden en deskundigen
betrokken zijn, tijdens de zittingsperiode 2020-2021 haar eerste overlegcommissies zou moeten starten, ditmaal
met parlementsleden en burgers. Een primeur waar het Gewest trots op mag zijn...

A.1. De hoogtepunten
van het werk in de
plenaire vergadering
Al op 13 maart 2020 hield het Parlement een eerste debat over de gevolgen van het coronavirus in het Brussels Gewest. Verschillende aspecten van het begin van
de epidemie en de lockdown die de Brusselaars moest
beschermen, werden voorgesteld. Er werd een verband
gelegd met de situatie van de aanslagen in 2016 met betrekking tot de crisis in het toerisme en het hotelwezen.
De situatie van ziekenhuizen, rusthuizen en kwetsbare
bevolkingsgroepen (daklozen, migranten, mensen met
een handicap) werd onder de aandacht gebracht. De
sprekers spraken hun bezorgdheid uit over de economische gevolgen van de crisis voor de evenementensector,
de horeca, het vervoer, de import-export en de gevolgen
voor het onderwijs, de zelfstandigen (versterking van het
telefoonnummer 1819) en de werknemers (organisatie
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om zelf de dringende en adequate maatregelen te treffen om de door Covid-19 veroorzaakte gezondheidscrisis
aan te pakken en het hoofd te bieden aan de eventuele
onmogelijkheid voor het Parlement om bijeen te komen.
De volksvertegenwoordigers hebben de noodsituatie
erkend en deze bijzondere machten verleend.

Er werd steun betuigd aan alle actoren in het veld. De
noodzaak van duidelijke en consistente communicatie
tussen de verschillende machtsniveaus werd benadrukt.
Crisisleningen, uitstel van belastingen en bijdragen, fiscale en sociale begeleiding werden besproken, waarbij de
delicate begrotingscontext in herinnering werd gebracht.
Op al die vragen en bezorgdheden hebben de verschillende ministers geantwoord door op hun respectieve
bevoegdheidsgebieden de geplande maatregelen toe te
lichten en cijfers te presenteren. Zij toonden zich zowel
geruststellend als bewust van de ernst van de situatie.

Op 8 april 2020 heeft het Parlement een debat gehouden
over de aspecten van het sociaal en gezondheidsbeleid
en het economisch beleid (premies en steun voor de
economische sector) in het kader van de Covid-19gezondheidscrisis. De invoering van Covid-19-tests in
rusthuizen en ziekenhuizen voor bewoners en personeel,
de levering van beschermingsmateriaal en de distributie
ervan, alsook het ziekteverzuim in de zorgsector en de
opvanginfrastructuren kwamen uitgebreid aan bod. Er
is gesproken over maatregelen ter ondersteuning van
diverse sectoren, waaronder rusthuizen, zorgpersoneel
en de non-profitsector. Tijdens de besprekingen werd ook
aandacht besteed aan de aanvulling op de werkloosheidsuitkeringen, aan de nadere regels voor de betaling van
een forfaitaire premie van 4.000 euro aan verschillende
categorieën van economische actoren, aan de website
1819.brussels voor zelfstandigen en aan de fablabs (die
maskers, schermen en beademingstoestellen produceren).

Minder dan een week later (op 19 maart 2020) hebben
het Parlement en de Verenigde Vergadering, als reactie
op de noodsituatie, voor het eerst in hun geschiedenis
bijzondere machten toegekend aan de regering en het
Verenigd College in het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis (A-167 / B-28). Het doel was om de uitvoerende macht een uitzonderlijke machtiging te verlenen

Andere thema's die aan bod kwamen, waren de gezondheid van de werknemers en het geestelijk welzijn, de opvangcentra voor personen met een handicap, de opvang
van daklozen in de hotels en de voedselverdeling, de
situatie bij Net Brussel en die van de taxichauffeurs en
van de mensen die in de sector van de dienstencheques
werken. De ministers van economie, werkgelegenheid

van telewerk, tijdelijke werkloosheid, maatregelen om
de gezondheid van de werknemers te garanderen).





HET WETGEVEND WERK TIJDENS DE ZITTING





Diezelfde dag heeft het Parlement beslist een bijzondere
commissie op te richten over de aanpak van de Covid-19pandemie door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die haar conclusies in de loop van
de zitting 2020-2021 zal voorleggen (A-198 / B-34).

A.2. De hoogtepunten van
het werk in de commissies
A.2.0. BIJZONDERE COMMISSIE
VOOR HET REGLEMENT

en bijstand aan personen hebben de vele gestelde vragen beantwoord, elk volgens hun eigen bevoegdheden.
Ten slotte werden institutionele aspecten aan de orde
gesteld (contacten met het Europese en het federale
niveau, gemeentelijke coördinatie, rol van de Economic
Risk Management Group om de continuïteit van de
essentiële taken te verzekeren).
Op 17 juli 2020 heeft het Parlement een debat gehouden over het herstelplan van de regering (A-209).
Minister-president Rudi Vervoort heeft dit herstelplan
van 120 miljoen euro voorgesteld, dat een vervolg is
op de 500 miljoen euro die al in april en mei 2020 was
vrijgemaakt om mensen en bedrijven in moeilijkheden
als gevolg van de gezondheidscrisis te ondersteunen.
De bedoeling is enerzijds de economische en sociale
gevolgen van de crisis op te vangen (steun aan bedrijven, rusthuizen, zorginstellingen, noodfonds voor de
culturele sector, steun aan huurders met een bescheiden inkomen, toeslag bij de kinderbijslag) en anderzijds
licht te werpen op eventuele toekomstige crises.

De regering heeft zich bereid verklaard deze steun te
structureren door middel van een herstelplan dat Brussel
veerkrachtig kan maken en tegelijkertijd de economische
en ecologische transitie kan voortzetten. De verplaatsing
van productieve functies, de transformatie van bedrijven
en de kwaliteit van de werkgelegenheid, de digitale transitie, de versnelling van de bouw van de nabije en duurzame stad (renovatie van gebouwen), de versterking van de
zachte mobiliteit (fietspaden en aanbod van kwaliteitsvol
openbaar vervoer), de algemene ontwikkeling van groene
ruimten en de versnelling van de bouw van openbare
huisvesting waren enkele van de aandachtspunten.
Er ontstond een levendig debat. Sommige volksvertegenwoordigers drongen aan op de noodzaak van coördinatie
met andere machtsniveaus en een innovatiever werkgelegenheidsbeleid. Zij wezen op het bescheiden karakter van
de voorgestelde maatregelen, die al in het regeerakkoord
waren aangekondigd, maar nog niet in de begroting waren
opgenomen. Andere volksvertegenwoordigers waren vooral verheugd over de ecologische en sociale maatregelen.

Aan het begin van deze zittingsperiode heeft de Bijzondere commissie voor het Reglement een reeks wijzigingen aangenomen die vooral bedoeld zijn om de werking
van het Parlement, maar ook meer in het algemeen de
democratie nieuw leven in te blazen.
Naast de meer technische bepalingen met name over de
erkenning van de politieke fracties (A-13 / B-6) heeft de
Bijzondere commissie voor het Reglement zich ook ingespannen voor de transparantie van de debatten door
het openbaar maken van de werkzaamheden van de
commissie voor de geldigverklaring van de kiesverrichtingen en de twee commissies voor het onderzoek van
de geloofsbrieven, die belast zijn met de geldigverklaring
van de verkiezing van het Parlement aan het begin van
de zittingsperiode (A-120 / B-23), of het rechtstreeks uitzenden van de vergaderingen van de commissies en het
ter beschikking stellen van de opnames op de website
van het Parlement (A-20 / B-8).
Zij heeft ook bijzondere aandacht besteed aan de dynamiek en de doeltreffendheid van de besprekingen door
de spreektijden en -rechten te wijzigen en door een
nieuwe mogelijkheid van politieke controle in te voeren:
de "vraag om uitleg" (A-120 / B-23).
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Tevens heeft zij blijk gegeven van een grote gevoeligheid
voor de genderproblematiek, door het criterium van de
afwisseling tussen mannen en vrouwen wanneer zij het
woord nemen toe te voegen (A-120 / B-23), maar vooral
door het adviescomité voor gelijke kansen voor mannen
en vrouwen om te vormen tot een volwaardige vaste
commissie die belast is met "gelijke kansen en vrouwenrechten" (A-101 / B-20).
Vervolgens heeft zij uitgebreid gewerkt aan de heropleving van de democratie en de versterking van de
betrokkenheid van de Brusselaars bij het politieke leven
door het recht om gehoord te worden na de indiening
van een verzoekschrift uit te breiden (A-105 / B-22) en
heeft zij vooral het nieuwe proces van burgerparticipatie
op gang gebracht in de vorm van overlegcommissies
(A-100 / B-19), waarbij voortaan parlementsleden en
burgers worden bijeengebracht. De praktische details
van dit proces worden uiteengezet in een vademecum,
het resultaat van een werk van lange adem dat is verrijkt
met de bijdrage van talrijke deskundigen met verschillende achtergronden en dat aan het einde van de zitting
door het Parlement is aangenomen (A-210 / B-40).
Ten slotte heeft de Bijzondere commissie voor het Reglement, als reactie op de door de gezondheidscrisis opgelegde
beperkingen, een wijziging van het Reglement goedgekeurd
"tot invoering van de beraadslaging en stemming op afstand
ten gevolge van een ernstige en uitzonderlijke toestand die
de volksgezondheid bedreigt en die de parlementsleden
verhindert om fysiek aanwezig te zijn" (A-171 / B-29).

A.2.1. HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
A.2.1.1. Commissie voor de Financiën
en de Algemene Zaken
Tijdens de eerste zitting van deze zittingsperiode is de
Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken
zesentwintig keer bijeengekomen, onder voorzitterschap

38

Brussels Parlement – Activiteitenverslag 2019-2020







van de heer Rachid Madrane, voorzitter van het Parlement. Zoals alle vaste commissies is het een van de taken van de commissie om het optreden van de regering
te controleren door middel van interpellaties, vragen
om uitleg en mondelinge vragen, die het merendeel van
de vergaderingen van de commissie in beslag hebben
genomen. Minister Sven Gatz, belast met Financiën,
Begroting en Openbaar Ambt, staatssecretaris Pascal
Smet, belast met Buitenlandse Handel en Internationale Betrekkingen, en minister-president Rudi Vervoort,
belast met onder meer het Imago van Brussel, werden
opgeroepen om antwoord te geven op talrijke vragen die
in de commissie werden gesteld.
De commissie heeft ook vergaderingen gehouden om
haar leden te informeren. Zo heeft zij op 21 oktober
2019, vóór de oprichting van de nieuwe commissie voor
gelijke kansen en vrouwenrechten, vertegenwoordigers
van Unia ontvangen voor een presentatie van het jaarverslag van deze instelling, gevolgd door een gedachtewisseling. De commissie heeft op 9 december 2019 ook
een presentatie van minister Sven Gatz bijgewoond van
de beleidsnota 2019-2024 over de promotie van meertaligheid, die aanleiding gaf tot een gedachtewisseling.
Een andere taak van de vaste commissies, en in het
bijzonder van de commissie voor de Financiën en de
Algemene Zaken, bestond erin de begrotingsaanpassing
2019 en de begroting 2020 van het Gewest in detail te
onderzoeken, wat in november 2019 maar liefst vier lange vergaderingen in beslag heeft genomen (A-32, A-36).
In de loop van het jaar werden ook zes vergaderingen
gehouden om de ontwerpen en voorstellen van ordonnantie met betrekking tot de begroting en de belastingen te onderzoeken: overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de onroerende voorheffing door
het Gewest (A-17, A-18, A-168), goedkeuring van de
algemene rekening en eindregeling van de begroting van
een aantal instellingen van openbaar nut (A-155, A-156),
onderzoek van de begroting van de instellingen voor vrijzinnige morele dienstverlening (A-128) en goedkeuring

van een begrotingsberaadslaging van de regering om
maatregelen te nemen in het kader van de gezondheidscrisis (A-209). De commissie heeft zich ook gebogen over
ontwerpen van ordonnantie houdende instemming met
internationale verdragen (A-91, A-92, A-93).
Het jaar 2020 werd gekenmerkt door de Covid-19-gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende lockdown
van half maart tot eind mei, waardoor de commissie
verschillende keren per videoconferentie moest vergaderen, met name om de financiële en budgettaire aspecten
van de crisis te bespreken.
Tot slot heeft de commissie ook een aantal voorstellen
van ordonnantie en van resolutie onderzocht, zowel van
de oppositie als van de meerderheid. Het gaat onder
meer over het voorstel om het aantal handtekeningen
dat een indiener van een petitie nodig heeft om door het
Parlement gehoord te worden te verlagen van 5.000 tot
1.000 (A-139), het voorstel tot oprichting van de bijzondere commissie over de aanpak van de Covid-19-pandemie door de regering (A-198), dat is aangenomen tijdens
een gezamenlijke vergadering met de Commissie voor
de Algemene Bicommunautaire Zaken van de Verenigde
Vergadering, en het voorstel van resolutie betreffende de
structurele en inclusieve dekolonisering van de Brusselse
openbare ruimte (A-192), dat aanleiding heeft gegeven
tot een zeer rijk parlementair debat.

A.2.1.2. Commissie voor de Binnenlandse Zaken
De commissie voor de Binnenlandse Zaken is, tijdens
het zittingsjaar 2019-2020, achttien keer bijeengekomen
onder het voorzitterschap van de heer Guy Vanhengel.
Een groot deel van die bijeenkomsten was gewijd aan
de controle van de regering onder de vorm van parlementaire interpellaties, vragen om uitleg en mondelinge
vragen. De ondervraagde regeringsleden waren de heer
Rudi Vervoort, minister-president bevoegd voor het
veiligheidsbeleid, de heer Bernard Clerfayt, minister
bevoegd voor de plaatselijke besturen en de heer Pascal

Smet, staatssecretaris bevoegd voor de brandweerdiensten. Drie interpellaties over het taalverslag van de
vice-gouverneur, over geweld tegenover de politiediensten en over de financiering van de politiezones leidden
tot de indiening van een gemotiveerde motie.
Op wetgevend vlak werden dit jaar twee teksten door
de commissie aangenomen. De eerste was het Voorstel
van ordonnantie tot wijziging van artikel 11 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen (A-87). Deze ordonnantie had tot doel de continuïteit te verzekeren van de inning van de gemeentelijke
belastingen die vanaf 1 januari 2020 worden geheven.
Hiervoor was, ten gevolge van de goedkeuring van de
federale wet van 13 april 2019 dat een nieuw Wetboek
van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen introduceert, een
wijziging van de ordonnantie noodzakelijk. De tweede
was het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de
Nieuwe Gemeentewet (A-145). Dit ontwerp van ordonnantie beoogde de wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om een aantal verbeteringen aan te brengen in
verschillende domeinen van het gemeenterecht. Deze
tekst werd aanzien als een eerste stap binnen een
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uitgebreider ontwerp dat dient om een gecoördineerde
wetgeving te bekomen die enkel van toepassing is op
de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De inhoudelijke wijzigingen hadden voornamelijk betrekking op de vervallenverklaring van een gemeenteraadslid, de regels over de verhindering van de
gemeenteraadsleden en de schepenen, de bepalingen
over de vertrouwenspersoon die een gemeenteraadslid
met een handicap bijstaat, en de mogelijkheid voor het
college van burgemeester en schepenen te vergaderen
door middel van videoconferentie en stukken elektronisch te ondertekenen.
Eén voorstel van resolutie ertoe strekkende een thematische studie te houden over de praktijk van het achterlaten van reclamedrukwerk voor de niet-traditionele
verkoopcircuits van tweedehandsvoertuigen (A-72) werd
door de commissie verworpen.
Andere bijzondere momenten waren de voorstelling betreffende “de pensioenlasten van de Brusselse plaatselijke besturen” door Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) op
10 december 2019 en de bezoeken aan Brussel Preventie
& Veiligheid (BPV) en van het nieuwe crisiscentrum van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 4 februari 2020.

Tot slot, tijdens de lockdown vergaderde de commissie
via videoconferentie en debatteerde ze over de aspecten veiligheid en preventie, plaatselijke besturen,
erediensten, taxi’s en de dienst voor brandbestrijding en
dringende medische hulp in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19.

A.2.1.3. Commissie voor het Leefmilieu
en de Energie
In deze eerste zitting van de nieuwe zittingsperiode heeft
de Commissie voor het Leefmilieu en de Energie een reeks
ordonnanties aangenomen op verschillende gebieden
(verpakkingsbeheer, invasieve uitheemse soorten, milieuovertredingen, elektriciteitsmarkt). In deze fase van de
zittingsperiode zijn deze echter vooral technisch van aard.
Wat de voorstellen van resolutie betreft, heeft de commissie zich gebogen over het probleem van de branden
in het Amazonegebied en een resolutie aangenomen
om de acties ter bescherming van het Amazonewoud te
steunen (A-43).
Met betrekking tot de groene ruimten werd de openstelling van het domein Hertoginnedal gevraagd via een voorstel van resolutie dat hierover werd aangenomen (A-166).
Net als de andere commissies heeft de commissie zich
moeten aanpassen tijdens de periode van de lockdown.
De leden zijn op afstand bijeengekomen om minister
Alain Maron te horen en een voorstel van ordonnantie
over het thema water aan te nemen (A-173).
Openbare netheid was een centraal thema tijdens deze
zitting. Twee vergaderingen werden gewijd aan het
onderzoek van de resultaten van drie audits die werden
uitgevoerd bij het agentschap Net Brussel.
De commissie heeft een reeks bezoeken en hoorzittingen georganiseerd om haar leden in staat te stellen de
instellingen te ontmoeten die zich in Brussel bezighouden met de door de commissie behandelde zaken.
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Zo hebben de commissieleden de directie van Leefmilieu
Brussel gezien in hun lokalen. De commissie heeft ook
de directie van Vivaqua in zijn lokalen ontmoet. Voorts
heeft zij een hoorzitting gehouden met de verantwoordelijken van Brugel in het Parlement.
De commissie bracht ook een belangrijk bezoek in het
kader van het project voor de vestiging van een biomethanisatiecentrum in Brussel. Zij ging naar Herstal, in de
provincie Luik, om de zeer recente biomethanisatie-eenheid van de provincie Luik te bezoeken.
Tot slot heeft de commissie een gedachtewisseling gehouden met een delegatie van de Assemblée nationale
van Quebec, die een bezoek bracht aan Europa om de
tenuitvoerlegging van verschillende verboden op pesticiden in de openbare ruimte te onderzoeken.

A.2.1.4. Commissie voor de Mobiliteit
De commissie heeft het voorstel van ordonnantie aangenomen dat de ordonnantie van 19 oktober 2019 "tot
wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over
ondergrondse kabels, buizen en leidingen" (A-14) zou
worden. Met deze ordonnantie wordt Richtlijn 2014/61/
EU van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging
van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid omgezet in het
Brussels recht.
Van de vele vragen die aan de regering werden gesteld,
hadden de vragen die de meeste debatten opleverden
betrekking op gedeelde scooters en fietsen, laadpalen
voor elektrische voertuigen, verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur.
In mei 2020 voerden de commissieleden gepassioneerde
debatten via videoconferentie over de mobiliteit tijdens
de lockdown, in het gezelschap van vertegenwoordi-
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gers van de MIVB, Brussel Mobiliteit, maar ook van het
agentschap parking.brussels, terwijl een sociaal conflict
opschudding veroorzaakte bij de MIVB over de bescherming van de medewerkers tegen het coronavirus. De
commissie heeft een actualiteitsdebat over dit onderwerp georganiseerd.
Daarnaast heeft de commissie verschillende werkbezoeken afgelegd. In oktober 2019 bezocht zij het dispatchingcentrum van de MIVB en in februari 2020 de installaties
van de stelplaats van de MIVB in Haren, waaronder het
atelier voor trams, het opleidingscentrum voor bovengrondse voertuigen en de stelplaats voor elektrische
bussen. In maart 2020 is de commissie vervolgens naar
het Gewestelijk Parkeeragentschap, parking.brussels,
gegaan en heeft zij met de algemene directie en andere
medewerkers van gedachten gewisseld over de werking
en de financiën van het agentschap. Tot slot hebben
de commissieleden in juli 2020 ook de werf van de
Leopold II-tunnel bezocht, die gedurende enkele maanden een grote renovatie ondergaat, in het gezelschap
van ingenieurs van Brussel Mobiliteit.

A.2.1.5. Commissie voor de Economische
Zaken en de Tewerkstelling
Het is natuurlijk de Covid-19-pandemie die de debatten van de Commissie voor de Economische Zaken en
de Tewerkstelling tijdens deze zitting 2019-2020 heeft
gedomineerd. Aanvankelijk waren de besprekingen
opgeschort, maar ze zouden zeer snel worden hervat,
voornamelijk via videoconferentie, ten eerste over de
directe gevolgen van de crisis voor de economie en de
werkgelegenheid, die in bepaalde sectoren bijzonder
frappant waren, en ten tweede over het door de regering opgestelde herstelplan om de gevolgen van deze
ramp, in de eerste plaats voor de gezondheid, op korte,
middellange en lange termijn zo snel en zo doeltreffend
mogelijk op te vangen.

Maar de commissie had al eerder andere onderwerpen
aangevat, als reactie op de actualiteit en het werk van
de regering. Bezorgd over het lot van de huishoudhulpen
hebben de volksvertegenwoordigers de aangekondigde
hervorming van het systeem van de dienstencheques
uitvoerig besproken, met name op basis van recente
studies die hun waren verstrekt.
De parlementsleden hebben de regering ook grondig
ondervraagd over de strategie voor economische transitie, Go4Brussel2030 genaamd, die ontwikkeld werd in
samenwerking met de sociale partners en die de overheidsinitiatieven op dit gebied opneemt in een globale
visie door sturing, opvolging en evaluatie ervan mogelijk
te maken.
Op het gebied van transitie heeft vooral het concept van
de circulaire economie de belangstelling van de commissie gewekt, wat tot uiting kwam in tal van interpellaties,
vragen om uitleg en mondelinge vragen, maar ook in
een bezoek aan Greenbizz, dat speciaal aangepaste
ondersteuning biedt voor innovatieve start-ups in de
duurzame economie.
Over de toekomst gesproken, ook kunstmatige intelligentie was het onderwerp van grote discussies, die tot de
conclusie leidden dat er hoorzittingen moesten worden
georganiseerd. Hoorzittingen die door de Covid-19-crisis
moesten worden uitgesteld...
Op wetgevend vlak heeft de commissie een technische
ordonnantie goedgekeurd die een rechtsgrond moest
bieden voor de controles die het Gewest uitvoert op
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (A-15).
De commissie heeft zich ook gebogen over de digitale
transitie door twee ontwerpen van ordonnantie aan te
nemen, de eerste over de elektronische uitwisseling van
gegevens (A-134) en de tweede over het principe van de
unieke gegevensinzameling (A-180).
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A.2.1.6. Commissie voor de Huisvesting
Tijdens deze eerste zitting van de nieuwe zittingsperiode
heeft de Commissie voor de Huisvesting een klassieke
politieke controle uitgeoefend door middel van interpellaties, vragen om uitleg en mondelinge vragen. De
belangrijkste onderwerpen die tijdens de zitting werden
besproken waren onder meer de veralgemening van de
huurtoelage, de verbouwing van kantoren tot woningen,
de huurprijzen, de bouw van sociale woningen en de
leegstaande woningen.
Net als de andere commissies heeft de commissie zich
moeten aanpassen tijdens de periode van de lockdown.
De leden zijn op afstand bijeengekomen om staatssecretaris Nawal Ben Hamou te ondervragen over de
gevolgen van de Covid-19-gezondheidscrisis voor de
huisvesting.
Zij heeft ook een voorstel van resolutie onderzocht over
een huurtoelage van 200 euro voor gezinnen die inkomensverlies lijden als gevolg van de Covid-19-crisis. Dat voorstel
is door de leden van de commissie verworpen (A-172).
De commissie heeft een ambitieuze agenda opgesteld
voor het veldwerk. De twee belangrijkste thema's die gedurende de zittingsperiode zullen worden behandeld zijn
het probleem van de sociale huisvesting en de particuliere huurmarkt. Er is een programma van hoorzittingen,
bezoeken op het terrein en een reis naar het buitenland,
namelijk naar Wenen, gepland.
In het kader van dit programma heeft de commissie al
een reeks bezoeken en hoorzittingen georganiseerd om
haar leden in staat te stellen de instellingen te ontmoeten die zich bezighouden met sociale huisvesting in
Brussel.
Zo hebben de commissieleden de directie van de BGHM
gezien in hun lokalen. De commissie heeft ook de directie van Brusselse Woning ontmoet in het Parlement.
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A.2.1.7. Commissie voor Territoriale
Ontwikkeling
Elke week of bijna elke week werden er interpellaties,
vragen om uitleg en vragen gesteld aan de belangrijkste
ministers die belast zijn met territoriale ontwikkeling,
namelijk de heer Rudi Vervoort voor stadsontwikkeling en de heer Pascal Smet voor stedenbouwkundige
vergunningen. Het aantal vragen neemt van jaar tot
jaar aanzienlijk toe. De behandelde onderwerpen zijn
gevarieerd, maar de volgende thema's kunnen worden
onderscheiden. De regering werd verzocht om zich
nader te verklaren over bijvoorbeeld: de genderdimensie in de openbare ruimte, de inventarisatie van de
ondergrond, de begrafenissen, de gezondheidscrisis, de
vermindering van de groene ruimte, het BWRO, de GSV,
de stedenbouwkundige lasten, het wetenschappelijk
comité huisvesting, de controle van de EPB-wetgeving,
de bouwmeester, het toerisme, de liften, de opgravingen, de terreinen voor woonwagenbewoners, de
monumenten uit het kolonialisme, de RPA's (richtplannen van aanleg), de stedenbouwkundige vergunningen
(vaak op beschermde panden), de torens, de modulaire
woningen, NEO, de nieuwe duurzame wijkcontracten, de
heraanleg van de Havenlaan, enz.
Gezien de vernieuwing van het Parlement in mei 2019,
wilde de commissie, aan het begin van de zittingsperiode, graag dat de verschillende diensten aan haar werden
voorgesteld. Zo kwam de heer Tom Sanders in oktober
2019 perspective.brussels voorstellen. Een andere
vergadering in november was een gelegenheid om de
verschillende RPA's voor te stellen.
Zoals elk jaar heeft de commissie in november de
begroting geanalyseerd. Bij die gelegenheid heeft de
commissie een meer analytische blik kunnen werpen op
het hele territoriale ontwikkelingsbeleid.
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Op 9 december 2019 vond een bezoek plaats aan de site
van Mediapark. Eerst werd de transformatie van de site
gepresenteerd, gevolgd door een bezoek. De commissie werd ontvangen door de directeur en de leden van
de MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting) en de
administrateur-generaal van de RTBF. De plannen voor
de nieuwe RTBF werden gepresenteerd.
Is het nodig om te herinneren aan half maart 2020 en
de eerste golf van de Covid-19-gezondheidscrisis? Na de
bespreking en de stemming in de plenaire vergadering
over de toekenning van de bijzondere machten, moest
het telewerk voor commissieleden en diensten worden
georganiseerd. Aangezien het werk van de parlementsleden per definitie bestaat uit directe contacten, moest
de aanpak worden vernieuwd en een alternatief worden
gevonden voor de fysieke vergaderingen. Met ondersteuning van de informaticadienst werden verschillende
videoconferenties op afstand tot stand gebracht. Deze
zijn zeer goed verlopen, met name dankzij de goede
medewerking van de volksvertegenwoordigers.
Op 22 juni 2020 werd de nieuwe/voormalige bouwmeester, de heer Kristiaan Borret, door de commissie
gehoord. Bij die gelegenheid maakte hij de balans op van
zijn vorige mandaat. Vervolgens heeft hij de vragen van
de volksvertegenwoordigers beantwoord.
Na de volledige vernieuwing ervan in december 2019,
is de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC), in de
persoon van de heer Benoît Périlleux, voorzitter, en de
heer Eric Corijn, lid van de GOC, op 6 juli 2020 haar opdrachten en enkele actuele dossiers komen voorstellen.
De wetgevingsinitiatieven met betrekking tot het BWRO
werden uitgesteld tot 2021 vanwege de gezondheidscrisis. Van reizen was geen sprake meer.
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A.2.1.8. Commissie voor Gelijke Kansen
en Vrouwenrechten
De Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten
is een vaste commissie die in januari 2020 is opgericht
en het adviescomité voor gelijke kansen voor mannen
en vrouwen vervangt. Zij heeft de bevoegdheden
van dat comité overgenomen - uitgebreid tot gelijke
kansen in de ruime zin - en krijgt dezelfde wetgevende,
controlerende en budgettaire taken als de andere vaste
commissies, die het comité niet had.
Aan het begin van de zitting had het adviescomité een
regeling van zijn werkzaamheden voor de hele zittingsperiode opgesteld, waarin de volgende onderwerpen
aan bod kwamen: (1) vrouwen in de politiek, (2) geweld
tegen vrouwen, (3) genderkwestie voor gemarginaliseerde personen, (4) minderheden en (5) actieve vrouwen.
De studie van het eerste thema begon met een hoorzitting met de regeringsleden over de plaats van vrouwen
in het kader van hun respectievelijke bevoegdheidsgebieden. De Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten heeft de hoorzittingen met de regeringsleden
hervat en voortgezet gedurende de hele zitting.
De Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten
heeft ook een resolutie aangenomen teneinde in samenwerking met de apotheken een specifiek meldingssysteem op te zetten voor slachtoffers van intrafamiliaal
en partnergeweld (A-179). Gezien de toename van het
intrafamiliaal geweld die werd vastgesteld tijdens de
lockdown als gevolg van de Covid-19-gezondheidstoestand, heeft deze tekst tot doel de Brusselse regering
te vragen een lokaal meldingssysteem op te zetten dat
slachtoffers in staat stelt hun situatie aan hun apotheker
toe te vertrouwen, het bewustzijn van intrafamiliaal
en huiselijk geweld bij veldwerkers te verhogen en een
strategie voor de bescherming en verwijdering van
slachtoffers op te zetten.

Foto genomen voor de Covid-19-pandemie

De Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten
heeft ook haar bevoegdheid om toezicht te houden op
de regering volledig ten uitvoer gelegd. Zo werden bijvoorbeeld de thema's geweld tegen sekswerkers, discriminatie van intersekse personen, de afwezigheid van personen met een handicap in de ministeriële kabinetten, de
pesterijen tegen vrouwelijke politieagenten, de invoering
van een benaderingswaarschuwingsarmband, de aanpak
rond cyberpesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en seksueel geweld in België aan de orde gesteld.
Tot slot heeft de Commissie voor Gelijke Kansen en
Vrouwenrechten op 3 maart 2020 in de aanloop naar
de internationale dag van de vrouwenrechten een

colloquium georganiseerd, in samenwerking met de
vereniging "Vrouwenlente". In dit kader kwamen verschillende vrouwen van verenigingen aan het woord
over onderwerpen als kinderarmoede, alleenstaande
ouders, werken met dienstencheques, deelname aan de
samenleving van vrouwen die een hoofddoek dragen en
het onthaal en de rechten van mensen zonder papieren.
Het colloquium werd afgewisseld met een slam van
kunstenares Lisette Ma Neza en werd begeleid door een
tijdelijke tentoonstelling van een werk van kunstenares
Suzanne Groothuis "Zeg het met kunst" in de lokalen van
het Parlement.
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A.2.1.9. Commissie belast met de
Europese Aangelegenheden
Tijdens deze eerste zitting van de zittingsperiode heeft de
Commissie belast met de Europese Aangelegenheden een
klassieke politieke controle uitgeoefend door middel van
interpellaties, vragen om uitleg en mondelinge vragen.
De belangrijkste onderwerpen die in de loop van het jaar
werden besproken, waren onder andere de internationale
handelsverdragen en de vestiging van de Europese instellingen in Brussel.
De Commissie belast met de Europese Aangelegenheden
had de eer de eerste commissie van het Brussels Parlement te zijn die de ondertekenaars van een petitie heeft
gehoord. Die petitie had betrekking op het verzoek om het
Brussels Gewest tot "niet-CETA-zone” uit te roepen en een
volksraadpleging over het CETA-verdrag te organiseren. De
presentatie van de ondertekenaars werd gevolgd door een
rijk debat tussen burgers en parlementsleden.
Daarnaast heeft de commissie de commissaris voor Europa
en internationale organisaties, de heer Alain Hutchinson,
gehoord, die zijn jaarverslag kwam voorstellen aan de
commissieleden.
Tot slot heeft de commissie mevrouw Veerle Nuyts en de
heer Xavier Vandenbosch gehoord, adviseurs belast met de
economische aangelegenheden en het Europees semester
bij de vertegenwoordiging van de Europese Commissie
in België. De gedachtewisseling spitste zich toe op het
Europees semester, het kader van de coördinatie van het
socio-economische beleid, het Europese herstelplan en
de aanbevelingen gericht aan België door de Europese
Commissie.

A.2.2. VERENIGDE VERGADERING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
A.2.2.1. Commissie voor de Gezondheid en
Bijstand aan Personen
De Commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan Personen is aan het begin van de huidige zittingsperiode opgericht; zij heeft bevoegdheden geërfd die voorheen verdeeld
waren tussen de commissie voor de gezondheid en de
commissie voor de sociale zaken. Het eerste jaar van haar
bestaan, de zitting van 2019-2020, staat vooral in het teken
van de Covid-19-pandemie, waarvan de follow-up zo'n 60%
van de vergaderingen van de commissie zal beslaan.
Reeds op 20 februari 2020, nog voor de ontdekking van
de eerste positieve patiënt in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, werd in de commissie een eerste parlementaire
vraag gesteld over de nieuwe ziekte van het coronavirus.
Op 5 maart 2020 werd er een hele vergadering aan gewijd,
waarin de volksvertegenwoordigers het Verenigd College
en de geneesheer-gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie konden ondervragen over de eerste maatregelen die werden genomen toen
de eerste gevallen uitbraken op het Brussels grondgebied.
Op 12 maart 2020, de dag na het verbod op niet-essentiële
bezoeken aan rusthuizen, heeft het Verenigd College een
uiteenzetting gegeven over de laatste ontwikkelingen in de
aanpak van de gezondheidscrisis en de vragen van de commissieleden beantwoord. Die laatsten verkregen dat hen
een volledig verslag over de situatie in Brussel zou worden
bezorgd, eerst wekelijks en vervolgens halfmaandelijks, opgesteld door de diensten van het Verenigd College. Tijdens
de lockdown werden deze vergaderingen voortgezet via
videoconferentie; ze werden fysiek hervat zodra de versoepeling van de maatregelen begon en werden voortgezet
tijdens het parlementaire reces.
De wetgevingswerkzaamheden van de Commissie waren
ook gewijd aan het beheer van de pandemie.
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Op 17 juli 2020 heeft de commissie het voorstel van
ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli
2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
(B-41) aangenomen. Deze tekst, ingediend door leden
van de commissie, heeft tot doel om, naar aanleiding
van de beslissingen van het Overlegcomité van 8 juli
2020, een wettelijke basis te bieden voor de maatregelen die een test en een quarantaine opleggen aan
personen die terugkeren uit geografische gebieden die
door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
als "rood" zijn gemarkeerd of die worden beschouwd als
personen met een hoog besmettingsrisico.
Op 10 september 2020 keurde de commissie het
ontwerp van ordonnantie goed houdende instemming
met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020
tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het
Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie,
de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de
bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde
agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspectiediensten en mobiele teams in het kader van
een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk)
met het coronavirus Covid-19 besmet zijn op grond van
een gegevensbank bij Sciensano (B-44). Het ging om een
instemming met een akkoord tussen de betrokken autoriteiten om het manueel en digitaal contactonderzoek
(tracing) uit te voeren, in het kader van de strijd tegen
de verspreiding van de Covid-19-pandemie, met inbegrip
van de lancering van de applicatie ‘Coronalert’.
De gezondheidscrisis heeft het werk van de commissie echter niet volledig gemonopoliseerd: er werden
hoorzittingen gehouden over de sociale ongelijkheden
op het gebied van gezondheid en de commissieleden
hebben veel vragen gesteld om het optreden van het
Verenigd College te controleren, die onder andere betrekking hadden op het Brusselse ziekenhuislandschap,
het beleid ten behoeve van daklozen, de strijd tegen de
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armoede, de ondersteuning van de eerstelijnszorg of de
opsporing van borstkanker.

A.2.2.2. Commissie voor de
Algemene Bicommunautaire Zaken
De Commissie voor de Algemene Bicommunautaire
Zaken is aan het begin van de zittingsperiode 2019-2024
opgericht. Deze nieuwe vaste commissie is, voor de gebieden die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen, belast met de
financiën, de begroting, het openbaar ambt, de externe
betrekkingen en de gezinsbijslag.
Na een periode eind 2019 die was gewijd aan het onderzoek van de door het Verenigd College ingediende
begrotingen, is de commissie in 2020 met zijn wetgevend werk begonnen met de goedkeuring van twee
ontwerpen van instemmingsordonnanties, een over het
Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 (B-26), en
het ander over het Akkoord tussen het Koninkrijk België
en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België
door deze organisatie van een verbindingsbureau bij de
instellingen van de Europese Unie, met Bijlage, gedaan
te Parijs op 3 juli 2013 (B-27).
Voorts heeft de commissie een voorstel van resolutie
onderzocht tot wijziging van de toekenningsvoorwaarden
van de gezinsbijslag voor jongeren van 18 tot 21 jaar die
hun beroepsinschakelingstijd hebben doorlopen (B-30).
In deze tekst werd het Verenigd College verzocht een
anomalie te verhelpen die het gevolg was van de botsing
tussen de Brusselse hervorming van de gezinsbijslagen en
de federale hervorming van de werkloosheidsreglementering, die tot gevolg had dat jongeren die actief naar werk
zochten, werden benadeeld doordat hun gezinsbijslagen
werden ontzegd. De werkzaamheden in de commissie
hebben het mogelijk gemaakt de formulering van het
voorstel, dat unaniem werd aangenomen, te verbeteren.

De Covid-19-pandemie heeft geleid tot de goedkeuring door de commissie van het voorstel van ordonnantie betreffende de eenmalige toekenning van een
verhoging van de bedragen van de sociale toeslagen
die worden toegekend op grond van de ordonnantie
van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van
gezinsbijslag in het kader van de Covid-19-crisis (B-39).
Op grond van deze tekst genieten gezinnen met een
jaarlijks inkomen van minder dan 45.000 euro een
verhoging van 100 euro per kind, naast de gezinsbijslag
voor de maand augustus 2020 - deze verhoging, die begin september 2020 wordt uitbetaald, vormt een steun
aan het begin van het schooljaar.
De gezinsbijslag was overigens het onderwerp van de
meeste parlementaire vragen die tijdens de zitting
van 2019-2020 naar de commissie werden verwezen,
aangezien het nieuwe Brusselse kinderbijslagsysteem
op 1 januari 2020 in werking is getreden. Het optreden
van het Verenigd College werd gecontroleerd met betrekking tot het in beheer nemen van de kinderbijslag,
de datum van de betaling ervan, de sociale toeslagen,
het geval van kinderen met een handicap die in een
instelling verblijven of van eenoudergezinnen. Niettemin kwamen ook andere onderwerpen aan bod, zoals
gendermainstreaming.
Ten slotte heeft de commissie in een gezamenlijke
vergadering met de Commissie voor de Financiën en de
Algemene Zaken van het Brussels Parlement het voorstel
goedgekeurd tot oprichting van een bijzondere commissie
over de aanpak van de Covid-19-pandemie door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (B-34).
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B. DE STATISTIEKEN VAN HET WETGEVEND WERK
B.1. De statistieken van de ingediende, aangenomen, verworpen, ingetrokken
of doelloos geworden ontwerpen en voorstellen
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
INGEDIENDE ONTWERPEN
EN VOORSTELLEN

190

48

AANGENOMEN ONTWERPEN
EN VOORSTELLEN

8

30
3

4

1

3

INGETROKKEN VOORSTELLEN

6
1

1

1

1

Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken
Commissie voor de Binnenlandse Zaken
Commissie voor het Leefmilieu en de Energie
Commissie voor de Mobiliteit

14

VERWORPEN VOORSTELLEN

6

DOELLOOS GEWORDEN
VOORSTELLEN

6

Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling
Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten
Commissie voor de Huisvesting
Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling
Bijzondere commissie voor het Reglement
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DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
INGEDIENDE ONTWERPEN
EN VOORSTELLEN

15

12
Commissie voor de
Gezondheid en Bijstand aan Personen
Commissie voor de
Algemene bicommunautaire Zaken

AANGENOMEN ONTWERPEN EN VOORSTELLEN

3

DOELLOOS GEWORDEN
VOORSTELLEN

9
3

3
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B.2. De statistieken van de interpellaties, mondelinge en dringende vragen
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
145 DRINGENDE
VRAGEN

PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR
DE FINANCIËN EN
DE ALGEMENE ZAKEN

28

28

85

1

COMMISSIE VOOR
HET LEEFMILIEU EN
DE ENERGIE

COMMISSIE VOOR
DE BINNENLANDSE ZAKEN

29

39

105

5

28

COMMISSIE VOOR
DE ECONOMISCHE ZAKEN
EN DE TEWERKSTELLING

COMMISSIE VOOR
DE MOBILITEIT

52

186

1

COMMISSIE VOOR
DE HUISVESTING

932 MONDELINGE VRAGEN

31

24 DRINGENDE
VRAGEN

190
INTERPELLATIES

48
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207

9

36

COMMISSIE VOOR
DE TERRITORIALE
ONTWIKKELING

COMMISSIES

270 VRAGEN
OM UITLEG

45

24

47

116

34

147

2

12

COMMISSIE VOOR
GELIJKE KANSEN EN
VROUWENRECHTEN

2

2

7

17

18

61

2

COMMISSIE BELAST
MET DE EUROPESE
AANGELEGENHEDEN

2

0

0

8

0
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DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
22 DRINGENDE
VRAGEN

98 MONDELINGE
VRAGEN

PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIES

48 VRAGEN
OM UITLEG

COMMISSIE VOOR DE
GEZONDHEID EN BIJSTAND
AAN PERSONEN

16

48

91

0

17
INTERPELLATIES

COMMISSIE VOOR DE
ALGEMENE BICOMMUNAUTAIRE
ZAKEN

1

0

7

0
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B.3. De statistieken van de schriftelijke vragen
HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

2958
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264

SCHRIFTELIJKE
VRAGEN

SCHRIFTELIJKE
VRAGEN

WAARVAN

WAARVAN

BEANTWOORD

BEANTWOORD

2419

50

DE VERENIGDE VERGADERING
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

204
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C. DE BEGROTING GOEDGEKEURD IN HET PARLEMENT
Tijdens de plenaire vergaderingen van donderdag 19 en vrijdag 20 december 2019
hebben de Brusselse volksvertegenwoordigers de begroting van het volgende jaar van
het Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) besproken
en goedgekeurd.  
De totale ontvangsten 2020 worden geraamd op ongeveer vijf en een half miljard
euro (5.450.893.000 euro om precies te zijn). Zonder rekening te houden met de ver-

richtingen voor het schuldbeheer en de opbrengsten uit leningen dalen de ontvangsten
2020 met 505.334.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2019. Op de initiële
begroting 2020 bedragen de totale uitgaven 6.078.640.000 euro voor de vereffeningen en 6.070.916.000 euro voor de vastleggingen. Voor de vereffeningen betekent
dat een daling van 631.906.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2019. De
vastleggingskredieten dalen daarentegen met 584.757.000 euro.

OVERZICHT BEGROTINGEN 2015-2020 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
PB-BELASTING

TOTAAL
(INCL. ANDERE)

VEREFFENINGEN

VASTLEGGINGEN

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

2019

2.331.655

2.000754

5.956.227

6.710.546

6.655.673

2020

1.459.474

1.194.429

5.450.893

6.078.640

6.070.916
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Sven Gatz, Minister van Financiën en Begroting

OVERZICHT BEGROTINGEN 2015-2020 VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
In euro x 1.000.
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JAAR

ONTVANGSTEN

2015

UITGAVEN
VEREFFENINGSKREDIETEN

VASTLEGGINGSKREDIETEN

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

2019

1.358.004

1.417.798

1.418.498

2020

1.421.167

1.483.282

1.475.220
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A. HERVORMINGEN OM BURGERPARTICIPATIE TE VERSTERKEN
EN DE WERKZAAMHEDEN EEN NIEUWE DYNAMIEK TE GEVEN
Sedert het begin van deze zittingsperiode werden heel
wat initiatieven genomen om de werking van het Brussels Parlement meer en beter te laten aansluiten bij de
verwachtingen en verzuchtingen van de samenleving.
In december 2019 werden aldus een reeks hervormingen goedgekeurd die de inspraak van burgers vergroten
en hen nauwer betrekken bij de parlementaire werkzaamheden. Hiermee werd een nieuw elan gegeven
aan de werking van het Parlement ten behoeve van een
grotere democratische transparantie.
Voortaan kan het Brussels Parlement bijvoorbeeld
beslissen om overlegcommissies op te richten die bestaan uit 15 volksvertegenwoordigers en 45 bij lottrekking aangewezen mensen die in het Brussels Gewest
wonen en de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt,
om onderwerpen van gewestelijk belang te bespreken
en aanbevelingen te formuleren. Dit kan gebeuren op
initiatief van de Assemblee zelf of van een Brusselaar
die hiervoor de benodigde 1.000 handtekeningen van
andere Brusselaars heeft vergaard rond een onderwerp
dat hij of zij in het Parlement wenst aan bod te laten
komen. De praktische modaliteiten van deze debatten
tussen parlementsleden en burgers werden uitgewerkt na organisatie van hoorzittingen met meerdere
deskundigen en opgetekend in een vademecum dat
door het Parlement op het einde van de vorige zitting
werd goedgekeurd. Het begin 2021 gelanceerde online
platform (democratie.brussels), ontwikkeld in samenwerking met de diensten van de FOD Beleid & Ondersteuning — DG Digitale transformatie (BOSA – DG DT),
zal burgers toelaten burgerpetities in te dienen en
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voorstellen te formuleren met het oog op de oprichting
van overlegcommissies.
Het petitierecht is een van de instrumenten waarmee
burgers hun stem kunnen laten horen. Het bepaalt
dat elke burger het recht heeft om door het Brussels
Parlement te worden gehoord om zijn of haar bezorgdheden kenbaar te maken, zolang hij of zij erin slaagt een
minimumaantal handtekeningen te verzamelen voor een
verzoekschrift. De hoorzitting met de indiener van het
verzoekschrift door de ad hoc commissie kan dan aanleiding geven tot een parlementair debat over de kwestie
waarop die persoon de aandacht heeft gevestigd.
Sinds 2016 zijn er 5.000 handtekeningen nodig van
burgers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn en minstens 16 jaar oud zijn om dit recht
te verkrijgen. In drie jaar tijd is het petitierecht echter

Hoorzitting van de heer Theo Mewis,
indiener van een burgerpetitie over het CETA-verdrag

nooit uitgeoefend. Pas op 5 maart jongstleden werd een
eerste hoorzitting voor burgers over het CETA-handelsverdrag georganiseerd. Die dag ontvingen en hoorden
de volksvertegenwoordigers Theo Mewis, indiener van
een burgerpetitie over het CETA-verdrag, in naam van
“Initiatives Citoyennes Communes Mercosur-CETA”,
nadat hij 5000 handtekeningen verzamelde voor zijn
verzoek om Brussel “CETA-vrije zone” te verklaren. Deze
hoorzitting gaf aanleiding tot meer dan drie uur debat
en gedachtewisseling over het onderwerp .
Voortaan volstaat het om 1.000 handtekeningen te verzamelen, in de plaats van 5.000, om het recht te hebben
om door het Brussels Parlement te worden gehoord.
Ook het gendercriterium werd onder de loep genomen en hervormd. Niet alleen werd het vroegere
‘Adviescomité voor gelijke kansen voor mannen en
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vrouwen’ omgevormd tot een permanente commissie,
de ‘’Commissie voor Gelijke kansen en vrouwenrechten’’,
ook werd beslist om een systeem van alternering in te
voeren bij het bepalen van de volgorde van de sprekers
(man/vrouw) in plenaire vergadering.
Er werd een nieuw instrument voor politieke controle
op de regering ingevoerd dat het midden houdt tussen
een interpellatie en een mondelinge vraag. Het gaat om
de vragen om uitleg, die al bestonden in de Vlaams Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement. Deze
laten een volksvertegenwoordiger toe uitleg te vragen
aan een lid van de regering maar laten tegelijkertijd ook
andere sprekers toe tussen te komen in het debat. De
vragen om uitleg zijn korter en hebben niet het politieke gewicht van een interpellatie. Deze nieuwe formule geeft de debatten een nieuwe dynamiek en zorgt
ervoor dat de grote politieke debatten hoofdzakelijk via
interpellaties aan bod komen. Tijdens dit parlementair
werkjaar werden reeds 320 vragen om uitleg ingediend.
Om de transparantie van zijn werkzaamheden te verhogen, zullen de vergaderingen van de commissies voor
het onderzoek van de geloofsbrieven van de Brusselse
gekozenen, belast met de validatie van de verkiezing
van het Parlement in het begin van de zittingsperiode,
voortaan openbaar zijn, en dit om de transparantie van
die controle te waarborgen.
En net als de plenaire vergadering worden voortaan ook
de commissievergaderingen live gestreamd en zullen
de video-opnames ervan vanaf de volgende dag beschikbaar zijn op het YouTube-kanaal van het Parlement
(parlement.brussels).
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B. HET PARLEMENT ALS PLAATS VAN
ONTMOETING EN GEDACHTEWISSELING
Ontmoeting tussen parlementsleden en
onderzoekers: "prospective@parlement"
Het Brussels Parlement organiseerde op woensdag 23
oktober 2019 een ontmoeting tussen Brusselse volksvertegenwoordigers en onderzoekers. Deze laatsten
kwamen er de Prospective research onderzoeksresultaten over Brussel, gefinancierd in het kader van het
Prospective Research programma van Innoviris, voorstellen aan een dertigtal Brusselse volksvertegenwoordigers en een groot aantal parlementaire medewerkers.
Al sinds 2000 lanceert Innoviris jaarlijks, op initiatief van
de Brusselse regering, een projectoproep aan de Brusselse onderzoeksinstellingen voor beleidsondersteunend
onderzoek.
Het opzet van het Prospective Research programma is om
onderzoekers te laten werken rond belangrijke toekomstige
uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sedert
2000 werden aldus meer dan 160 projecten gefinancierd.
Sedertdien worden na afloop van de projecten, specifiek
voor de Brusselse beleidsmakers, evenementen georganiseerd om de concrete aanbevelingen voor te stellen.
Het evenement ving aan met een korte introductie van
Guy Vanhengel, Eerste Ondervoorzitter van het Parlement, waarna Kourosch Abbaspour Tehrani, wetenschappelijk directeur van Innoviris, het ‘Prospective
Research’ programma aan de aanwezige volksvertegenwoordigers voorstelde. Vervolgens werden de resultaten
van de projecten die in 2019 werden afgerond, toegelicht door de betrokken onderzoekers zelf.
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Nadien werden drie rondetafelgesprekken tussen
wetenschappers en parlementsleden georganiseerd:

1. Brussel en haar
hinterland: mobiliteit
• Isabelle Thomas (UCL):
“In welke mate vallen
leefwerelden samen met
de administratieve grenzen in/van het Brussels
Gewest?”
• Geert te Boveldt (VUB):
“Hoe kunnen intergewestelijke vervoersproblemen
beter worden aangepakt?”
• Tobias Theys (KULeuven): “Hoe kunnen we bestaande
mismatches op de Brusselse arbeidsmarkt bestrijden?”
2. Brussel en haar hinterland: innovatie, milieu
en sociale cohesie
• Natacha Brion (VUB): “Hoe kan de duurzaamheid van
het stedelijke waterbeleid in het BHG rond de Zenne
en het kanaal verbeterd worden?”
• Peter Teirlinck (KULeuven): “Welk innovatiebeleid past
in de specifieke context van Brussel als metropool?”
• Mathieu Berger (ex-UCL): “Hoe kan het samenlevingsbeleid in Brussel worden verbeterd?”

3. Tewerkstelling: de uitdagingen van de
culturele en creatieve sector
• Ike Picone (VUB): “Hoe een succesvolle mediacluster
uitbouwen en de lokale mediasector versterken?”
• Jef Vlegels (Ugent, ex-VUB): “Hoe bijdragen aan een
verduurzaming en diversifiëring van de creatieve en
culturele industrie in Brussel?”
• Véronique Clette (ULB): “Hoe kan een postkoloniaal
cultureel en artistiek beleid worden gevoerd dat rekening
houdt met de situatie van subsaharaanse minderheden?"
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Gedenkwaardige geschiedenis in het Brussels Parlement
Op 4 november 2019 ontving de voorzitter van het
Parlement, Rachid Madrane, de familie Jesuran, van wie
de voorouders uit Neurenberg naar Brussel vluchtten
toen de nazi’s aan de macht kwamen, alsook de leerlingen van het Albrecht Dürer-lyceum van Neurenberg, die

zich twee jaar lang hebben ingezet om de geschiedenis
van hun voormalige buren te reconstrueren. Over die
geschiedenis hebben zij een stripverhaal gemaakt, want
een herinnering moet worden overgeleverd om te blijven voortbestaan.

Met dit herdenkingswerk rond hun gezamenlijke
geschiedenis, die trouwens ook de onze is, hebben
de familie Jesuran en de leerlingen van het Albrecht
Dürer-lyceum van Neurenberg  de overwinning van het
licht op de duisternis herbevestigd.
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De podcast "Kiffe ta race" in het Brussels Parlement
Op woensdag 4 maart 2020 werd in het halfrond van
het Parlement een aflevering van de Franstalige podcast
“Kiffe ta race” opgenomen. Deze podcast rond identiteit en racisme werd gecreëerd door Rokhaya Diallo en
Grace Ly.
Met als titel “België, rommelige koloniale erfenis”
werden in de podcast onderwerpen zoals identiteit,
ras en gender, feminisme, het  koloniale verleden, enz.
besproken.

Grace Ly, Rachid Madrane, Rokhaya Diallo en Safia Kessas (RTBF)
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De opname is gemaakt in samenwerking met Les Grenades,
een project van de RTBF dat het woord geeft aan alle vrouwen die de bakens in de samenleving verzetten.
Tijdens deze aflevering van de podcast hebben de twee journalisten samen met hun genodigde Hassina Semah, sociologe en psychologe, voornoemde onderwerpen aangekaart.
Deze aflevering van de postcast laten plaatshebben in
Brussel, stadsgewest met 184 verschillende nationali-

teiten en hiermee ook symbool van diversiteit, en in zijn
Parlement, plaats bij uitstek voor het democratisch debat over de meest brandende kwesties, dat zich steeds
openstelt naar de maatschappij en de wereld, leek dan
ook niet meer dan normaal.
U kunt hier de podcast herbeluisteren:
https://www.binge.audio/podcast/kiffetarace/
belgique-le-brol-dun-heritage-colonial
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A. DE WEBSITE VAN HET PARLEMENT

www.parlement.brussels
De website blijft de betrouwbare
bron van informatieverspreiding
inzake de werking, de samenstelling en het wetgevend werk van
de assemblee. Publicatiefrequentie: dagelijks. De meest bezochte
pagina is de onthaalpagina van
de website met de agenda van de
parlementaire werkzaamheden en
het dynamisch halfrond met de
zetelverdeling.

60

Brussels Parlement – Activiteitenverslag 2019-2020





HET PARLEMENT COMMUNICEERT





B. SOCIALE MEDIA
Het Brussels Parlement is aanwezig op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.
De sociale media maken het mogelijk om een nieuw doelpubliek te bereiken en om zowel
informatieve als ludieke inhoud te verspreiden met korte en aangepaste boodschappen.
Deze netwerken richten zich voornamelijk op de 30- tot 50-jarigen (Instagram heeft een
jonger doelpubliek), die voor 85% Brusselaar zijn en een evenwichtige genderverdeling
kennen (V/M). Elk netwerk heeft zich gespecialiseerd en zijn inhoud aangepast aan zijn
doelpubliek. De burgers die de sociale mediacommunicatie van de assemblee volgen,
krijgen er verslag over:
• Twitter: een overzicht van de wetgevende werkzaamheden met de weekkalender van de vergaderingen en de agenda’s van de vergaderingen van de
commissies en de plenaire vergaderingen – dagelijkse publicaties;
• Facebook: overzicht van de activiteiten van de afgelopen week, fotoalbums
en video’s van colloquia – wekelijkse publicatie;

VOLG ONS

www.parlement.brussels

• Instagram: overzicht van de activiteiten geïllustreerd met beeld of tekst, 1 à
2 publicaties per maand;
• Linkedin: overzicht van de vacatures – maandelijkse publicatie;
• YouTube: kanaal parlbruparl voor video’s van colloquia of evenementen,
meerdere publicaties per jaar en kanaal parlement.brussels voor de rechtstreekse uitzendigen van de parlementaire werkzaamheden (plenaire vergaderingen en
commissies) meerdere dagen per week
Als gevolg van de digitale organisatie van de parlementaire vergaderingen (videoconferenties) zijn de sociale netwerken tijdens de Covid-19 crisis, de informatie- en communicatiekanalen bij uitstek geweest. Twitter en YouTube, waar de wetgevende activiteiten uitvoerig aan bod komen, waren dit jaar meer dan ooit het centrum van de digitale
communicatie. Meerdere uitzendingen "Facebook live" van plenaire vergaderingen en
vergaderingen van bijzondere commissies hebben een groot publiek bereikt.
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C. ANALYSE VAN DE WEBSITE EN
DE SOCIALE MEDIAKANALEN
Website (1/10/2019 tot 31/10/2020)
TAAL

ANDERE

LAND

MEESTE BEZOCHTE RUBRIEKEN

BE

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

3,96%

16,65%

82,5

EN

%

FR
60,33%

NL

2

19,07%

PLATFORM

69,79%

28,15%

AGENDA

1

PARLEMENTAIERE
DOCUMENTEN

3

TOEGANG VAN DE BEZOEKERS TOT DE WEBSITE

2,34%

via een
zoekmachine

59,34%
28,79%
6,55%

www.

via een
www.parlement.

referentie
op een website
via de sociale
mediakanalen

4,85%
VAST
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MOBIEL
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TABLET

0,44%

rechtstreeks

...

via een
andere weg

Sociale media
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(1/11/2019 tot 31/10/2020)

< 2014

< 2016

< 2016

1.347 abonnees (+21%)
625.639 bezoekers
(+129%)

2.004 abonnees (+103%)
75.208 bezoekers
(+137%)

4.352 abonnees (+40%)
33.978 bezoekers (+88%)

Beste maand:
oktober 2020
105.000 bez.

Beste maand:
april 2020
37.469 bez.

Beste maand:
juli 2020
5.481 bez.

< 2015

512 abonnees (+69%)

• voor de video’s van de
activiteiten en colloquia
< 2013 103 abonnees
• voor het volgen van de
wetgevende activiteiten
< 2020 263 abonnees
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A. DE GELEIDE BEZOEKEN
Het Brussels Parlement organiseert op afspraak bezoeken voor
leerlingen, studenten of volwassenen. Er wordt een inleiding
gegeven en een film vertoond, er kunnen vragen gesteld
worden en desgevallend heeft er een ontmoeting plaats met
parlementsleden.

Statistieken van de geleide bezoeken

ONGEVEER 1.315 BEZOEKERS

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!

Een sterke daling in vergelijking met het parlementair
werkjaar 2018/2019 (1.870 bezoekers), omwille van de
opschorting van groepsbezoeken vanaf 16 maart 2020
ingevolge de Covid-19-pandemie.

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

1.710

1.870

Aantal bezoekers

1.315
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2017
2018

2018
2019

2019
2020

GELEIDE BEZOEKEN ONDER LEIDING VAN DE DIENST
COMMUNICATIE EN EXTERNE RELATIES
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 de groepsbezoeken die tijdens
de zitting 2019-2020 werden georganiseerd:

SECUNDAIRE SCHOLEN
•
•
•
•

Sint-Niklaas Instituut Anderlecht (21 oktober 2019)
Scheppersinstituut Mechelen (14 november 2019)
Lycée Emile Jacqmain - Brussel (17 en 20 februari 2020 – bezoek in het Nederlands)
Collège Saint-Michel - Brussel (10 maart 2020)

HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN
• Alliance française - studenten (19 september 2019)
• EPHEC - studenten publiek recht (21 oktober 2019)
• Haute Ecole Bruxelles-Brabant - Anderlecht - studenten ingenieurskunde en sociale
actie (3 december 2019)
• ODISEE Brussel - studenten sociaal werk (11 december 2019)
• Haute Ecole Bruxelles-Brabant - Elsene - studenten sociaal assistent (17 december
2019)
• VUB - studenten publiek recht (2, 5 en 10 maart 2020)
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ANDERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koerdisch Instituut Brussel (27 september 2019 en 7 februari 2020)
Equal.brussels (tweetalig bezoek) (15 oktober 2019)
Stagiaires EPFC - Insertion socio-professionnelle (16 oktober en 4 december 2019)  
CVO Brussel - Volwassenenonderwijs (17 oktober 2019 en 28 januari 2020)
Stagiaires CPCP asbl - Brussel (23 oktober, 18 november, 11 december en
13 december 2019 en 14 januari, 2 maart 2020)
Stagiaires CIEP - Schaarbeek (13 november en 11 december 2019)
Stagiaires Collectif Alpha - Vorst (14 november 2019)
Stagiaires Maison de Femmes - Brussel (20 november 2019)
Belma TEK (13 december 2019)
Stagiaires asbl Cactus - Anderlecht (27 januari 2020)
Stagiaires Agentschap Integratie en Inburgering (30 januari 2020)
Stagiaires Maison de Femmes - Jette (8 februari 2020)
CPAS Schaarbeek (19 februari 2020)
Stagiaires asbl Solidarité-Savoir (21 februari 2020)
KRAS Brussel - Scholierenparlement (11 maart 2020)

RONDLEIDINGEN ONDER LEIDING VAN PARLEMENTSLEDEN
• Leila Agic - PS (26 september 2020 en 12 februari 2020)
• Geoffroy Coomans de Brachène - MR (10 oktober 2020)
• Martin Casier - PS (30 oktober 2019)
• Fouad Ahidar - one.brussels-sp.a (28 november 2019 en 10 januari 2020)
• Hasan Koyuncu - PS (10 december 2019)
• David Leisterh - MR (14 december 2019)
• David Weytsman - MR (14 december 2019 en 22 februari 2020)
• Ridouane Chahid - PS (2 maart 2020)
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B. “DEMOCRACITY”
“Democracity” is een educatief rollenspel voor de 10tot 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.

Hieronder een overzichtslijst van de scholen die tijdens de zitting 2019-2020 aan één van de edities van
het rollenspel “Democracity” hebben deelgenomen:

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.

• Ecole communale Aux sources du gai savoir Sint-Jans-Molenbeek (2 oktober en 3 december 2019)
• GBS De Groene Parel - Sint-Pieters-Leeuw
(5 november 2019)
• Ecole Les Marronniers - Oudergem (5 november 2019
• BS Lucerna - Anderlecht en BS Imelda-Instituut –
Brussel (4 december 2019)
• Ecole communale n°13 - Sint-Jans-Molenbeek
(16 januari 2020)

BASISSCHOLEN

• BS Ursulinen - Koekelberg (4 februari 2020)
• Ecole communale de Messidor - Ukkel
(5 en 20 februari 2020)
• BS De Kriek - Schaarbeek en BS Sint-Ursula - Laken
(6 februari 2020)

SECUNDAIRE SCHOLEN
• Koninklijk Atheneum - Asse (1 oktober 2019)
• Ecole Notre Dame des Champs – Ukkel (14 januari en
18 februari 2020)
• Koninklijk Atheneum - Etterbeek (15 januari 2020)
• Sint-Guido - Anderlecht (19 februari 2020)

880
750

673

Aantal leerlingen

620
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2015
2016

2016
2017

2017
2018

440*
2018
2019

2019
2020

*Ingevolge de Covid19-pandemie, werden
vanaf maandag 16
maart 2020 de overige reeds geplande
sessies “Democracity”
afgelast.
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C. “REPORTERS IN HET PARLEMENT”
Het Brussels Parlement heeft tijdens het schooljaar
2019-2020 verschillende klassen van het secundair onderwijs ontvangen voor de activiteit “Reporters in het
Parlement”. Zo namen tussen oktober 2019 en februari
2020 ongeveer 90 leerlingen deel aan deze pedagogische activiteit bestemd voor de 15- tot 18 jarigen.*
Bij die activiteit, die werd ontwikkeld in samenwerking met
het museum BelVue, neemt een klas, onderverdeeld in
groepen, een interview af van een Brussels parlementslid.
Vier parlementsleden (Guy Vanhengel – Open-Vld, Juan
Moreno Benjumea – Groen, Marc-Jean Ghyssels – PS en
Ahmed Mouhssin – Ecolo) hebben hieraan meegewerkt
in de loop van dit schooljaar door vragen te beantwoorden over de volgende thema’s:
• De persoonlijke politieke loopbaan van het parlementslid (motivaties, ambities …).
• De rol van het Parlement en van een Brussels parlementslid in het bijzonder.
• De gewestelijke bevoegdheden en de recente wetgevingsinitiatieven van het parlementslid.
• De band tussen het Brussels Parlement en Europa, en
in het bijzonder de invloed van de Europese beslissingen op het wetgevingsproces van het Gewest en
omgekeerd.
De ganse activiteit wordt begeleid door het BelVuemuseum en de dienst Communicatie en Externe relaties
van het Brussels parlement.
*Ingevolge de Covid-19-pandemie, werden vanaf maandag 16 maart
2020 de overige reeds geplande sessies “Reporters” afgelast.

Interview van Brussels parlementslid Marc-Jean Ghyssels door een leerling
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D. ANDERE ACTIVITEITEN OPVOEDING
TOT BURGERZIN
De kinderen van TADA op de banken van het halfrond
ONGEVEER 920 JONGEREN
Een sterke daling in vergelijking
met het parlementair werkjaar
2018/2019 (1.580 jongeren),
omwille van de opschorting van
alle burgerschapsactiviteiten
vanaf 16 maart 2020 ingevolge de
Covid-19-pandemie.

1.580
1.350

Aantal jongeren

920
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2020

Voor het tweede opeenvolgende jaar verwelkomde het
Brussels Parlement op 19 oktober 2019 en 30 november
2019 leerlingen van TADA (ToekomstATELIERdelAvenir).
TADA begeleidt honderden Brusselse jongeren van 9
tot 14 jaar elke zaterdag van het schooljaar gedurende
drie jaar. De jongeren worden zich bewust van hun
potentieel en stellen zich open voor de wereld via
praktische workshops die op vrijwillige basis worden
gegeven door deskundigen in hun vakgebied: journalisten, advocaten, verpleegkundigen, ingenieurs,
chef-koks en... parlementsleden.
De leerlingen, die van de
afdelingen van TADA in Anderlecht en Molenbeek kwamen,
werden jonge parlementsleden
voor een dag en werden ingedeeld bij verschillende politieke
partijen. Onder begeleiding van
Brusselse volksvertegenwoordigers, fractiemedewerkers
en personeelsleden van de
diensten van het Brussels Parlement, werkten ze voorstellen
uit om het leven van de Brusselaars te verbeteren. Een speelse manier om hen vertrouwd
te maken met de werking van
een parlement en de democratische besluitvorming.

Aurélie Czekalski (MR), Barbara
De Radiguès (Ecolo), Pepijn Kennis
(Agora), Lotte Stoops (Groen), Julien
Uyttendaele (PS), Guy Vanhengel
(Open Vld) en Khadija Zamouri
(Open Vld) namen deel aan de
workshops. Het was voor hen een
gelegenheid om uit te leggen wat hun motivatie is om
aan politiek te doen en wat hun dagelijks werk inhoudt.
In totaal namen ongeveer 120 kinderen van TADA
deel aan de twee workshops.
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Eerste editie van het jongerenparlement in het Brussels Parlement
Op maandag 25 november 2019 vond de eerste editie
van het Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) met ongeveer 90
jongeren plaats in het Brussels Parlement. Deze parlementaire simulatiedag wilde Nederlandstalige en Franstalige
leerlingen van het laatste jaar van het secundair onderwijs
in Brussel samenbrengen, hen vertrouwd maken met een
open debatcultuur waarin ze hun eigen ideeën kunnen
verdedigen en hun interesse in de politiek versterken.
Als laureaat van de “Prijs van het Parlement“, haar
uitgereikt in juni 2019, zou de vzw JPJ dit jaar twee

parlementaire simulatiedagen in het Brussels Parlement
organiseren, op 25 november 2019 en op 24 maart
2020. De tweede simulatiedag moest worden afgelast
omwille van de Covid-19-pandemie. Voor Rémy Pigeon,
voorzitter van de vzw JPJ “is dit een uitgelezen gelegenheid voor jonge Nederlandstaligen en Franstaligen uit
verschillende scholen om elkaar te ontmoeten en met
elkaar in dialoog te gaan over actuele maatschappelijke
vraagstukken, waarbij ze zich de sleutels van een politiek
systeem toe-eigenen dat ze moeten begrijpen“.

Vier scholen waren ingeschreven voor de simulatiedag van
maandag 25 november 2019: het Athenée Royal André Thomas, het Collègue Saint Michel, het Instituut Anneessens
Funck en het Atheneum Brussel. Op het menu van deze editie stond de bespreking van een ontwerp van ordonnantie
over de vertegenwoordiging van partijen in de gemeenteraden en de ordening van het verkiezingscampagnegebied.
"Het verheugt me dat het Brussels Parlement een nieuw
initiatief inzake opvoeding tot burgerschap kan verwelkomen", verklaart Rachid Madrane, Voorzitter van het
Brussels Parlement. “Zoals ik er in mijn openingstoespraak
van de parlementaire zitting al op gewezen heb, is de
oprichting van een Jongerenparlement een initiatief dat
me na aan het hart ligt. Onze jongeren hebben een fundamentele rol te spelen bij het behoud van ons democratisch
model en het is een geweldige manier om hen ertoe aan
te moedigen te leren hoe de democratie werkt."
Bekijk hier de reportage van deze
parlementaire simulatiedag:
https://youtu.be/InBvYldLAYw
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Lesvoorstellingen over verdraagzaamheid
in het Brussels Parlement
Op 26, 27 en 28 november 2019, organiseerde het Brussels Parlement 5 burgerschapslezingen over het thema
verdraagzaamheid. Deze lezingen, georganiseerd in
samenwerking met de Universités populaires du théâtre
en de Magasin d’écriture théâtrale, brachten referentieteksten over verdraagzaamheid, van Voltaire tot Charb,
over Gandhi, Lanoye, Maalouf, Malala, Saint-Exupéry, More,
Spinoza … . De teksten, gekozen en in scène gezet door
Jean-Claude Idée, oprichter en animator van de Universités
populaires du théâtre, werden door acteurs voorgelezen.
Vier lezingen werden tijdens de schooluren georganiseerd voor Nederlandstalige en Franstalige leerlingen uit
Brusselse scholen. Na afloop ervan konden de jongeren,

onder het moderatorschap van Maryse Hendrix, coördinator “Cultuur” bij Amnesty International, van gedachten wisselen met Brusselse Parlementsleden. Ongeveer
250 leerlingen namen deel aan de activiteit. Eén avondlezing op 27 november richtte zich tot een volwassen
publiek. Patrick Charlier, directeur van Unia modereerde
die avond het debat dat volgde op de tekstlezingen.
De parlementsleden Delphine Chabert (PS),
Barbara de Radiguès (Ecolo), Jonathan de Patoul (DéFI),
Nadia El Yousfi (PS), John Pitseys (Ecolo), Tristan Roberti
(Ecolo), Els Rochette (one.brussels-sp.a), Hilde Sabbe
(one.brussels-sp.a), Lotte Stoops (Groen) en Farida Tahar
(Ecolo) namen aan de debatten deel.

Het Brussels Parlement
ontvangt de jongeren van
de samenlevingsdienst
Op maandag 6 januari 2020 stelde het Brussels
Parlement zijn halfrond open voor 80 jongeren van
de samenlevingsdienst.
De pedagogische doelstellingen van deze vormingsdag
waren "divers": jongeren bewustmaken van de democratische waarden en principes,  jongeren bekendmaken met
het Belgische politieke systeem, de waarden en de democratische instellingen ervan, de kloof tussen de vertegenwoordiging van jongeren en de realiteit van de politiek
overbruggen en, tot slot, jongeren bewustmaken van hun
rol als kiezers en hun invloed via burgerparticipatie.
Afkomstig uit de drie gewesten van het land, hebben de
jongeren met de vier aanwezige Brusselse parlementsleden (Gladys Kazadi - cdH, Marie Lecoq - Ecolo, Hilde
Sabbe - one-brussels –sp.a, Marc-Jean Ghyssels - PS) en
met federaal volksvertegenwoordiger Michel De Maegd
van de MR, onder meer van gedachten gewisseld rond
het klimaatvraagstuk.
Ter herinnering, de samenlevingsdienst biedt jaarlijks
een programma aan voor alle geïnteresseerde jongeren
tussen 18 en 25 jaar. De jongeren dienen zich gedurende
zes maanden voltijds in te zetten voor solidaire projecten
(leefmilieu, hulp aan personen, toegang tot onderwijs
of cultuur, sport, media…), verschillende groepsopleidingen te volgen (brevet ‘eerste hulp’ bij het Rode Kruis,
eco-energieverbruik, communicatie, interculturaliteit…)
en deelnemen aan activiteiten met andere jongeren.
Zowat 80% van hun tijd spenderen de jongeren aan
opdrachten op het terrein. De overige 20% gaat naar
vormingen, rijpingstijd, oriëntatie en uitwisselingen
tussen jongeren.
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Het is een ervaring waarbij ze persoonlijke, professionele en burgerlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen
met als actieve principes solidariteit, samenhorigheid,
cultuur van diversiteit, emancipatie, leren door ervaring,
engagement en mobilisatie van de burgermaatschappij.







Gevuld halfrond voor de derde editie van
“Jouw stem, jouw keuze. Jij gaat stemmen!”
Het Parlement verwelkomde de derde editie van de actie
“Jouw stem, jouw keuze. Jij gaat stemmen!”, uitgewerkt
met Infor Jeunes Bruxelles en Brussel-J.
Gedurende vier ochtenden (van 10 tot 13 februari 2020)
namen meer dan 380 jonge Nederlandstalige en Franstalige Brusselaars uit de laatste twee jaren van het secundair onderwijs plaats in het halfrond om hun ideeën
ter verbetering van de levenskwaliteit van de Brusselaars
te kunnen vergelijken en bespreken.

Herbekijk hier de reportages die over de vormingsdag
werden gemaakt:
https://bx1.be/news/une-centaine-de-jeunes-qui-fontleur-service-citoyen-en-formation-au-parlement-bruxellois/
https://www.bruzz.be/videoreeks/maandag-6-januari2020/video-jongeren-vullen-brussels-parlement-utopischdenken-niet?fbclid=IwAR2LzA7sIw1gVT4zOC6hoOLBYLvmmGH-2I0Iinn6EYHmKZmufkHge7e1scc
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Deze pedagogische activiteit heeft tot doel hen inzicht te
geven in het Belgische institutionele en politieke landschap
en hen tevens op ludieke wijze de grondbeginselen bij te
brengen van het stemrecht, het uitoefenen van actief en
verantwoordelijk burgerschap, de bevoegdheden van het
Brussels Parlement en de werking van de democratie.

JOUW STEM,
JOUW KEUZE.
JIJ GAAT STEMMEN!

Videofilm van de activiteit:
https://youtu.be/-B3vCXhPvaE
Op zijn vergadering van 16 september 2020 heeft
het Bureau van het Brussels Parlement beslist om
de reeds eerder genomen beslissing tot opschorting van alle burgerschapsactiviteiten in de gebouwen van het Parlement, omwille van de nieuwe
ontwikkelingen in verband met de COVID-19-crisis,
tot eind december te verlengen. Ingevolge deze
beslissing werd de tweetalige show ‘’België uitgelegd aan de Brusselaars” van Pierre Mathues, die
was gepland gedurende vier voormiddagen (28
september tot 1 oktober) afgelast.
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E. EVENEMENTEN DIE HET PARLEMENT
ZELF ORGANISEERDE
(of in samenwerking met andere organisaties)

Uitreiking van de eervolle onderscheidingen
door parlementsvoorzitter Rachid Madrane
Op vrijdag 11 oktober 2019, huldigde Parlementsvoorzitter Rachid Madrane de Brusselse volksvertegenwoordigers en
ministers van de zittingsperiode 2014-2019 voor de tijdens hun parlementaire of ministeriële carrière bewezen diensten.
Tijdens de ceremonie reikte hij aan 31 uittredende leden de eervolle onderscheidingen uit die hen door de Koning
toegekend werden met toepassing van de toekenningscriteria voor de Nationale Orden aan de leden van de gemeenschaps- of gewestparlementen en -regeringen.
Bekijk hier de beelden van de ceremonie:
www.facebook.com/pg/parlbruparl/photos/?tab=album&album_id=1478617368957402
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Nieuwjaarsreceptie 2020
Rachid Madrane, Voorzitter van het Brussels Parlement,
bood op vrijdag 10 januari 2020 zijn nieuwjaarswensen
aan aan de meer dan 350 aanwezige gasten.
Hier vindt u de volledige toespraak:
http://www.parlement.brussels/wp-content/
uploads/2020/01/01-10-V%C5%93ux-duPr%C3%A9sident-du-Parlement.pdf

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.
Overzicht van de concerten tijdens de zittingsperiode 2019-2020:

« Théâtre : Et si Versailles vous était conté »
18 december 2019

« Premiers opéras de cour»
6 februari 2020
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Het Irisfeest in het Brussels Parlement
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vierde op vrijdag 8 mei 2020, zijn 31ste verjaardag.
Wegens de gezondheidscrisis konden de traditionele festiviteiten, die gewoonlijk alle Brusselaars
bijeenbrengen, echter niet plaatsvinden.
De Voorzitter van het Parlement,
Rachid Madrane, de Eerste Ondervoorzitter, Guy Vanhengel, en de
Minister-President van het Gewest,
Rudi Vervoort, wilden de Brusselaars via een videoboodschap toch
bedanken voor de solidariteit, de
moed en de veerkracht die zij de
afgelopen maanden toonden.
Bekijk hier de videoboodschap ter
gelegenheid van het Irisfeest 2020:
https://youtu.be/8VvMKIwFjb8

Het Brussels Parlement hijst de regenboogvlag
« Concert - Autour des cordes pincées »
12 maart 2020

Alle concerten waren toegankelijk voor het publiek.
Zo’n 140 personen woonden de concerten bij.
Ingevolge de COVID-19-pandemie werden sommige geplande concerten tussen half maart en eind
september 2020 afgelast.

« Concert – Les concerts royaux »
7 oktober 2020

Naast de witte vlag die het Parlement uithangt
uit solidariteit met de werknemers in de frontlinie tijdens de gezondheidscrisis, hijste het
Parlement de regenboogvlag om de internationale dag tegen homofobie en transfobie
(IDAHOT: “International Day Against Homophobia and Transphobia”) te vieren, die op
zondag 17 mei 2020 plaatsvond.

Het doel van deze dag is het bevorderen
van bewustmakings- en preventieacties ter
bestrijding van homofobie, lesbofobie, bifobie
en transfobie.
Traditioneel verwelkomt het Parlement bij
deze gelegenheid een delegatie van de Belgian
Pride. Om gezondheidsredenen in verband met
Covid-19 werd de Belgian Pride geannuleerd.
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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: parlement.brussels/publicaties.
Tijdens de zitting 2019-2020, werd enkel het  jaarverslag over de activiteiten van oktober 2018
tot oktober 2019 uitgebracht. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane stelde het
activiteitenverslag voor op de jaarlijkse perslunch in januari 2020.

JAARVERSLAG
2018-2019

www.parlement.brussels
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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.

90
84
68

Aantal keren een zaal werd gebruikt

64

49*
2016
2017
2015
2016

2017
2018

2018
2019

2019
2020

*Ingevolge
de Covid-19pandemie,
werden vanaf
maandag
16 maart 2020
alle zaalreservaties voor
reeds geplande
activiteiten
geschrapt.
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G.1. Gebruik voor activiteiten van het Brussels Parlement
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Datum en uren

Activiteit

Zaal

Donderdag 3 oktober 2019 • 19u

BHP en Conservatoire Royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Vrijdag 11 oktober 2019 • 18u

BHP - Plechtige uitreiking van de eervolle onderscheidingen voor de volksvertegenwoordigers - Receptie

Spiegelzaal

Zaterdag 19 oktober 2019 • 10u30 en 13u

BHP en vzw TADA (ToekomstATELIERdelavenir) - Activiteit rond burgerzin voor jongeren
van 9 tot 14 jaar

Polyvalente zaal

Woensdag 23 oktober 2019 • 10u

BHP en Innoviris Brussels - Prospective Research Brussels - Uiteenzetting en ronde tafels

Halfrond, zalen 321 en 323

Maandag 25 november 2019 • 8u - 17u

BHP en Jeugd Parlement Jeunesse

Halfrond, zalen 321 en 323

Dinsdag 26 november 2019 • 9u30 - 12u / 13u30 - 16u

BHP en UPT - Burgerlezingen

Halfrond

Woensdag 27 november 2019 • 19u - 22u

BHP en UPT - Burgerlezingen

Halfrond

Donderdag 28 november 2019 • 9u30 - 12u / 13u30 - 16u

BHP en UPT - Burgerlezingen

Halfrond

Vrijdag 29 november 2019 • 9u - 16u

BHP en Rode Kruis van België - Bloedinzameling

Spiegelzaal

Zaterdag 30 november 2019 • 10u30 en 13u

BHP en vzw TADA (ToekomstATELIERdelavenir) - Activiteit rond burgerzin voor jongeren
van 9 tot 14 jaar

Halfrond

Woensdag 18 december 2019 • 19u

BHP en Conservatoire Royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Maandag 6 januari 2020 • 9u30 - 16u

BHP en Platform voor de samenlevingsdienst - Ontmoeting en debat met jongeren

Halfrond

Dinsdag 7 januari 2020 • 11u30

BHP - Nieuwjaarsreceptie voor het personeel

Groot salon

Vrijdag 10 januari 2020 • 18u

BHP - Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal en groot salon

Donderdag 23 januari 2020 • 16u

BHP - Perslunch

Groot salon

Donderdag 30 januari 2020 • 19u

BHP en Conservatoire Royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal

Woensdag 11 maart 2020 • 13u30

BHP en Krasgroep Brussel

Halfrond en polyvalente zaal

Donderdag 12 maart 2020 • 19u

BHP en Conservatoire royal de Bruxelles - Concert

Spiegelzaal
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G.2. Gebruik voor activiteiten van de politieke fracties
Datum en uren

Activiteit

Zaal

Zaterdag 7 maart 2020 • 9u - 15u

Open VLD-fractie - Conferentie: Nieuwe samenlevingsvormen in een stedelijke context

Halfrond en spiegelzaal

G.3. Gebruik voor activiteiten van de RVG en het PFB
Datum en uren

Activiteit

Zaal

Woensdag 2 oktober 2019 • 10u30

RVG - Wegwijs in Brussel

Polyvalente zaal

Maandag 7 oktober 2019 • 13u

RVG - Open blik op politiek

Polyvalente zaal en zaal 206

Donderdag 10 oktober 2019 • 9u30

PFB - asbl La Gerbe - Projet mémoire vivante

Halfrond, spiegelzaal en groot
salon

Dinsdag 15 oktober 2019 • 9u30

RVG - Open blik op politiek

Halfrond

Woensdag 6 november 2019 • 9u

RVG - Erasmus Project

Polyvalente zaal

Dinsdag 19 november 2019 • 13u30 - 18u15

RVG - KUL

Halfrond en cafetaria

Donderdag 21 november 2019 • 9u tot 12u

PFB - Cyber Sexisme

Halfrond

Maandag 2 december 2019 • 9u

RVG - Wegwijs in Brussel

Polyvalente zaal

Dinsdag 3 december 2019 • 10u30

RVG - Open blik op politiek

Polyvalente zaal en zaal 206

Vrijdag 6 december 2019 • 12u30

RVG - Open blik op politiek

Polyvalente zaal en zaal 206

Donderdag 16 januari 2020 • 18u

RVG - Nieuwjaarsreceptie

Spiegelzaal en groot salon

Dinsdag 21 januari 2020 • 18u

RVG - Open blik op politiek

Halfrond en zaal 321

Woensdag 22 januari 2020 • 18u

RVG - Conferentie van de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters

Halfrond
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Donderdag 23 januari 2020 • 15u

PFB - Asbl Forum-Bruxelles - Conférence “Jeunes en errance”

Spiegelzaal en groot salon

Vrijdag 24 januari 2020 • 19u

RVG - BOCO Nieuwjaarsconcert

Spiegelzaal

Donderdag 30 januari 2020 • 13u45

RVG - Wegwijs in Brussel

Polyvalente zaal

Donderdag 5 maart 2020 • 13u45

RVG - Wegwijs in Brussel

Polyvalente zaal

Maandag 9 maart 2020 • 9u - 16u

RVG - Gezond & Wel

Halfrond en polyvalente zaal

G.4. Gebruik voor activiteiten van derden
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Datum en uren

Activiteit

Zaal

Zaterdag 5 oktober 2019 • 8u - 20u30

Vzw Diogenes - SDF-Marathon

Spiegelzaal

Dinsdag 8 oktober 2019 • 10u

Association Femmes d’Europe - Conferentie “Dialogue et négociation interculturelle”

Halfrond

Dinsdag 15 oktober 2019 • 16u

VUB - Brussels Diplomatic Academy - Diploma-uitreiking - Receptie

Spiegelzaal

Woensdag 16 oktober 2019 • 18u

Asbl Bruxelles laïque - Walking dinner ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de vereniging

Spiegelzaal

Dinsdag 22 oktober 2019

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Publiek debat over het Brussels Armoederapport

Halfrond

Woensdag 6 november 2019 • 19u

Be Brusseleir - Et de Gruut Brussels Diktei

Halfrond en cafetaria

Donderdag 7 november 2019 • 9u - 17u

Colloquium Erasmus Hoogeschool - Elderly Care

Halfrond

Dinsdag 12 november 2019 • 9u - 16u

Colloquium Habitat et participation - Inclusief solidair wonen

Spiegelzaal en polyvalente zaal

Zaterdag 16 november 2019 • 10u - 16u

Colloquium Fédération des amis de la morale laïque en vzw De mens.nu "Vrijzinnigheid" en
"vrijzinnig humanisme"

Halfrond

Dinsdag 19 november 2019 • 9u - 16u

Colloquium vzw De Rode Antraciet - Projet PAC (Prisoners Active Citizenship)

Spiegelzaal en polyvalente zaal

Maandag 16 december 2019 • 9u - 13u

Colloquium - Conseil bruxellois de la Personne Handicapée en Equal.Brussels

Halfrond

Woensdag 4 maart 2020 • 14u

RTBF - Videocaptatie voor de uitzending “Les Grenades”

Halfrond
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A. ONTVANGST VAN PROMINENTEN
Het Brussels Parlement ontvangt
de ambassadeur van Marokko

Het Brussels Parlement ontvangt
de ambassadrice van Frankrijk

Op 3 december 2019, ontving Brussels
Parlementsvoorzitter Rachid Madrane de
heer Mohammed Ameur, Ambassadeur van
Marokko in België. Het onderhoud vond
plaats in aanwezigheid van de griffier, Patrick
Vanleemputten, en de adjunct-griffier, Michel
Beerlandt. Na afloop van het onderhoud werd
een drink en een lunch aangeboden waarop
ook Eerste Ondervoorzitter Guy Vanhengel,
en leden van het Bureau aanwezig waren.

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane en Eerste Ondervoorzitter Guy Vanhengel
ontvingen op donderdag 13 februari 2020 de Franse ambassadrice in België, mevr.
Hélène Farnaud-Defromont. Het onderhoud vond plaats in aanwezigheid van de griffier,
Patrick Vanleemputten, en van de adjunct-griffier, Michel Beerlandt.
Gespreksonderwerpen tijdens het bezoek waren onder meer Burgerparticipatie, vrouwenrechten (met de oprichting van de nieuwe vaste commissie voor de gelijke kansen
en vrouwenrechten) en de handelsbetrekkingen.

Meerdere reeds geplande ontmoetingen en gesprekken met buitenlandse vertegenwoordigers werden verdaagd omwille van de Covid-19-pandemie
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B. VERPLAATSINGEN NAAR HET BUITENLAND
De Voorzitter van het Brussels
Parlement op de Benelux Interparlementaire Assemblee in Luxemburg
Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane nam op 5 december 2019
deel aan de Benelux Interparlementaire Assemblee (afgekort “het Beneluxparlement”) dat vergaderde in Luxemburg.
Deze assemblee, waarin parlementsleden uit België, Nederland en Luxemburg zetelen, bespreekt onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor de drie landen.
De thema’s die op de agenda stonden van de Interparlementaire assemblee
waren onder meer de digitalisering van bedrijven, de strijd tegen mensenhandel in de virtuele wereld en biologische landbouw.
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C. VERPLAATSINGEN VAN DE COMMISSIES
Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling
VERGADERINGEN VAN HET WERELDWIJD PARLEMENTAIR NETWERK VAN DE OESO

(Parijs, 10 et 11 oktober 2019 / 24 / 25 en 26 februari 2020)

De voorzitter van de Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling,
Michaël Vossaert (DéFI), is twee keer naar Parijs gereisd om deel te nemen aan de vergaderingen van het wereldwijd parlementair netwerk van de OESO. De eerste sessie was
met name gericht op internationale migratie, belastingen en corruptie en kunstmatige
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intelligentie; de tweede op de energiemarkt en de digitalisering van de economie, met
een inleiding die zich richtte op de gezondheidscrisis, die zich nog in een vroeg stadium
bevond, en de economische gevolgen daarvan.
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A. DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT (op 22/10/2020)
De diensten vormen de “griffie” en werken zowel voor het gewestelijk Parlement als voor de Verenigde Vergadering.
De diensten zijn samengesteld uit het secretariaat-generaal en
uit vier 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.
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ORGANIGRAM
HET SECRETARIAAT-GENERAAL
GRIFFIER

(SECRETARIS-GENERAAL)

PREVENTIE DPBW
ADJUNCT-GRIFFIER
(DIRECTEUR-GENERAAL)

DIRECTIES
PERSONEEL
EN FINANCIËN

WETGEVENDE
DIENSTEN

INFRASTRUCTUUR
EN LOGISTIEK

• Volksvertegenwoordigers
en personeel

• Plenaire vergaderingen

• Infrastructuur

> Cel Transparantie van de inkomsten

• Human Resources
• Gewezen volksvertegenwoordigers
• Financiën en boekhouding
• Communicatie en Externe Relaties

• Commissies en studies
• Juridische dienst
• Archief en documentatie
• Europese Aangelegenheden
• Vertaling naar het Nederlands

VERSLAGGEVING

> Cel Gebouwenbeheer
> Audiovisuele cel

• Logistiek
• Administratief beheer
• Informatica

• Vertaling naar het Frans
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Het secretariaat-generaal
De diensten worden geleid door de griffier, ook secretaris-generaal genoemd, die wordt bijgestaan en, zo nodig,
vervangen door de adjunct-griffier.
De griffier en de adjunct-griffier moeten tot verschillende taalrollen behoren en de andere landstaal voldoende kennen.
De griffier wordt door het Parlement benoemd en 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 dienst Preventie maakt deel uit van het
Secretariaat-generaal

Diensten van de griffie of het
Secretariaat-generaal:
(Eikstraat 22)

 Brussels Hoofdstedelijk Parlement,
1005 Brussel
02 549 62 12
 02 549 62 11 •
 griffie@parlement.brussels
GRIFFIER (SECRETARIS-GENERAAL)
Patrick Vanleemputten
02 549 62 12
 02 549 62 97 •
 griffie@parlement.brussels
ADJUNCT-GRIFFIER (DIRECTEUR-GENERAAL)
Michel Beerlandt
02 549 62 12
 02 549 62 97 •
 griffie@parlement.brussels
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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

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:

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.

DIENSTHOOFD
Séverine Vandemeersche
 secretariaat: 02 549 63 85
 personeel@parlement.brussels
De cel voor de transparantie van de inkomsten
in alle Brusselse organismen van openbaar nut
is belast met de uitvoering van de ordonnantie
van december 2017.
Cel Transparantie
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 Gewezen volksvertegenwoordigers:

staat in voor de berekening en betaling van de rustpensioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten
laste van de vzw Pensioenkas.
DIRECTEUR- GEVOLMACHTIGDE
Dirk Lichtert
 secretariaat: 02 549 62 02
 pensioenkas@parlement.brussels

Dienst Financiën en boekhouding:

maakt de begroting op en voert de begrotingscontroles en begrotingaanpassingen van het Parlement door,

voert de betalingen uit, int de ontvangsten, beheert de
thesaurie, stelt de jaarlijkse rekeningen op, enz.
DIENSTHOOFD
Philippe Schins
 secretariaat: 02 549 62 02
 boekhouding@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…, het protocol, de terbeschikkingstelling van zalen aan derden, alsook met de activiteiten ter
bevordering van de burgerzin voor diverse doelgroepen
(scholen, verenigingen, jongeren, enz.).
DIENSTHOOFD
Marie Strowel
 secretariaat: 02 549 62 04
 communicaties@parlement.brussels

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.
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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.
DIENSTHOOFD
Catherine Van Loo
 secretariaat: 02 549 62 86
 plenairevergaderingen@parlement.brussels

Dienst Commissies en studies:

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

De Juridische dienst:

DIENSTHOOFD
Stéphane Vansantvoet
 secretariaat: 02 549 62 54
 documentatie@parlement.brussels

Dienst Europese Aangelegenheden:

is hoofdzakelijk belast met de follow-up van de controleprocedure van het subsidiariteitsprincipe door middel
van ontwerpen van Europese wetgevende Akten, met
de follow-up van de werkzaamheden van het Brussels
Parlement binnen de Conferentie van de regionale assemblees met wetgevende bevoegdheid (CALRE) en met
de interparlementaire samenwerking met het Europees
Parlement.
DIENSTHOOFD
Ludwick Kurzeja
 secretariaat: 02 549 62 69
 lkurzeja@parlement.brussels

Dienst Vertaling naar het Nederlands

deze dienst wordt momenteel opgericht en is in hoofdzaak belast 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.

DIENSTHOOFD
Jean-Lou Van Wassenhove
 secretariaat: 02 549 62 57
 vertalingnl@parlement.brussels

DIENSTHOOFD
Magali Cornelissen,
secretaris van de Brusselse Controlecommissie
 secretariaat: 02 549 63 39
 griffie@parlement.brussels

Dienst Vertaling naar het Frans
DIENSTHOOFD
Marie Pochet
 secretariaat: 02 549 62 57
 vertalingfr@parlement.brussels

Dienst Archief en documentatie:

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

Infrastructuur en logistiek
 infralogi@parlement.brussels
Audiovisuele cel
 technischedient@parlement.brussels

DIENSTHOOFD
Emmanuel Willems
 02 549 64 21
 informatica@parlement.brussels

DIRECTEUR
Joëlle Rosenoër (bestuursdirecteur)

Dienst logistiek:

Directie Verslaggeving

De directie infrastructuur en logistiek bestaat uit volgende cellen: de dienst infrastructuur, de dienst logistiek, de
dienst administratief beheer, de Informaticadienst.

Dienst infrastructuur:
Cel gebouwenbeheer
De cel gebouwenbeheer zorgt voor het beheer
en het onderhoud van alle gebouwen van het
Parlement, de follow-up van de verschillende
overheidsopdrachten, de opvolging bij het
verhuren van een gebouw, het bekomen van
stedenbouwkundige en milieuvergunningen
bij werken en verbouwingen, het toezicht op
de voortgang van al de werken en de verrichte
aankopen, de opvolging van de door externe bedrijven uitgevoerde werken, alsook het
gecentraliseerd technisch beheer, het rationeel
energieverbruik, de elektrische, sanitaire en
veiligheidsinstallaties, de verwarming, enz.

Audiovisuele cel
De audiovisuele cel zorgt voor de telefooninstallaties, de fotokopieertoestellen, de steminstallatie, enz.
DIENSTHOOFD
Valentine Gilbert
 02 549 62 38
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het gaat om de kamerbewaarders, het economaat, de
telefonie, het onthaal, de verzending, de keuken en de
conciërge.
DIENSTHOOFD
NN
 secretariaat: 02 549 62 16
Economaat
 economaat@parlement.brussels
Verzending
 verzending@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

De Informaticadienst:

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

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 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:
www.parlement.brussels/parlementaire-stukken.
 secretariaat: 02 549 68 02
 criv@parlement.brussels

De directieraad
(op 22/10/2020)
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
• Dirk Lichtert, Jean-Luc Robert, Joëlle Rosenoer en
Bert Van Elsacker, bestuursdirecteurs

Het personeelscomité
(op 22/10/2020)
Het personeelscomité verdedigt de belangen van het
personeel bij de autoriteiten van het parlement en zorgt
voor het contact tussen die autoriteiten en het personeel. Het personeelscomité moet geraadpleegd worden
en een advies uitbrengen in de gevallen voorzien door
het personeelsstatuut en het kan algemene problemen
in verband met de toepassing en de interpretatie van
het personeelsstatuut ter kennis van de autoriteiten van
het parlement brengen. Het kan geraadpleegd worden
over alle problemen van die aard. Het personeelscomité
kan adviezen uitbrengen en voorstellen doen aan de
autoriteiten van het parlement in verband met de organisatie en de werking van de diensten, het welzijn op
het werk in de zin van de vigerende wetten en besluiten
en in het algemeen over de arbeidsomstandigheden van
het personeel, met uitsluiting van de bevorderingen en
de tuchtprocedures.
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SAMENSTELLING:
• Laurent Lefèvre, voorzitter
• Agnes Poelmans, ondervoorzitster
• Sophie Dumoulin, secretaris
• Bienne Baron, Eva Cifuentes, Olivier Hendrickx,
José Pereda, Anita Quintiens, Eric Surkijn, leden.

Het comité voor preventie
en bescherming op het werk
(op 22/10/2020)
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:
• Patrick Vanleemputten, voorzitter
• Michel Beerlandt, Dirk Lichtert, Joëlle Rosenoër en
Hicham Talhi, 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;
• Eva Cifuentes, Sophie Dumoulin, Laurent Lefèvre, José
Pereda, Agnes Poelmans, vaste personeelsafgevaardigden, die, in geval van afwezigheid vervangen worden
door Bienne Baron, Olivier Hendrickx, Anita Quintiens,
Eric Surkijn, plaatsvervangers;
• Sabine Depoorter, rédactrice, preventieadviseur van de
interne dienst voor preventie en veiligheid op het werk.

De kabinetten van het
voorzitterschap en het
eerste ondervoorzitterschap
Voorzitter van het Brussels Parlement
Rachid Madrane
KABINETSDIRECTEUR
Stephan Durviaux
02 549 63 35
 02 549 63 25 •
 presidence@parlement.brussels
 sdurviaux@parlement.brussels

Eerste ondervoorzitter
Guy Vanhengel
KABINETSDIRECTEUR  
Martine Raets (½) et Frederik Ceulemans (½)
02 549 63 50
 02 549 63 41 •
 gvanhengel@parlement.brussels
 mraets@parlement.brussels
 fceulemans@parlement.brussels
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B. VERDELING VAN DE
PERSONEELSLEDEN (op 22/10/2020)
VERDELING PER GESLACHT

VERDELING PER NIVEAU
NIVEAU A
32

NIVEAU B1

31

73
Vrouwen

49,32%

50,68%

50,79%

6

TOTAAL

63

75
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8

15

TOTAAL

NIVEAU B2
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49,21%

VERDELING PER WERKREGIME
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9
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34,78%

40,00%

60,00%

65,50
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14,08

2,11

%
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BELANGRIJKSTE PROJECTEN EN WERKEN
A. Restauratie van het voormalig Postkoetsgebouw “De Spaanse Kroon”
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 Spaanse Kroon ”.

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

Het Postkoetsgebouw werd waarschijnlijk gebouwd ten
tijde van de beschieting van Brussel door de Fransen in
1695. Het oud-Korenhuis had een postkoets- en koerierdienst die de zuidelijke streken van het land, Frankrijk,
Duitsland en Spanje bediende.
Tegenover het oud-Korenhuis bevond zich het Postkoetsgebouw, een hotel “In de Spaanse Kroon”, 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.
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.
Het aanbestedingsdossier werd gepubliceerd in april
2018. Tijdens zijn vergadering van 16 juli 2018, nam het
Bureau de beslissing om de overheidsopdracht aan de
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“nv Monument Vandekerckhove” toe te kennen voor
een bedrag van 3.291.081,38 EUR excl. BTW. De werf
startte op 1 februari 2019 en heeft een duur van 2 jaar
en 6 maanden.
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.
Om de toegang via het Paleis de Limminghe te vergemakkelijken, zal er in de liftkoker die aan het Postkoets-

gebouw 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.
De toegankelijkheid aan de Tuin van de 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.
Op de benedenverdieping van het Postkoetsgebouw,
plant het Parlement een polyvalente zaal die enige
grootsheid zal hebben door de voorgevel met arcaden.
De hoofdingang komt in het midden van de noordgevel,
onder het sas, zodat er een visuele link is met de voorgevel met arcaden vanuit de hoofdingang die toegang
geeft tot de polyvalente zaal.
De omgeving van het Postkoetsgebouw aan de zijde van
het 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.
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B. Onderhoud
van het patrimonium van
de spiegelzaal
Na de restauratie van het stucwerk
in de spiegelzaal, is in 2019-2020
het verguldsel hersteld. Deze werken zijn nu voltooid. De spiegelzaal
heeft zijn oude glorie herwonnen.

C. Restauratie van de
marquise en de luifel
aan de erekoer
De marquise en luifel aan de erekoer die dateren uit de
XIXe eeuw, werden door het bedrijf "Fer à Souder", dat
gespecialiseerd is in ijzerwerk, hersteld.
Deze werken werden uitgevoerd onder toezicht van de
Directie Cultureel Erfgoed die erop toezag dat de restauratie gebeurde volgens de regels van de kunst en het
gehamerd glas van weleer identiek werd vervangen.

Fotograaf Serge Marteaux

D. Onthaal- en informatiecentrum (OIC)
Tijdens de verbouwing van de carnavalswinkel aan de Lombardstraat 71-73-75 tot het Onthaal- en Informatiecentrum
van het Brussels Parlement, werden werken ondernomen
om de steunmuur van de tuin van de gouverneur te drogen.
Desondanks blijven er vochtigheidsproblemen bestaan.
Het is raadzaam om voldoende ventilatie te installeren in
de kelders, om 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, om de raamkozijnen te restaureren en de lokalen te saneren door
schimmelverwijdering.
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Het architectenbureau A.2R.C werd met die studie belast, in samenwerking met een studiebureau gespecialiseerd in bijzondere technieken G.E.I.. Het project voorziet erin van het OIC een bezoekersruimte en beveiligde
toegangscontrole te maken. Het aanvraagdossier voor
een stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op
25 oktober 2019 en was onderhevig aan bijkomende
documenten die op 20 februari 2020 werden ingediend.
Waarop Brussel Stedenbouw en Erfgoed kleine aanpassingen aan het project heeft aangevraagd (art. 191).
De aangepaste documenten werden teruggestuurd en
de diensten wachten momenteel de vergunning af om
de overheidsopdracht voor werken op te starten. Deze
zouden in de zomer van 2021 moeten aanvangen.

E. Kennisgeving van
immobiliënprospectie
Op 20 mei 2020 heeft het Bureau beslist een oproep
te lanceren voor projecten voor de verwerving van
onroerend goed, met het oog op de uitbreiding van de
onroerendgoedactiva van het Parlement. Op 15 september 2020 werden zes panden te koop voorgesteld aan
het Brussels Parlement.
De leden van de werkgroep “Gebouwen”, alsook een
aantal vertegenwoordigers die werden uitgenodigd, hebben deze gebouwen in oktober bezocht. Het doel is een
gebouw te verwerven met een netto oppervlakte van
2.000 m2 op een afstand van maximum 1.000 m van het
Parlement om er een deel van de fracties te huisvesten
bij de volgende legislatuur (2024).







F. Bemiddelaar
Het Parlement heeft het oude bankfiliaal (225m2) op
de hoek van de Lombardstraat verworven. De regionale
bemiddelaar, die eind 2020 zal worden aangesteld, zal
met zijn team de kantoren bezetten. Hier moeten enkele
inrichtingswerken worden uitgevoerd.

G. Modernisatie van de
polyvalente zaal
Nu het Brussels Parlement heeft beslist de burgerparticipatie te versterken, zullen er deliberatieve commissies
worden gehouden.
Om deze commissies bestaande uit 45 burgers, 15 volksvertegenwoordigers, de Voorzitter en de diensten van de
administratie te kunnen organiseren, heeft het Bureau
van het Parlement de diensten gevraagd de herinrichting
van de polyvalente zaal te voorzien om deze ruimer en
beter verlicht te maken.
Het architectenbureau SKOPE werd aangeduid voor deze
opdracht. Het project bestaat eruit om natuurlijk daglicht direct de zaal in te doen stromen via de ramen van
de gang door de wand die de twee scheidt te vervangen
door beglazing en de aangrenzende technische lokalen
weg te halen. Het Expertenbureau Philippe Deplasse is
belast met de studie en aanpassing van de technische
installaties.

H. 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 volksvertegenwoordigers op de voorste rij van het halfrond
te verbeteren.
Er werd een overheidsopdracht opgesteld voor de
vervanging van audiovisuele installaties in de andere
zalen van het Parlement. Een procedure in 2 fases werd
opgestart. Drie aanvragen voor deelname werden ingediend in april 2019. Deze werden grondig geanalyseerd.
De gunningsprocedure werd in 2020 uitgevoerd en de
opdracht werd gegund aan het bedrijf ENGIE-Fabricom
tijdens de vergadering van het Bureau op 15 juli 2020.
De uitvoering van deze opdracht is gestart in september
2020 en zal in de tijd worden gespreid om de parlementaire activiteiten niet te verstoren.

I. Levering van gas
en elektriciteit
Sinds 1 januari 2020 trad het Parlement toe tot het Intercommunale Aankoopcentrum Sibelga voor de levering van
gas en elektriciteit. Dit lidmaatschap moet het ook mogelijk maken om te profiteren van de expertise van Sibelga
om het elektriciteitsverbruik te minderen, met name via
het NR Click programma voor energieboekhouding.
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A. Beslissingen

B. Evolutie van de commissie

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, werden bij de Brusselse Controlecommissie zeven aanvragen ingediend door participerende overheidsdiensten. De Commissie heeft zes beslissingen genomen over de volledige aanvragen die bij haar werden
ingediend, waaronder:

Gelet op de gezondheidscrisis ten gevolge van Covid-19 en de lockdown in het voorjaar
2020, werden bij de Brusselse Controlecommissie minder aanvragen ingediend dan
gewoonlijk (met uitzondering van een machtigingsaanvraag vanwege de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in het specifieke kader van de gezondheidscrisis).

• een advies voor Brussel Preventie en Veiligheid over de implementatie van een database "CLIO" voor het verzamelen van gegevens en het opmaken van statistieken over
de mandatarissen en human resources van de lokale besturen;
• een machtiging voor de gemeente Elsene om toegang te krijgen tot de beelden van
de ANPR camera's, teneinde overtreders van het reglement betreffende de invoering
van verkeersluwe zones en een voetgangerszone op het grondgebied van de gemeente Elsene te identificeren en te bestraffen;
• een machtiging voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit om bepaalde
gegevens waarover hij beschikt met betrekking tot de gewestelijke premie BE HOME,
achteraf te verwerken en om gegevens te ontvangen over de huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen in het kader van het beheer van de premie ter ondersteuning van de particuliere huurders die getroffen zijn door de Covid-19-crisis;
• een machtiging voor de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om toegang te krijgen tot NOVA in het kader
van de procedure voor het aanvragen van het advies van de brandweer voor de attesten en vergunningen inzake stedenbouw en leefmilieu, alsook voor de verkavelingsvergunningen.

De Commissie en haar secretariaat hebben de beschikbare tijd gebruikt om het voorontwerp van ordonnantie tot herziening van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator (B.S., 6 juni
2014) te onderzoeken. De ordonnantie moet immers worden herzien om, enerzijds, de
bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd) te integreren en om, anderzijds, de samenstelling van de Commissie te herzien.
Er zij aan herinnerd dat de huidige ordonnantie bepaalt dat de helft van de leden wordt
voorgedragen door de CBPL. Deze laatste is echter hervormd na de tenuitvoerlegging
van de AVG en is vervangen door de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "GBA"
genoemd). De GBA heeft de Commissie meegedeeld dat de door de CBPL voorgedragen leden van de Brusselse Controlecommissie als ontslagnemend moeten worden
beschouwd, want ze vervullen geen opdracht meer binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ten gevolge van die mededeling en in afwachting van de herziening van de
ordonnantie heeft het Parlement in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaten
gedaan voor de vervanging van de leden die als ontslagnemend worden beschouwd.
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