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VOORWOORD
In dit activiteitenverslag van het Brussels Parlement vindt u alle informatie betreffende 
de zittingsperiode 2020-2021: de samenstelling van de assemblee, het geleverde 
werk van de volksvertegenwoordigers  -soms in samenwerking met burgers of het 
maatschappelijk middenveld -, de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
burgerschapsactiviteiten van het Parlement, alsook diverse statistieken. 

Dit jaar werd ook nog steeds gekenmerkt door de Covid-19-pandemie. Zo bleef het Parlement 
nog steeds aangewezen zijn parlementaire werkzaamheden per videoconferentie verder te zetten 
om zijn taken met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften te kunnen blijven uitvoeren.

De plenaire vergaderingen werden opnieuw verder gehouden in aanwezigheid van de 
fractieleiders, terwijl de andere volksvertegenwoordigers op afstand tussenbeide kwamen en 
stemden. Met uitzondering van de commissies gewijd aan de begroting, de bijzondere Covid-
19-commissie, en de rondetafelconferentie ‘De Assisen tegen racisme’, die meestal in fysieke 
aanwezigheid werden gehouden, werden alle commissies op afstand, per videoconferentie, 
georganiseerd. Alle parlementaire werkzaamheden werden rechtstreeks op video uitgezonden 
en zijn steeds toegankelijk via het YouTube-kanaal van het Parlement (parlement.brussels).

Tijdens het werkjaar 2020-2021 zette het Parlement verdere stappen op het vlak van burgerpar-
ticipatie met de organisatie van twee overlegcommissies, samengesteld uit parlementsleden en 
burgers. Ook werden er meer petities (verzoekschriften) ingediend door de verlaging van het 
vereiste aantal handtekeningen en organiseerde het Parlement een rondetafelconferentie, de 
“Assisen tegen racisme” waarbij het maatschappelijk middenveld nauw werd betrokken.

Ondanks de afgelasting van vele activiteiten en bezoeken, was het Parlement zeer creatief, 
wanneer nodig en uiteraard steeds met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften,  
in het bedenken van oplossingen om volksvertegenwoordigers en burgers toch in fysieke 
aanwezigheid te laten samenkomen, om op andere momenten gebruik te maken van de 
mogelijkheid om online vergaderingen te organiseren teneinde haar werkzaamheden te 
kunnen verderzetten wanneer zulks niet in de normale omstandigheden mogelijk was.
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WOORD VAN DE VOORZITTER
Het Parlement nadert de helft van een buitengewone re-
geerperiode. Het werkjaar 2020-2021 zal opnieuw in het 
teken staan van de Covid-19-crisis. Dit laat zich voelen 
in de organisatie van het werk, dat nog niet volledig in 
fysieke aanwezigheid kon worden hervat.

Het blijkt ook uit de inhoud van de werkzaamheden: 
het Parlement volgt de ontwikkeling van de crisis en 
de aanpak ervan nog steeds op de voet. Ook kreeg het 
de opdracht om via een bijzondere commissie rond de 
aanpak van de Covid-19-pandemie na te gaan hoe de 
crisis in de allereerste stadia is beheerd en wat er moest 
worden veranderd of ingevoerd om ervoor te zorgen dat 

ons gewest beter was voorbereid op een noodsituatie 
van welke aard dan ook. 

De werkzaamheden van de bijzondere Covid-19-commis-
sie duurden zes maanden en leidden tot niet minder dan 
183 aanbevelingen, variërend van preventie en veiligheid 
tot sociale kwesties en gezondheidsvraagstukken, econo-
mische zaken en werkgelegenheidsaspecten, die aan de 
betrokken uitvoerende instanties werden voorgelegd. 

De crisis heeft ook de toegang van het publiek tot ons 
Parlement en de activiteiten die daar traditioneel wor-
den gehouden, beperkt. Maar de democratie behoort 

ons allen toe, en het Brussels Parlement wil aandacht 
hebben voor de bezorgdheden van de burgers en open-
staan voor de samenleving.

Dit jaar hebben wij het genoegen gehad om de burger-
participatie concreet gestalte te zien krijgen: verschillen-
de indieners van verzoekschriften zijn in de commissie 
gehoord over verschillende onderwerpen en wij hebben, 
met enige spanning en heel wat trots, de werkzaamhe-
den aangevat van de eerste twee overlegcommissies in 
de geschiedenis van ons Parlement. De eerste was 
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gewijd aan de voorwaarden voor de invoering van 5G 
in het Brussels Gewest, de tweede aan de middelen om 
een duurzame oplossing te vinden voor de situatie van 
slecht gehuisveste of dakloze personen in ons gewest. 
De eerste feedback van de deelnemers  -door loting 
gekozen burgers - vereist weliswaar enkele methodologi-
sche en organisatorische aanpassingen, maar is over het 
algemeen positief en moedigt ons aan om door te gaan. 

Het Parlement is eindelijk de plek geworden waar 
brandende vraagstukken die onze samenleving beroe-
ren, onder de aandacht worden gebracht en besproken. 
Ons Parlement was de plaats bij uitstek om het debat te 
openen over racisme in al zijn vormen en over de discri-
minatie waarmee veel Brusselaars nog steeds worden 
geconfronteerd, kwesties waaraan een kleine wereld-
stad als Brussel, waar 184 verschillende nationaliteiten 
samenleven, bijzondere aandacht moet besteden. 

Ondanks de beperkingen die de crisis ons heeft opgelegd, 
is het Parlement zijn opdrachten blijven vervullen: zich 
inzetten voor de levenskwaliteit en de belangen van de 
Brusselaars, en ervoor zorgen dat iedereen zich kan ont-
plooien en zich gehoord kan voelen in ons mooie gewest. 

Wij wensen u veel leesgenot.

Rachid MADRANE
Voorzitter

“

”

We hebben de  
werkzaamheden 
aangevat van  
de eerste twee  
overlegcommissies  
in de geschiedenis 
van ons Parlement.  
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WOORD VAN DE EERSTE  
ONDERVOORZITTER
Dit activiteitenverslag belicht de werking van het 
Brussels Parlement. Het geeft een inzicht in het 
verrichte wetgevende werk en de verschillende 
activiteiten die de deelname van de burger aan de 
politieke besluitvorming stimuleren en vergroten.

Als hoeksteen van onze democratie vertegenwoor-
digt het Parlement de Brusselse bevolking in al haar 
diversiteit en verdedigt het haar belangen in een 
geest van transparantie en participatie. 

Ook in 2021 werd het parlementair werk nog in 
grote mate  beïnvloed door de Covid-19 pande-
mie. Zo bleven de parlementaire werkzaamheden 
en de plenaire vergaderingen in aanwezigheid van 
de fractieleiders, met deelname van de andere 
volksvertegenwoordigers op afstand en alle commis-
sies, uitgezonderd de begrotings- en de bijzondere 
Covid-19-commissie, die zowel fysiek als op afstand 
werden gehouden, per videoconferentie georgani-
seerd.  Alle parlementaire werkzaamheden werden 
rechtstreeks uitgezonden en zijn toegankelijk via het 
Youtube-kanaal van het Parlement. 

Op wetgevend vlak werd in de commissie Binnen-
landse Zaken o.m. het voorstel van ordonnantie 
houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet 
aangenomen. In geval van overmacht kunnen nu 
ook vergaderingen op afstand van de gemeente-
raad, de gemeentelijke commissies en adviesraden 
worden gehouden. De ordonnantie diende te wor-
den aangenomen om, tijdens de Covid-19-crisis de 
rechtsgeldigheid van de beslissingen van de lokale 
besturen te waarborgen.

Viermaal werd er op verzoek van minstens drie 
volksvertegenwoordigers een actualiteitsdebat 
georganiseerd. Eén van deze debatten had betrek-
king op de problemen van racisme bij de Dienst 
Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH). 
De avondklok in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
de aanstelling van een Hoge Functionaris ad interim 
door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de 
toepassing van het Covid Safe Ticket in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, kwamen eveneens uitvoerig 
aan bod. Tevens besteedde de Commissie Binnen-
landse Zaken bijzondere aandacht aan de relatie tus-
sen burgers en ordediensten. De commissie stelde 
een uitvoerige resolutie op tot verbetering van de 
relatie tussen ordediensten en burgers. In het kader 
hiervan werden verschillende vergaderingen gewijd 
aan het horen van een 20-tal getuigenissen. De 
resolutie bevat tal van aanbevelingen en concrete 
aandachtspunten. Ze werd door een ruime meer-
derheid goedgekeurd. Hierop integreerde de Brus-
selse regering de aanbevelingen van de commissie 
in haar nieuw Globaal Veiligheids- en Preventieplan.

Andere bijzondere momenten waren de voorstelling 
van het jaarverslag van de Commissie voor Toegang tot 
Bestuursdocumenten, de voorstelling van het nieuw 
Globaal Veiligheids-en Preventieplan van de regering 
en de voorstelling van de audit van de DBDMH.

In primeur werd in de commissie de mogelijkheid 
geboden aan de indiener van een petitie (verzoek-
schrift) om die te komen voorstellen aan de 
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volksvertegenwoordigers. In deze betrof het een petitie betreffende de 
diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. Nadien volgde 
overigens een boeiende hoorzitting over een onafhankelijke audit m.b.t. het 
bezoldigd vervoer van personen. De basis werd gelegd om met kennis van za-
ken een ontwerp van de regering te bespreken dat moet toelaten deze sector 
verder te moderniseren.

Bijzondere aandacht werd besteed aan een ordonnantie van de regering die 
de werking van de erediensten regelt. In deze materie werd voor het eerst 
sinds lang belangrijk wetgevend werk verricht.

Als eerste ondervoorzitter, en gewapend met de ervaring opgedaan als minis-
ter in verschillende regeringen, wil ik verder inzetten op de ingeslagen weg en 
ijveren voor een efficiënte werking van het Parlement. Ook de vlotte samen-
werking tussen het parlement en de regering en tussen het Parlement en de 
Brusselaars genieten een prioriteit.

Het Parlement moet de vinger aan de pols houden met wat er leeft in de sa-
menleving en aandacht hebben voor de problemen in het dagelijks leven van 
de Brusselaars. Boeiende en leerrijke hoorzittingen zijn daartoe een uitgele-
zen instrument. Door de regering schriftelijk en mondeling te bevragen of te 
interpelleren en middels actualiteitsvragen en -debatten wordt kort op de bal 
gespeeld. De controletaak van het parlement op het beleid van de regering 
wordt met de grootste ernst uitgevoerd. Alle beleidsdomeinen genieten hier-
bij de aandacht van de volksvertegenwoordiging. 

Het Parlement is en blijft immers de wieg van het politieke debat en van de 
politieke besluitvorming. Het is het bruisend hart van de liberale democra-
tie. Het slaat bruggen tussen uiteenlopend gedachtengoed en verenigt de 
verschillende bevolkingsgroepen om samen te bouwen aan een Brussel waar 
elkeen zich goed voelt. Daar maken we dagelijks werk van.

 

Guy VANHENGEL
Eerste Ondervoorzitter

“

”

Het Parlement  
moet de vinger aan 
de pols houden 
met wat er leeft in 
de samenleving en 
aandacht hebben 
voor de problemen 
in het dagelijks 
leven van de 
Brusselaars
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WIJZIGINGEN AAN HET HOOFD  
VAN DE GRIFFIEDIENSTEN VAN  
HET PARLEMENT

Eedaflegging van Hugues Timmermans als nieuwe griffier 
in handen van Parlementsvoorzitter Rachid Madrane, in 
aanwezigheid van Patrick Vanleemputten, gewezen griffier, 
en Michel Beerlandt, adjunct-griffier.
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HULDE EN DANK AAN PATRICK 
VANLEEMPUTTEN, GRIFFIER VAN 
HET BRUSSELS PARLEMENT  
VAN 2015 TOT 2021
Tijdens de plenaire zitting van 9 juli 
2021 heeft de Voorzitter van het Brus-
sels Parlement, Rachid Madrane, hulde 
gebracht aan en dank betuigd aan de 
heer Patrick Vanleemputten, griffier van 
het Brussels Parlement van 2015 tot 
2021, als volgt: 

Na te hebben gewerkt in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, wordt Patrick 
Vanleemputten in 1989 personeelslid 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. 
Deze toen kersverse assemblee van een 
Gewest dat nog maar net ontstaan was, 
dient uitgerust te worden met diensten 
en personeel. Het is een echt leerproces. 
Patrick Vanleemputten maakt het begin 
van dit avontuur mee. 

Na aan het hoofd te hebben gestaan van 
de wetgevende diensten, wordt hij in 
2015 verantwoordelijk voor alle diensten 
van het Parlement. Hij kent de instelling 
goed en stelt in deze functie zijn zeer 
grondige kennis van het publiek recht, 
het Belgisch federalisme en de Brusselse 
instellingen, de vrucht van een bijna vijf-
endertigjarige loopbaan in het openbaar 
ambt, ten dienste van de Staat en in het 
bijzonder van het Brussels Parlement. 

Patrick Vanleemputten, voor wie het 
politieke reilen en zeilen geen geheimen 
had, zal ook in onze gedachten blijven als 
een nauwgezet, rechtschapen en oprecht 
man die zich inzette voor de goede wer-
king van het Parlement.

HUGUES TIMMERMANS, 
NIEUWE GRIFFIER VAN HET 
BRUSSELS PARLEMENT

Op 21 juli 2021 is  de heer 
Hugues Timmermans in 
functie getreden als de  
nieuwe griffier (secretaris- 
generaal) van het Brussels 
Parlement. Hij volgt de heer 
Patrick Vanleemputten op, 
die met pensioen is gegaan.

Brusselaar Hugues  
Timmermans is getrouwd en 
vader van twee kinderen. Hij 
behaalde zijn diploma van 
licentiaat-vertaler Engels-Ne-
derlands aan het Institut 
supérieur de Traducteurs 
et Interprètes de la Com-
munauté française (vroeger 
ISTI, nu ULB). 

Nadat hij in 1989, bij de 
oprichting van het Brussels 

Gewest, zijn loopbaan was begonnen als vertaler bij het kabinet van de 
eerste minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bekleedde 
hij achtereenvolgens verschillende functies als vertaler bij de Raad van State 
en de Belgische Senaat, waar hij in 2009 directeur werd van de taaldienst. 
In 2017 richtte hij bij het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel de 
dienst Verslaggeving op, waarover hij de leiding had tot juli 2021. 

Hugues Timmermans doceert niet alleen aan de Faculteit Letteren, Vertalen 
en Communicatie van de ULB, maar heeft ook meegewerkt aan de vertaling 
van talrijke werken. Tevens is hij medeauteur van het nieuwe "Le Docte", 
meertalig juridisch woordenboek.
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DE ASSEMBLEE



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.

Op datum van 21 september 2021, start van het parlementair werkjaar, was de assemblee als volgt samengesteld:

 Zetelverdeling (zittingsjaar 2020-2021) 

FRANSTALIGE ZETELS72 NEDERLANDSTALIGE ZETELS17

PS

16

15

14

10

10

5
2

Ecolo

Onafhankelijken 

DéFI

PTB

cdH

MR

Groen

CD&V

Open Vld

Agora

PVDA

N-VAone.brussels
Vooruit*

Vlaams Belang

4

3

3

3

1

1

1
1

*Vanaf 21 maart 2021, veranderde one.brussels-sp.a van partijnaam en werd one.brussels-Vooruit
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Luidens het reglement van het parlement kunnen de gekozenen van eenzelfde kieslijst 
die binnen de overeenkomstige taalgroep 5% van de zetels behaald hebben, een er-
kende politieke fractie vormen. De erkenning geeft de politieke fracties recht op eigen 
lokalen en op werkingsmiddelen.

De erkende politieke fracties zijn (op datum van 21/09/2021): PS, MR, Ecolo, DéFI,  
PTB, cdH, Groen, N-VA, Open VLD, one.brussels-Vooruit, Vlaams Belang, CD&V, Agora 
en PVDA.

Ga naar het interactief halfrond om de zetel- 
verdeling in de assemblee te visualiseren:  
www.parlement.brussels

Deze 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 A3- en A4-
formaat uit te printen.
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 De Volksvertegenwoordigers  (alfabetische lijst op 21/09/2021) 

1 Agic Leila PS FR

2 Ahidar Fouad one.brussels-Vooruit NL

3 Aït Baala Latifa MR FR

4 Austraet Victoria Onafhankelijke FR

5 Barzin Clémentine MR FR

6 Benjumea Moreno Juan Groen NL

7 Bertrand Alexia MR FR

8 Bomele Nketo Nicole DéFI FR

9 Busselen Jan PVDA NL

10 Casier Martin PS FR

11 Chabbert Delphine PS FR

12 Chahid Ridouane PS FR

13 Coomans de Brachène Geoffroy MR FR

14 Czekalski Aurélie MR FR

15 Dagrin Francis PTB FR

16 Debaets Bianca CD&V NL

17 De Beukelaer Christophe cdH FR

18 De Bock Caroline PTB FR

19 De Bock Emmanuel DéFI FR

20 Dejonghe Carla Open Vld NL

21 de Lobkowicz Ariane DéFI FR

22 de Patoul Jonathan DéFI FR

23 de Radiguès Barbara Ecolo FR

24 De Ré Margaux Ecolo FR
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25 De Smedt Françoise PTB FR

26 De Wolf Vincent MR FR

27 Dönmez Ibrahim PS FR

28 Dufourny Dominique MR FR

29 d'Ursel Anne- 
Charlotte

MR FR

30 El Yousfi Nadia PS FR

31 Emmery Isabelle PS FR

32 Fremault Céline cdH FR

33 Genot Zoé Ecolo FR

34 Ghyssels Marc-Jean PS FR

35 Groppi Elisa PTB FR

36 Handichi Youssef PTB FR

37 Hoessen Soetkin Groen NL

38 Ikazban Jamal PS FR

39 Jamoulle Véronique PS FR

40
Kazadi Muanangabu 
Kaniki Gladys cdH FR

41 Kennis Pepijn Agora NL

42 Kerckhofs Jean-Pierre PTB FR

43 Köksal Sadik DéFI FR

44 Kompany Pierre cdH FR

45 Koplowicz Stéphanie PTB FR

46 Koyuncu Hasan PS FR

47 Laanan Fadila PS FR

48 Lahssaini Leila PTB FR
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49 Lecocq Marie Ecolo FR

50 Lefrancq Véronique cdH FR

51 Leisterh David MR FR

52 Loewenstein Marc DéFI FR

53 Lootens-Stael Dominiek Vlaams Belang NL

54 Lux Pierre-Yves Ecolo FR

55 Madrane Rachid PS FR

56 Magdalijns Christophe DéFI FR

57 Maison Joëlle DéFI FR

58 Mampaka Mankamba Bertin MR FR

59 Mouhssin Ahmed Ecolo FR

60 Nagy Marie DéFI FR

61 Obolensky Petya PTB FR

62 Ouriaghli Mohamed PS FR

63 Özkara Emin Onafhankelijke FR

64 Parmentier Ingrid Ecolo FR

65 Pauthier Isabelle Ecolo FR

66 Pitseys John Ecolo FR

67 Plovie Magali Ecolo FR

68 Roberti Tristan Ecolo FR

69 Rochette Els one.brussels-Vooruit NL

70 Sabbe Hilde one.brussels-Vooruit NL

71 Schepmans Françoise MR FR

72 Segers Matteo Ecolo FR
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73 Soiresse Kalvin Ecolo FR

74 Stoops Lotte Groen NL

75 Tahar Farida Ecolo FR

76 Talhi Hicham Ecolo FR

77 Teitelbaum Viviane MR FR

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

85 Verstraete Arnaud Groen NL

86 Verstraeten Gilles N-VA NL

87 Vossaert Michaël DéFI FR

88 Weytsman David MR FR

89 Zamouri Khadija Open Vld NL
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PROFIEL 2021 (op 27/10/2021)

VERDELING  
PER GESLACHT

VERDELING  
PER LEEFTIJD

GEMEENTELIJK  
MANDAAT  

43 vrouwen - 48,36%

JONGSTE  25 JAAR

GEMIDDELD  46 JAAR

OUDSTE  74 JAAR
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146 mannen - 51,64%
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45

OCMW-voorzitter1
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VERDELING PER DIPLOMA  
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B. ZIJN INTERNE STRUCTUREN

ZITTING 2020-2021

SAMENSTEL-
LING VAN HET 
BUREAU   
(OP 21/09/2021)

RACHID MADRANE
voorzitter   

(PS)

HICHAM TALHI
ondervoorzitter 

(Ecolo)

GUY VANHENGEL
eerste ondervoorzitter

(Open Vld)

VINCENT DE WOLF
ondervoorzitter

(MR)

MARC LOEWENSTEIN
ondervoorzitter 

(DéFI)

9 Mannen
60%

6 Vrouwen
40%

 Het Bureau  

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. 
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GILLES VERSTRAETEN
secretaris  

(N-VA)

MARC-JEAN GHYSSELS
secretaris  

(PS)

ANNE-CHARLOTTE d’URSEL
secretaris  

(MR)

YOUSSEF HANDICHI
eerste secretaris 

(PTB)

ISABELLE EMMERY
secretaris  

(PS)

ZOÉ GENOT
secretaris  

(Ecolo)

VÉRONIQUE LEFRANCQ
secretaris  

(cdH)

JUAN BENJUMEA MORENO 
secretaris  
(Groen)
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HILDE SABBE
secretaris  

(one.brussels-Vooruit)

LOTTE STOOPS
secretaris  
(Groen)

MICHEL BEERLANDT
adjunct-griffier 

HUGUES  
TIMMERMANS

griffier*
* Op 21 juli 2021, werd de heer Hugues Timmermans aangesteld als de nieuwe Secretaris-generaal 

van het Brussels Parlement. Hij volgt de heer Patrick Vanleemputten op, die met pensioen is gegaan. 
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8 Mannen
57%

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

VOORZITTERS VAN DE ERKENDE POLITIEKE FRACTIES

 Het Bureau in  
 uitgebreide samenstelling 

ZITTING  2020-2021

SAMENSTEL-
LING VAN HET 
BUREAU IN 
UITGEBREIDE  
SAMENSTEL- 
LING (OP 21/09/2021)

Het Bureau in uitgebreide samenstelling is het Bureau 
aangevuld met de voorzitters van de erkende poli-
tieke fracties. Het Bureau in uitgebreide samenstelling 
bereidt de vergaderingen van het Parlement en de 
Verenigde Vergadering voor en stelt de agenda op.
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CIELTJE VAN ACHTER N-VA

CARLA DEJONGHE Open Vld

FOUAD AHIDAR one-brussels-Vooruit

DOMINIEK LOOTENS-STAEL Vlaams Belang

BIANCA DEBAETS CD&V

PEPIJN KENNIS Agora

JAN BUSSELEN PVDA
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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 Verga-
dering 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 poli-
tieke fracties als in de assemblee.
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8 
voorzitters 
72,7%

3 
voorzitsters 

27,3%

Commissie voor de Financiën 
en de Algemene Zaken

belast met de begroting, het openbaar ambt,  
de externe betrekkingen, de gelijke kansen,  
de biculturele aangelegenheden, het imago  

van Brussel en de burgerparticipatie

Commissie voor  
Binnenlandse Zaken

belast met de plaatselijke besturen, de veiligheid en 
preventie, de erediensten, de administratieve vereen-
voudiging, het bezoldigd vervoer van personen en de 

brandbestrijding en dringende medische hulp

RACHID MADRANE  
(PS)

voorgezeten door voorgezeten door

GUY VANHENGEL  
(Open Vld)

DE COM-
MISSIES  
VAN HET 
BRUSSELS 
PARLE-
MENT 

EN HUN  
VOORZITTERS 
(OP 21/09/2021) 

DE PERMANENTE COMMISSIES 
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Commissie voor het  
Leefmilieu en de Energie

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

Commissie voor  
de Mobiliteit

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

Commissie voor de  
Economische Zaken en  

de Tewerkstelling
belast met de economische transitie, het weten-

schappelijk onderzoek en de digitalisering

TRISTAN ROBERTI  
(Ecolo)

ANNE-CHARLOTTE d’URSEL  
(MR)

MICHAËL VOSSAERT 
(DéFI)

voorgezeten door voorgezeten door voorgezeten door
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Commissie voor  
de Huisvesting

Commissie voor de  
Territoriale Ontwikkeling

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

Commissie voor Gelijke  
kansen en vrouwenrechten

PETYA OBOLENSKY  
(PTB)

ISABELLE EMMERY   
(PS)

MARGAUX DE RÉ  
(Ecolo)

voorgezeten door voorgezeten door voorgezeten door
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Commissie belast met de  
Europese aangelegenheden

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 het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, met de gewestelijke of bicommunautaire 

aangelegenheden, alsook met de aanwezigheid van 
de Europese instellingen en hun personeel in Brussel.

Commissie voor de  
begroting en de rekening
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 ontvang-

sten en de uitgaven van het Parlement.  
Zij komt daarvoor een maal per jaar bijeen.

Comité voor de follow-up  
van de wetgeving

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.

RACHID MADRANE  
(PS)

voorgezeten door

RACHID MADRANE  
(PS)

voorgezeten door

DAVID LEISTERH  
(MR)

voorgezeten door

ANDERE COMMISSIES
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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.

BIJZONDERE COMMISSIES

Bijzondere Commissie Covid-19
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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)

voorgezeten door
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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

IBRAHIM DÖNMEZ   
(PS)

JUAN BENJUMEA MORENO   
(Groen)

voorgezeten door voorgezeten door

DE COM-
MISSIES 
VAN DE 
VERENIGDE 
VERGADE-
RING  

EN HUN  
VOORZITTERS 
(OP 21/09/2021) 
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D. ZIJN POLITIEKE FRACTIES 

 Fracties en adressen (op 27/10/2021) 

PS
Fractiesecretaris:
Sophie BERLAIMONT 
Adjunct-fractiesecretaris:
Piotr GOLEBIOWSKI

 02 549 69 76
 ps@parlement.brussels 
 sophie.berlaimont@parlement.brussels
 pgolebiowski@parlement.brussels

ECOLO
Fractiesecretaris:
Mohsin EL GHABRI (½)

 02 549 69 17/19
 mohssin.elghabri@ecolo.be 
Marwan HOBEIKA (½)

 02 549 69 17/19
 marwan.hobeika@ecolo.be

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
 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-Vooruit
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
 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 en ondervoorzitter heeft recht op 
één extra halftijdse medewerker. Op 1 oktober 2021 
waren er 45 voltijdse en 82 halftijdse medewerkers. 

• 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 2021 waren er 11 
voltijdse fractiesecretarissen, 1 voltijds adjunct-
fractiesecretaris, 4 halftijdse fractiesecretarissen, 8 
voltijdse universitaire medewerkers en 7 halftijdse 
universitaire medewerkers. 

Meer info: www.parlement.brussels 
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DE REGERING



A. LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL 

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 21/09/2021) 

• 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 klimaattransi-
tie, 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;

• 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-Vooruit), staatssecretaris, 
bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internatio-
nale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en 
Dringende Medische Hulp.
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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-Vooruit), Barbara Trachte (Ecolo), Sven Gatz (Open Vld)
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B. HET VERENIGD COLLEGE 

 Het Verenigd College (op 21/09/2021) 

• 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 Verenigd 
College van de GGC bevoegd voor gezinsbijslagen, 
openbaar ambt, financiën, begroting, externe 
betrekkingen en filmkeuring (samen met Minister 
Sven Gatz).

Zie ook:

• het regeerakkoord van de Brusselse regering 2019-2024:
www.parlement.brussels/de-algemene-beleidsverklaring-van-de-brusselse-regering
• de Algemene beleidsverklaring 2021-2022:
www.parlement.brussels/algemene-beleidsverklaring-2021-2022-van-de-brusselse-regering
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HET WETGEVEND WERK  
TIJDENS DE ZITTING



A. HOOGTEPUNTEN VAN HET WERK IN DE  
PLENAIRE VERGADERING EN DE COMMISSIES 

 A.1. Hoogtepunten  
 van het werk in de  
 plenaire vergadering 
Tijdens deze zitting was in het Parlement opnieuw kunst- 
en vliegwerk nodig om alle 89 volksvertegenwoordigers 
bijeen te brengen in coronaveilige werkomstandigheden 
die bevorderlijk waren voor de uitwisseling en bespreking 
van ideeën. Veel teksten en actualiteitsvragen gingen 
over de strijd tegen Covid-19 en de maatregelen ter 
ondersteuning van de bevolking. Ondanks die moeilijke 
situatie werden ordonnanties en resoluties aangenomen.

Bij het begin van de nieuwe zitting die gekenmerkt werd 
door onzekerheid, heeft de regering op 23 en 24 oktober 
2020 haar algemene beleidsverklaring voorgesteld aan het 
Parlement. Ze bevatte een groot aantal maatregelen om 
de pandemie te bestrijden en de sectoren in moeilijkheden 
te steunen. De verklaring werd vervolgens besproken.

Vervolgens heeft het Parlement op 23 november 2020 
bijzondere machten voor de regering en het Verenigd 
College in de strijd tegen de gezondheidscrisis verlengd.

Daarnaast heeft de Verenigde Vergadering 
ook de andere gezagsniveaus gesteund in de 
algemene strijd tegen Covid-19 door verschillende 
samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren om de 
gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de 
door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide 
contactcentra toe te staan (B-44), een opsporings-  
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en quarantainesysteem te organiseren om de verspreiding van Covid-19 op 
de arbeidsplaatsen tegen te gaan (B-77) of nog om de verwerking van de 
vaccinatiegegevens (B-65) te vergemakkelijken, alsook de overdracht van noodzakelijke 
gegevens met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de 
reizigers afkomstig van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is 
bij aankomst in België (B-66).

Helemaal aan het einde van de zitting 2020-2021 heeft de Verenigde Vergadering haar 
goedkeuring gehecht aan het samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van 
gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het ‘COVID Safe Ticket’, het 
'Passenger Locator Form’ en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland 
wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

Naast het wetgevend werk en de goedkeuring van ordonnanties heeft het Parlement 
eveneens zijn standpunt tegenover het optreden van de regering of andere 
gezagsniveaus vertolkt bij wege van resoluties. Het Parlement heeft de regering aldus 
gevraagd de relatie tussen de burgers en de ordediensten te verbeteren (A-281). Op 12 
februari 2021 heeft het Parlement een resolutie tot invoering van matrimoniumdagen 
aangenomen (A-86) om de historische en hedendaagse erfenis van de vrouwen 
in Brussel onder de aandacht te brengen. In het voorjaar heeft het Parlement zich 
uitgesproken voor de vergroening van de gebouwen van het Brussels gewestelijk 
vastgoedbestand (A-190). Het Parlement heeft ook een standpunt op internationaal 
vlak aangenomen door de mogelijke invoering van de doodstraf voor homoseksualiteit 
in Oeganda te veroordelen (A-90) en gevraagd om het internationaal recht te doen 
naleven en vrede tussen Palestijnen en Israëli's mogelijk te maken (A-376).

De regering en het Verenigd College moesten een groot aantal actualiteitsvragen 
beantwoorden. Vele daarvan waren gewijd aan de strijd tegen de pandemie in al 
zijn aspecten: van de relance van de verschillende sectoren tot de voortgang van de 
vaccinatie, van de invoering van een avondklok of een "coronapass" tot de aanwending 
van de Europese herstelfondsen.

Andere belangrijke onderwerpen kwamen ook aan bod in de actualiteitsdebatten. 
Op 12 februari 2021 werden de leden van het Verenigd College uitvoerig aan de tand 
gevoeld over de hulp aan de daklozen tijdens de koudegolf. Een maand later ging het 
debat over maatregelen ter bestrijding van dakloosheid. Op 5 maart 2021 werd de 
minister-president verzocht zich uit te spreken over de naleving van de bepalingen 
van de ordonnantie betreffende de taxidiensten. Op 30 april 2021 hebben de 
volksvertegenwoordigers de regering vragen gesteld over het einde van het moratorium 
op de uithuiszettingen.
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 A.2. Hoogtepunten van  
 het werk in de commissies 

A.2.0. BIJZONDERE COMMISSIE 
VOOR HET REGLEMENT
Op 20 januari 2021 heeft de bijzondere commissie voor 
het reglement een voorstel tot wijziging van het reglement 
aangenomen (A-307) om de procedure voor de selectie 

van de griffier en adjunct-griffier te preciseren. 
Deze procedure bepaalt onder meer dat als 

het Parlement beslist om de door het 
Bureau voorgedragen kandidaat 

voor de functie van griffier of 
adjunct-griffier niet te be-

noemen, dit laatste het 
initiatief voor een 

nieuwe benoe-
mingsproce-

dure moet 
nemen.

Voorts werd in het Reglement van de assemblee een nieuw 
artikel ingevoegd om de identiteits- en veiligheidscontroles 
in het Parlement te organiseren. Met deze wijziging van het 
Reglement (A-398), die op 30 juni 2021 door de commis-
sie werd goedgekeurd, wordt een wettelijke bepaling ten 
uitvoer gelegd die bepaalt dat de wetgevende assemblees 
zelf specifieke controleregelingen kunnen vaststellen, die 
uitgevoerd moeten worden door het personeel van het Par-
lement, de militaire politie of een bewakingsonderneming.

A.2.1. HET BRUSSELS HOOFD- 
STEDELIJK PARLEMENT

A.2.1.1. Commissie voor de financiën  
en de algemene zaken
De zitting 2020-2021 werd, net als de vorige, gekenmerkt 
door de gezondheidscrisis ten gevolge van Covid-19 
en de tweede lockdown, waardoor de commissie 
hoofdzakelijk via videoconferenties moest vergaderen. 
De meeste onderwerpen die door de commissie werden 
besproken, zowel in het kader van het wetgevend 
werk als in het kader van de politieke controle, hadden 
betrekking op de financiële en budgettaire aspecten van 
deze gezondheidscrisis zonder weerga.

Wat de controle op het optreden van de regering 
betreft, werden talrijke interpellaties, vragen om 
uitleg en mondelinge vragen op de agenda van de 
commissie geplaatst. Minister Sven Gatz, bevoegd voor 
financiën, begroting en openbaar ambt, moest onder 
meer interpellaties beantwoorden over de impact van 
de Covid-19-crisis op de gewestelijke financiën, maar 
ook, vier keer in de loop van het jaar, interpellaties en 
vragen om uitleg over de stadstol en de kilometerheffing 
(SmartMove). Staatssecretaris Pascal Smet, bevoegd 
voor buitenlandse handel en internationale 
betrekkingen, en minister-president Rudi Vervoort, 
bevoegd voor onder meer het imago van Brussel, 
werden ook meermaals op het rooster gelegd. Minister 

Alain Maron moest ook verschillende keren antwoorden 
op vragen om uitleg over burgerparticipatie.

De hoofdtaak van de commissie voor de financiën en 
de begroting bestaat erin de begrotingsaanpassing 
2020 en de begroting 2021 van het Gewest in detail te 
onderzoeken, wat in november en in december 2020 
maar liefst vier lange vergaderingen in beslag heeft 
genomen (A-262, A-267). Eind november (vergaderingen 
van 16, 23 en 30 november 2020) werd in de commissie 
ook gestemd over de ontwerpen van ordonnantie inzake 
de bijzondere machten: het ene om de bijzondere 
machten te bevestigen die aan de regering werden 
toegekend om de COVID-19-crisis aan te pakken in 
maart 2020 (A-274), het andere om de regering een 
nieuwe periode van bijzondere machten toe te kennen 
om de aanhoudende gezondheidscrisis aan te pakken  
(A-275). De commissie moest zich ook uitspreken over de 
rekeningen van het Gewest voor 2018 en 2019 (A-383).

De behandeling van ontwerpen van ordonnantie inzake 
begroting en fiscaliteit heeft in de loop van het jaar 
ook verscheidene vergaderingen in beslag genomen: 
tijdelijke vrijstelling van verscheidene belastingen wegens 
de COVID-19-crisis (A-216, A-392, A-399 en A-403), 
bespreking van de begroting van instellingen voor morele 
dienstverlening (A-226 en A-413), 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 tal van 
internationale verdragen (A-244 tot A-260) en omzetting 
van een fiscale richtlijn (A-194). Er werd een voorstel 
van ordonnantie goedgekeurd voor de overname van 
verschillende provinciale belastingen (A-143).

Tevens heeft de commissie een aantal voorstellen van 
ordonnantie en van resolutie onderzocht, zowel van 
de oppositie als van de meerderheid. Voorbeelden 
hiervan zijn het voorstel van bijzondere ordonnantie tot 
invoering van de verplichting van een systematische 
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alternerende vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezing 
van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 
(A-146), de twee voorstellen van resolutie om het 
verlof bij een overlijden te verlengen voor de Brusselse 
ambtenaren die rouwen om het verlies van een kind  
(A-183 en A-184), of het voorstel van resolutie 
betreffende de noodzaak om een monument op 
te richten ter nagedachtenis van drie Brusselse 
weerstanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog tal 
van Joden gered hebben.(A-147), dat aanleiding heeft 
gegeven tot een zeer rijk parlementair debat.

Op internationaal vlak heeft de commissie talrijke 
resoluties van internationaal belang aangenomen. 
Tot tweemaal toe moest zij midden in een plenaire 
vergadering bijeenkomen om dringende kwesties te 
bespreken: op 4 december 2020 om te stemmen over het 
voorstel van resolutie over de uitvoering van de doodstraf 
tegen professor Ahmadreza Djalali (A-283), en op 28 mei 
2021 om te stemmen over het voorstel van resolutie om 
het geweld aan de kaak te stellen en al het mogelijke te 
doen om het internationaal recht te doen naleven en 

vrede tussen Palestijnen en Israëli's 
mogelijk te maken (A-376). Ook een 
breed scala aan andere internationale 
kwesties werd aan de orde gesteld, 
waaronder een resolutie betreffende 
de mogelijke invoering van de 
doodstraf voor homoseksualiteit 
in Oeganda (A-90), een resolutie 
betreffende de handelsovereenkomst 
tussen de Europese Unie en 
Mercosur (A-118), een resolutie 
over desinvesteren uit fossiele 
brandstoffen en een geëngageerd 
duurzaam financieel beleid (A-276), 
en een resolutie om dokter Denis 
Mukwege in de Democratische 
Republiek Congo te steunen (A-324).

Ten slotte heeft de commissie vergaderingen gehouden 
met hoorzittingen over een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen. Zo heeft zij op 8 maart 2021 van minister 
Sven Gatz een presentatie gekregen van het verslag 
over meertaligheid. Op 22 maart 2021 werden vier 
universiteitsprofessoren gehoord in het kader van een 
voorstel ter veralgemening van de regel “stilzwijgen is 
toestemmen” in de betrekkingen tussen het bestuur en 
de burgers (A-49). De week daarop, op 29 maart 2021, 
heeft de commissie hoorzittingen gehouden over de 
discussienota "Alleen wonen in Brussel” (A-221).  
Ten slotte heeft de commissie op 21 juni 2021 de 
ondertekenaars gehoord van een petitie over de 
herstelmaatregelen na de coronacrisis, die meer dan 
duizend handtekeningen hadden verzameld en het recht 
hadden om door de commissie te worden gehoord. Van 
die hoorzitting zal een verslag worden opgesteld (A-431).

A.2.1.2. Commissie voor de Binnenlandse Zaken
Een groot deel van de bijeenkomsten van de commissie voor 
de Binnenlandse Zaken was gewijd aan de controle van de 
regering onder de vorm van 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. Twee interpellaties over het geweld ten 
aanzien van de hulpdiensten en over de aanwending van 
de middelen uit het ‘Fonds Europese toppen’ leidden tot de 
indiening van een gemotiveerde motie. 

Viermaal werd er op verzoek van minstens drie 
volksvertegenwoordigers een actualiteitsdebat 
georganiseerd. Deze hadden betrekking op de 
racismeproblemen bij de DBDMH na de herkenning 
hiervan door Unia, de avondklok in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de aanstelling van een 
Hoge Functionaris ad interim door de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering en de toepassing van het Covid 
Safe Ticket in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op wetgevend vlak werden twee teksten door de 
commissie aangenomen. De eerste was het Voorstel 
van ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe 
Gemeentewet om in geval van overmacht het houden 
van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de 
commissies en de adviesraden te garanderen (A-241). 
Deze ordonnantie diende te worden aangenomen om, 
tijdens de Covid-19-crisis de rechtsgeldigheid van de 
beslissingen van de lokale besturen te waarborgen. De 
tweede was het Ontwerp van ordonnantie houdende 
goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling 
van de begroting van het Brussels Gewestelijk 
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën 
voor het jaar 2019 (A-240). Eén voorstel van ordonnantie 
betreffende de boekhouding van de broeikasgasuitstoot 
van de gemeenten (A-97) werd door de commissie 
verworpen. De commissie gaf overigens ook een positief 
advies bij die delen van het Ontwerp van ordonnantie 
houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 
2021 (A-267) die haar aanbelangen.
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Dit zittingsjaar besteedde de commissie ook bijzondere 
aandacht aan de relatie tussen burgers en ordediensten. Er 
werden verschillende vergaderingen gewijd aan het horen 
van een 20-tal getuigen. Voorts werkte de commissie aan 
de opstelling van een Voorstel van resolutie tot verbetering 
van de relatie tussen burgers en ordediensten en tussen 
ordediensten en burgers (A-281) dat door een ruime meer-
derheid werd goedgekeurd. De Brusselse Regering inte-
greerde daarna tal van de aanbevelingen van de commissie 
in haar nieuw Globaal Veiligheids- en Preventieplan.

Andere bijzondere momenten waren de voorstelling 
van het jaarverslag van de Commissie voor Toegang tot 
Bestuursdocumenten, de voorstelling van het nieuw 
Globaal Veiligheids-en Preventieplan van de Regering en 
de voorstelling van de audit van de Dienst Brandweer en 
Dringende Medische Hulp.

Ook werd voor het eerst in de commissie de mogelijkheid 
geboden aan de indiener van een petitie om die te komen 
voorstellen aan de volksvertegenwoordigers. Het betrof 
in dit geval een Petitie betreffende de diensten voor het 
verhuren van voertuigen met chauffeur (A-387).

Tot slot valt nog op te merken dat de commissie 
tijdens dit bijzonder jaar, wanneer nodig, gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid om online vergaderingen 
te organiseren teneinde haar werkzaamheden te 
kunnen verderzetten wanneer zulks niet in de normale 
omstandigheden mogelijk was.

A.2.1.3. Commissie voor het Leefmilieu  
en de Energie
Tijdens deze zitting heeft de commissie voor het Leefmilieu 
en de Energie een zeer groot aantal wetgevingsteksten en 
voorstellen van resolutie besproken.

De commissie heeft met name talrijke voorstellen van 
resolutie van de oppositie besproken, die zij heeft 
verworpen. Op het gebied van netheid bijvoorbeeld, 
voorstellen van resolutie over sigarettenpeuken  

(A-23), de hervorming van het agentschap Net Brussel 
(A-99) en de recyclage van metalen (A-185). Op het 
gebied van dierenwelzijn voorstellen van resolutie over 
losloopzones voor honden (A-102), verwilderde katten 
(A-109), het voederen van vossen (A-111), de versterking 
van de diensten tegen dierenmishandeling (A-229), 
de handel in nieuwe gezelschapsdieren (A-280) en de 
oprichting van een enkel platform voor de adoptie van 
dieren (A-293). Op het gebied van luchtverontreiniging 
voorstellen van resolutie over de afwijkingen op 
de beperking van het toegangsrecht tot de lage-
emissiezones voor personen met beperkte mobiliteit 
(A-140) en over de sociaaleconomische aspecten van 
de flankerende maatregelen betreffende de lage-
emissiezone (A-151). Vervolgens, op het gebied van 
groene ruimten, het voorstel van resolutie betreffende 
het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het 
aanleggen van een natuurreservaat in het westelijk deel 
van de Josaphatsite (A-332). Ten slotte, het voorstel van 
resolutie betreffende de vluchten boven Brussel (A-149).

Anderzijds heeft de commissie verscheidene 
ontwerpen van ordonnantie aangenomen. Twee 
ordonnanties hebben instemming verleend met 
internationale teksten, de eerste op het gebied van 
grensoverschrijdende luchtverontreiniging (A-219) en de 
tweede op het gebied van jacht en vogelbescherming 
(A-379). Een andere ordonnantie heeft instemming 
verleend met een samenwerkingsakkoord betreffende 
de vermindering van de nationale emissies van bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen (A-278).

Tevens werd een ordonnantie van technische aard 
aangenomen met het oog op de omzetting van de 
Europese richtlijnen betreffende de renovatiestrategie 
en de EPB-reglementering (A-235).

Op het gebied van afval heeft de commissie een belangrijk 
ontwerp van ordonnantie aangenomen ter versterking 
van het beleid inzake afvalbeperking en -beheer. De 
Europese Unie legt immers steeds hogere recyclage- en 

terugwinningspercentages op. Deze tekst breidt ook de 
verplichting tot afvalsortering uit tot bedrijven (A-337).

De commissie heeft ook een tekst besproken en 
aangenomen die ertoe strekt een wettelijk kader te 
scheppen voor thermische energienetten en het meten van 
het verbruik van thermische energie, teneinde de nieuwe 
Europese verplichtingen op dit gebied om te zetten (A-349).

Met betrekking tot dierenwelzijn heeft de commissie drie 
voorstellen van ordonnantie goedgekeurd: het eerste ter 
bescherming van de paardachtigen (A-220), het tweede 
inzake het verbod op het houden van walvisachtigen 
en zeeroofdieren (A-292) en het derde om tegemoet te 
komen aan bepaalde adviezen van de Raad van State en 
lijmvallen voor gewervelde dieren te verbieden (A-291).

Tot slot hebben de volksvertegenwoordigers de 
"klimaatordonnantie” aangenomen, die een juridisch 
kader vaststelt dat is afgestemd op de klimaattransitie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (A-356). Deze 
ordonnantie definieert verschillende algemene 
klimaatdoelstellingen tegen 2050, waaronder een 
doelstelling om de directe broeikasgasemissies van 
het Gewest te verminderen en een doelstelling om 
de indirecte broeikasgasemissies van het Gewest 
te verminderen, en stelt een strategie vast die er 
in het bijzonder op gericht is de doelstellingen van 
vermindering van de (directe en indirecte) emissies uit 
te werken op het niveau van de verschillende sectoren.

De commissie heeft ook geluisterd naar de indieners 
van de petitie met betrekking tot de bijenteelt in Natura 
2000-gebieden (A-432) en de indieners van de petitie 
over de mogelijke invoering van een statiegeldsysteem 
voor blikjes en petflessen (A-433).

A.2.1.4. Commissie voor de Mobiliteit
De commissie voor de mobiliteit is de zitting begonnen met 
een presentatie van het project "Integrato", opgezet door 
Greenpeace, Inter-Environment Wallonie en de vereniging 
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TreinTramBus, dat tot doel heeft de treindiensten in België te 
verbeteren. Vervolgens heeft zij zich toegelegd op de analyse 
van de toegankelijkheid van de voertuigen en de infrastruc-
tuur van de MIVB voor personen met beperkte mobiliteit, 
tijdens een gedachtewisseling met het CAWaB (Collectif 
accessibilité Wallonie-Bruxelles) (A-295), in aansluiting op de 
resolutie die het Parlement op 8 juli 2016 heeft aangenomen.

Voorts werden debatten gehouden over het parkeren van 
fietsen (zie het verslag over de voorstelling van het plan 
van de regering A-364) en de aanleg van fietspaden, of 
over de werken voor de heraanleg van de ring, tijdens een 
gedachtewisseling met de bevoegde administratie van het 
Vlaams Gewest, de zogenaamde "Werkvennootschap”  
(A-404), Hieraan moet worden toegevoegd dat de 
commissie ook verscheidene vertegenwoordigers van 
bedrijven die actief zijn op het gebied van micromobiliteit 
heeft uitgenodigd voor een debat over dit thema.

Toen de gewestregering van het Parlement bijzondere 
machten kreeg toegekend (ordonnantie van  
23 november 2020), heeft de commissie minister  
Elke Van den Brandt uitgenodigd om een ontwerp van 
bijzonderemachtenbesluit voor te stellen op het vlak van 
vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen.

De commissie heeft ook actualiteitsdebatten gevoerd 
over de beperkende maatregelen in het openbaar vervoer 
wegens de COVID-19-pandemie, over de tarifering van 
het MIVB-net voor gebruikers jonger dan 25 jaar en over 
gevallen van fraude bij het gebruik van badges bij de MIVB.

Onder de vele onderwerpen waarover vragen werden 
gesteld aan minister Elke Van den Brandt, kunnen we 
in het bijzonder de vermindering van de plaats van 
de auto in het Terkamerenbos, het project voor de 
heraanleg van de Tervurenlaan, de zwarte punten van de 
verkeersveiligheid (de "ongevalgevoelige zones") of de 

toelaatbaarheid van levensbeschouwelijke en religieuze 
symbolen voor de medewerkers van de MIVB vermelden.

Ten slotte heeft de commissie verscheidene voorstellen 
verworpen met betrekking tot de nachtelijke levering van 
goederen (A-75), intelligente verkeerslichten  
en informatieborden (A-84), het vrachtvervoer per  
spoor op de site van Schaarbeek-Vorming (A-154),  
het tijdelijke gratis gebruik van de deelfietsen Villo! (A-187), 
een mobiliteitsstrategie die aangepast is aan de versoepeling 
van de maatregelen (A-188), een bonus voor automobilisten 
die afzien van het gebruik van hun auto (A-218) en een varia-
bele tarifering voor de diensten van de MIVB (A-239).

A.2.1.5. Commissie voor de Economische 
Zaken en de Tewerkstelling
Tijdens deze parlementaire zitting heeft de commissie 
economische zaken en tewerkstelling zich in het bijzonder 
gebogen over de langetermijngevolgen van de COVID-
19-pandemie. Zo werden veel debatten gevoerd over de 
vraag hoe de verschillende sectoren die door de verplichte 
sluitingen worden getroffen, kunnen worden ondersteund. 
Ook het vraagstuk van de arbeidsmarkt werd uitvoerig 
besproken (reconversiecel, opleidingen, strijd tegen 
discriminatie ...) Met de relatief normale hervatting van 
de werkzaamheden in de commissie hebben echter ook 
onderwerpen als de strijd tegen de digitale kloof of de 
kringloopeconomie tot levendige discussies geleid.

Parallel aan deze debatten is de commissie begonnen met 
een hoorzitting over kunstmatige intelligentie, die tijdens de 
parlementaire zitting van 2021-2022 zal worden voortgezet.

Vanuit wetgevingsoogpunt heeft de commissie 
een ordonnantie aangenomen tot wijziging van de 
ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor 
de economische ontwikkeling van ondernemingen in 
geval van een natuurramp, een ernstige verstoring van 
de economie of een buitengewone gebeurtenis (A-396).

Voorts heeft de commissie de kwestie van de 
administratieve vereenvoudiging behandeld, zowel door 
middel van politieke controle als door middel van de 
goedkeuring van een ordonnantie houdende instemming 
met het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de 
eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan 
adressen en de koppeling van adresgegevens (A-196).

A.2.1.6. Commissie voor de Huisvesting
In oktober 2020 heeft de commissie huisvesting een ont-
moeting gehad met de heer Aziz Sopi, directeur van de OVM 
"Aan de Rand van het Zoniënwoud". Dit was een gelegenheid 
om poolshoogte te nemen van de werking en de huidige 
behoeften van deze openbare vastgoedmaatschappij.

Diezelfde maand oktober heeft staatssecretaris Pascal 
Smet antwoord gegeven op de vele vragen die waren 
gerezen naar aanleiding van de door KPMG uitgevoerde 
audit van de BGHM, wat heeft geleid tot een tiental aan-
bevelingen. Uit dit levendige en interessante debat kwam 
naar voren dat de verbetering van de IT-instrumenten een 
van de veranderingen is die moeten worden doorgevoerd.

Midden november werden de begrotingsbesprekingen 
beheerst door de urgentie van de sociale problematiek, 
waarin huisvesting centraal staat en die door de crisis 
werd versterkt.

Deze besprekingen hebben vervolgens plaats gemaakt 
voor de gewone controle van de regering in de vorm van 
interpellaties, vragen om uitleg en vragen die met name 
betrekking hadden op de sociale huisvesting en de werking 
van de OVM's en de BGHM, het probleem van de leeg-
staande of ongezonde woningen, de huisvestingssteun ...

De commissie heeft ook twee voorstellen van ordon-
nantie verworpen, het ene betreffende sancties in 
geval van leegstand (A-58), het andere betreffende 
het invoeren van een taalkennisvereiste als blijvende 
huurdersverplichting (A-313).
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Anderzijds heeft zij een voorstel van ordonnantie aange-
nomen tot goedkeuring van de afwijking op de periode 
van 4 jaar voor de organisatie van de verkiezing van de 
leden van de Adviesraden van de huurders ingesteld 
bij de openbare vastgoedmaatschappijen (A-344). Die 
afwijking was immers noodzakelijk wegens de gezond-
heidscrisis en de onmogelijkheid om deze verkiezingen 
binnen de gestelde termijnen te organiseren.

Tevens heeft zij een voorstel van ordonnantie 
aangenomen tot oprichting van een paritaire 
huurcommissie en ter bestrijding van buitensporige 
huurprijzen, waardoor een wettelijk kader werd 
opgesteld waarmee huurders zich tot de vrederechter 
kunnen wenden om een verlaging van hun huurprijs te 
vragen indien deze buitensporig is (A-330).

A.2.1.7. Commissie voor de  
Territoriale Ontwikkeling
Het hoogtepunt van de werkzaamheden in de 
commissie van dit parlementaire jaar was de 
gezondheidscrisis en de wens om de democratische 
dialoog niet daardoor te laten verstoren. In 
videoconferentie, behalve voor de begroting, en 
tegen het einde van het jaar in hybride modus voor de 
wetgeving en de hoorzittingen: dat was het draaiboek. 
Onder dit stelsel werden vele teksten behandeld.

Sommige van die teksten werden verworpen:

- voorstel van resolutie voor het bewaren en belichten van 
het patrimonium van de Brusselse begraafplaatsen door 
systematisch inventarissen te maken van de voorwerpen 
en kunstwerken met erfgoedwaarde (A-67);

- voorstel van ordonnantie met het oog op een 
stedenbouwkundige planning met een intelligent en 
gedifferentieerd systeem voor afvalophaling (A-115);

- voorstel van resolutie betreffende de kandidaatstelling 
van de Europese wijk voor het Europees erfgoedlabel 
(A-130);

- voorstel van ordonnantie tot wijziging van de 
ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het 
toeristische logies (A-152);

- voorstel van resolutie ertoe strekkende de procedure 
voor de goedkeuring van de richtplannen van aanleg 
(RPA's) te schorsen en een moratorium op alle nieuwe 
RPA's in te stellen (A-191);

- voorstel van resolutie tot herinrichting van het 
Koningsplein (A-284);

- voorstel van resolutie ertoe strekkende de strijd tegen 
het schoolverzuim op te voeren via de oprichting van 
een mobiele alliantie (A-320).

Andere teksten daarentegen werden aangenomen:

- voorstel van resolutie betreffende de vergroening 
van de gebouwen van het Brussels gewestelijk 
vastgoedbestand (A-190);

- voorstel van ordonnantie tot toekenning van een 
uitzonderlijke vrijstelling van stedenbouwkundige 
vergunning en milieuvergunning aan de FOD Justitie voor 
het tijdelijke gebruik van de voormalige hoofdzetel van 
de NAVO voor gerechtelijke doeleinden (A-242), in dit 
geval het proces over de aanslagen van 22 maart 2016;

- ontwerp van ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk 
IIIbis van titel IV van het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening (A-243) met het oog op de 
versnelling van de stedenbouwkundige procedures 
voor scholen en sociale huisvesting;

- voorstel van ordonnantie tot verlenging van 
sommige termijnen van de ordonnantie van 6 
oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke 
herwaardering (A-390) waarbij, in de context van de 
gezondheidscrisis, de termijnen voor de voltooiing 
en uitvoering van bepaalde programma's met drie 
maanden of zes maanden werden verlengd.

Voorts heeft de commissie staatssecretaris Pascal Smet 
gehoord die vóór de goedkeuring door het Parlement en 
omwille van de transparantie het ontwerp van bijzonde-

remachtenbesluit  tot verlenging van sommige termij-
nen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
kwam toelichten.

Het toezicht op de regering was gericht op tal van 
onderwerpen, waaronder:

- de verschillende RPA's (Wetstraat, Hermann-Debroux, 
Josaphat, Zuid, Mediapark, Heizel, Ninoofsepoort, 
Weststation);

- het erfgoed en de vastgoed- of stadsplanningsprojecten;
- de impact van de gezondheidscrisis op het toerisme, 

de steun aan hotels en appartementenhotels, het 
relanceplan van visit.brussels

- de projecten van het Kanal Museum, het Museum van 
De Kat en Buda+;

- de Bouwmeester;
- de interpretatie en de hervorming van de wetteksten die 

het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), 
de Gewestelijke stedenbouwkundige Verordening (GSV) 
en het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) vormen.

De commissie heeft ook de indieners van de petitie 
betreffende het RPA van het braakliggende Josaphat-
terrein (A-350) gehoord.

Tijdens deze zitting werden verschillende andere 
hoorzittingen georganiseerd:

• een hoorzitting over de toegankelijkheid van openbare 
plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit;

• een hoorzitting over demografie en dichtheid
• een presentatie van een studie over de grootstedelijke 

ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en een studie over de waardering van de wijken in het 
kader van het project GPDO en het stadsproject.

Tot slot heeft de commissie op maandag 14 juni 
2021 op initiatief van voorzitter Rachid Madrane een 
vergadering georganiseerd in het kader van de Assisen 
tegen Racisme.
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A.2.1.8. Commissie voor Gelijke Kansen en 
Vrouwenrechten 
Op het einde van de zitting 2020-2021, die sterk werd 
beïnvloed door de gezondheidscrisis, heeft de Commissie 
voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten bij het begin 
van het parlementair jaar 2021 haar activiteiten en haar 
vergaderingen om de vijf weken hervat, te beginnen met de 
voortzetting van de hoorzittingen met de regeringsleden.

Tijdens dit parlementaire jaar heeft de commissie ook 
twee resoluties goedgekeurd:

• op 26 januari 2021, een resolutie tot invoering van 
matrimoniumdagen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (A-86). Het doel van deze resolutie is het 
erfgoed van vrouwen in de geschiedenis en de cultuur 
in ruime zin meer op de voorgrond te brengen, in 
tegenstelling tot de patrimoniumdagen die etymologisch 
en feitelijk impliceren dat de geëerde plaatsen en 
werken uitsluitend het erfgoed van mannen zijn;

• een resolutie ertoe strekkende het cybergeweld te 
bestrijden (A-331). Deze resolutie beoogt het geweld 
en de seksistische intimidatie te bestrijden waarmee 
steeds meer vrouwen in de huidige context van nieuwe 
technologieën worden geconfronteerd. De Commissie 
voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten had ook een 
voorstel van resolutie in behandeling met het oog op 
het opzetten van een bewustmakingscampagne, een 
opleiding van de veldwerkers en een financiering van 
de verenigingssector en het creëren van een applicatie 
om de niet-consensuele verspreiding van seksueel 
getinte beelden en opnames tegen te gaan (A-211), 
doch door de goedkeuring van de vorige resolutie niet 
meer relevant is. 

De commissie heeft een voorstel van resolutie 
verworpen over de organisatie van een Brusselse dag 
voor de bevordering van de diversiteit en de strijd tegen 
discriminaties (A-224).

Wat het toezicht op de regering betreft, heeft de com-
missie verscheidene vragen om uitleg ontvangen die 
hebben geleid tot debatten over discriminatie wegens 
antisemitisme of leeftijd, de evaluatie van maatrege-
len ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving, de 
verbetering van de veiligheid en het welzijn van vrouwen 
in het Brussels Gewest, de invloed van de gezondheids-
crisis op de doelstelling van gelijkheid van vrouwen en 
mannen, de verbetering van de openbare verlichting 
om de veiligheid van vrouwen beter te garanderen, 
seksistische agressie in het Jubelpark, of veilige taxi's 
voor vrouwen. Tijdens deze zitting werden ook tal van 
mondelinge vragen over allerlei vormen van ongelijkheid 
en onderscheid in de behandeling besproken.

Tot slot heeft de commissie uitvoerig gedebatteerd 
tijdens de presentatie van het jaarverslag van UNIA 
op haar vergaderingen van 15 december 2020 
en 26 januari 2021, alsook ter gelegenheid 
van de presentatie van het Brusselse 
plan ter bestrijding van geweld tegen 
vrouwen op 12 januari 2021 door de 
staatssecretaris voor Huisvesting en 
Gelijke Kansen, mevrouw Nawal 
Ben Hamou.

A.2.1.9. Commissie belast met de  
Europese Aangelegenheden
Tijdens deze zittingsperiode 2020-2021 werd 
de activiteit van de Commissie voor Europese 
Aangelegenheden gedomineerd door de twee grote 
onderwerpen van COVID-19 en de Brexit.

De meeste vragen om uitleg en mondelinge vragen aan de 
regering hadden dan ook van ver of van dichtbij betrekking 
op deze twee kwesties, die de afgelopen maanden in 
het brandpunt van de actualiteit 
van de Europese 
Unie hebben 
gestaan.

ORANGE THE WORLD !
Op 25 november 2021, de Internationale Dag voor 
de uitbanning van geweld tegen vrouwen, nam het 
Brussels Parlement deel aan de campagne van de 
Verenigde Naties door zich in het oranje te hullen.

www.parlement.brussels/orange-the-world/
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De Brusselse regeringscommissaris Alain Hutchinson 
presenteerde de opdrachten en acties van het 
Commissariaat voor Europa en de Internationale 
Organisaties (zie het verslag over de presentatie van het 
jaarverslag 2019 van de CEIO – A-222) en sprak uitvoerig 
over de gevolgen van de gezondheidscrisis op de werking 
van de Europese instellingen en de herinrichting van 
de Europese wijk. Hij stond ook stil bij het lot van Britse 
onderdanen na het vertrek van het VK uit de Europese Unie.

Mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese 
Rekenkamer, werd verzocht vragen te beantwoorden over 
het post-COVID-herstelplan "NextGenerationEU". Zij was 
uitgenodigd om de werkzaamheden van haar organisatie 
toe te lichten (zie het verslag over de Voorstelling van 
de activiteiten en van de verslagen van de Europese 
Rekenkamer – A-351) en verwees ook naar de resultaten 
van verschillende studies over de EU-begroting, over 
openbare raadplegingen, over de respons van de EU op 
de Chinese strategie inzake overheidsinvesteringen, de 
inspanningen van de EU om de digitale vaardigheden van 
haar burgers te verbeteren en de inspanningen die zijn 
geleverd of nog moeten worden geleverd om het effect 
van de luchtverontreiniging op de menselijke gezondheid 
te beperken, kortom, allerhande studies die het Gewest 
mogelijks zouden interesseren.

A.2.2. DE VERENIGDE VERGADERING 
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE  
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
A.2.2.1. Commissie voor de Gezondheid  
en Bijstand aan Personen 
Het beheer van de COVID-19-pandemie beheerste alle 
aspecten van de werkzaamheden van de Commissie 
voor de Gezondheid en Bijstand aan Personen tijdens de 
zitting 2020-2021, met onderwerpen zoals de vaccinatie, 
de contacttracing, de test- en quarantaineplichten en de 
tenuitvoerlegging van het ‘Covid Safe Ticket’.

WETGEVENDE FUNCTIE
Elf door het Verenigd College ingediende ontwerpen 
van ordonnantie werden door de commissie 
bestudeerd, zes daarvan hadden betrekking op de 
gezondheidscrisis. Met deze teksten werd beoogd 
de organen van de Brusselse OCMW's toe te staan 
vergaderingen te houden via videoconferentie (B-47), 
intra-Belgische samenwerkingsovereenkomsten goed 
te keuren met betrekking tot de registratie van de 
vaccinatiegegevens (B-65), de COVID-certificaten (B-83) 
en de controle op de naleving van de screenings- en 
quarantaineverplichtingen (B-66 en B-77), alsmede de 
uitvoering van deze controle mogelijk te maken (B-72).

De vijf andere ontwerpen van ordonnantie strekten ertoe de 
uitvoering van de federale hervorming van het ziekenhuis-
landschap in het Brussels Gewest mogelijk te maken (B-42 
en B-43), de overheveling naar de Gemeenschappelijke Ge-
meenschapscommissie van de toelage voor hulp aan bejaar-
den te regelen (B-45), de Europese richtlijnen betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties om te zetten (B-70) en in 
te stemmen met een intra-Belgisch samenwerkingsakkoord 
inzake dopingpreventie (B-81). Deze laatste twee teksten 
werden met eenparigheid van stemmen aangenomen.

De commissie heeft ook vier voorstellen van 
parlementsleden behandeld. Twee ervan werden 
verworpen (B-9 en B-32) en één ervan werd goedgekeurd, 
waardoor een rechtsgrondslag wordt verschaft voor 
het openen van veiligere drugsgebruiksruimten (B-85). 
Er werd gedebatteerd rond een laatste voorstel, met 
betrekking tot de geestelijke gezondheid (B-63).

TOEZICHTFUNCTIE
De commissie heeft niet minder dan negen 
actualiteitsdebatten georganiseerd, waarvan er acht 
betrekking hadden op het beheer door het Verenigd College 
van de COVID-19-pandemie en één op de vzw Brusano.

Van de 122 interpellaties, vragen om uitleg en 
mondelinge vragen die in de commissie zijn ontwikkeld, 
hadden er 50 betrekking op de gezondheidscrisis.

INFORMATIEFUNCTIE
De commissie heeft twaalf hoorzittingen gehouden 
om haar leden te informeren, waarvan er acht gewijd 
waren aan het opmaken van de balans van het beheer 
van de Covid-19-pandemie door het Verenigd College. 
Er waren ook vier vergaderingen gewijd aan het panel 
"sociaal, gezondheid en toegang tot de diensten", aan 
de Assisen tegen Racisme, aan de nieuwe participatieve 
beheermodellen van de rusthuizen, aan de Staten-
Generaal welzijn en gezondheid en tot slot aan de 
resultaten van de laatste telling van daklozen en slecht 
gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Deze laatste hoorzitting werd gezamenlijk 
gehouden met de overeenkomstige commissies van de 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het 
‘Parlement francophone bruxellois’.

Tot slot heeft de commissie een voorbereidende vergadering 
gehouden voor de overlegcommissie inzake dakloosheid.

A.2.2.2. Commissie voor de Algemene  
bicommunautaire Zaken
De commissie voor de Algemene bicommunautaire Zaken, 
die aan het begin van de zittingsperiode 2019-2024 is 
ingesteld, is onder meer bevoegd voor financiën, begroting, 
het openbaar ambt, externe betrekkingen en gezinsbijslagen, 
naast de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen.

De commissie heeft opnieuw een groot deel van haar 
werkzaamheden gewijd aan de bespreking van de door 
het Verenigd College ingediende begrotingsvoorstellen 
(ontwerp van begrotingsaanpassing 2020): B-49 
en B-50 ; ontwerpbegroting 2021: B-51 en B-52 ; 
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begrotingsberaadslaging over de kosten gelieerd aan de 
vaccinatiecampagne COVID-19: B-69).

Het zal niemand verbazen dat de agenda van de 
wetgevende werkzaamheden van de commissie tijdens 
de zitting 2020-2021 deels werd beheerst door de 
COVID-19-pandemie: de commissie heeft gestemd voor 
de bekrachtiging van de besluiten tot het verlenen van 
bijzondere machten die het Verenigd College tussen 
20 maart en 20 juni 2020, tijdens de eerste golf van de 
pandemie, had genomen (B-55), en heeft tijdens de 
tweede golf gunstig gereageerd op het verzoek van het 
Verenigd College om bijzondere machten te krijgen voor 
een nieuwe periode, van 25 november 2020 tot en met 
24 januari 2021 (B-56). Het is interessant op te merken 
dat het Verenigd College, ondanks deze machtiging, geen 
nieuw besluit tot bijzondere machten heeft uitgevaardigd.

Twee voorstellen van resoluties met betrekking 
tot het openbaar ambt werden door de commissie 
goedgekeurd: de ene betrof de uniformisering van het 
aanwervingsbeleid van de Brusselse administraties en 
instellingen voor personen met een gerechtelijk verleden 
(B-59) en de andere de verlenging van het rouwverlof 
dat wordt toegekend aan personeelsleden die rouwen 
om het overlijden van een kind (B-78). Deze laatste tekst 
werd met eenparigheid van stemmen aangenomen.

De gezinsbijslagen waren het onderwerp van twee door 
de commissie goedgekeurde ontwerpen van ordonnantie. 
Het eerste had tot doel bepaalde aspecten van het 
door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
ingevolge de zesde staatshervorming ingevoerde 
systeem te corrigeren (B-73) en het tweede regelde 
de samenwerking tussen de inspectiediensten van de 
verschillende entiteiten (B-84).

De commissie heeft ook haar goedkeuring gehecht aan een 
voorstel van resolutie ter bevordering van goede relaties 
tussen kinderen en hun ouders in de gevangenis (B-61) en 
twee samenwerkingsakkoorden goedgekeurd (B-38 en B-46).

Net als tijdens de vorige zitting was het Brussels stelsel 
van gezinstoelagen het belangrijkste onderwerp van de 
parlementaire vragen die tijdens de zitting 2020-2021 
aan de commissie werden voorgelegd: vijf mondelinge 
vragen waren eraan gewijd, terwijl één interpellatie 
betrekking had op de algemene rekening 2019 van de 
diensten van het verenigd College.

A.2.2.3. Bijzondere commissie gewijd aan  
de aanpak van de COVID-19-pandemie door 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en  
het Verenigd College van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie  
van Brussel-Hoofdstad 
De bijzondere commissie, die tijdens de plenaire 
vergaderingen van 16 en 17 juli 2020 werd ingesteld, 
had tot taak het beheer van de eerste fase van de 
pandemie te evalueren en conclusies in de vorm van 
aanbevelingen te formuleren.

Van 25 september 2020 tot 1 
maart 2021 heeft de commissie 
een zestigtal actoren gehoord: 
de betrokken ministers, een 
epidemioloog, een kenner van de 
grondwet, perspective.brussels, het 
Observatorium voor Gezondheid 
en Welzijn, de hoge ambtenaar, 
Brussel Preventie en Veiligheid, de 
conferentie van burgemeesters, 
Brulocalis, de GGC, Iriscare, de sector 
van de geestelijke gezondheidszorg, 
de sector van de personen met 
een handicap, de daklozensector, 
Actiris, finance&invest.
brussels, hub.brussel, Brussel 
Economie en Werkgelegenheid, 
Brupartners (werkgevers- en 
vakbondsvertegenwoordigers), de 

federatie van de OCMW's, de federatie van de sociale 
diensten, drie ziekenhuisdirecteurs, verenigingen van 
huisartsen, vertegenwoordigers van de rusthuizen, 
een vertegenwoordiger van de gebruikers van 
de rusthuizen, Artsen zonder grenzen, sectorale 
vakbondsvertegenwoordigers (ziekenhuizen en rusthuizen), 
mutualiteiten, de Belgische Vereniging voor Gerontologie 
en Geriatrie en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

Op basis daarvan heeft zij vervolgens 184 aanbevelingen 
geformuleerd en aangenomen, onder de volgende luiken:
- veiligheid, coördinatie en plaatselijke besturen
- welzijn en gezondheid
- economie en werkgelegenheid;
- transversale aspecten.

Alle werkzaamheden (integrale verslagen van de hoorzittin-
gen en de aanbevelingen – A/325-B/62) zijn gebundeld in 
een verslag van meer dan 1.000 bladzijden dat met eenpa-
righeid van stemmen door de leden is aangenomen.
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B. DE STATISTIEKEN VAN HET WETGEVEND WERK

B.1.1. HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 

 B.1. De statistieken van de ingediende, aangenomen, verworpen,  
 ingetrokken of doelloos geworden ontwerpen en voorstellen 

INGEDIENDE ONTWERPEN 
EN VOORSTELLEN 

AANGENOMEN ONTWER-
PEN EN VOORSTELLEN INGETROKKEN VOORSTELLEN  

VERWORPEN VOORSTELLEN DOELLOOS GEWORDEN 
VOORSTELLEN 

87 1

49 1

57
4

12

6

3

13

1

1

1

3

7 6
9

1 11

6

1

4

 Commissie voor de Financiën en de Algemene Zaken

 Commissie voor de Binnenlandse Zaken

 Commissie voor het Leefmilieu en de Energie 

 Commissie voor de Mobiliteit

 Commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling

 Commissie voor Gelijke Kansen en Vrouwenrechten

 Commissie voor de Huisvesting

 Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling

 Commissie voor de Begroting en Rekening

 Bijzondere commissie voor het Reglement

134
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B.1.2. DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

INGEDIENDE ONTWERPEN 
EN VOORSTELLEN 

AANGENOMEN ONTWERPEN EN VOORSTELLEN 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN  
DOELLOOS GEWORDEN VOORSTELLEN

10

0

6
4

 Commissie voor de 
Gezondheid en Bij-
stand aan Personen

 Commissie voor de 
Algemene bicom-
munautaire Zaken

16
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 B.2. De statistieken van de interpellaties, mondelinge en dringende vragen 

B.2.1. HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 

1.114 MONDELINGE VRAGEN

275 DRINGENDE
VRAGEN

PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIES

INTERPELLATIES
60

51 DRINGENDE
VRAGEN473 VRAGEN

OM UITLEG

 COMMISSIE VOOR  
 DE FINANCIËN EN DE   

 ALGEMENE ZAKEN 

 COMMISSIE VOOR  
 DE MOBILITEIT 

 COMMISSIE VOOR  
 DE TERRITORIALE  
 ONTWIKKELING 

 COMMISSIE VOOR DE  
 BINNENLANDSE ZAKEN 

 COMMISSIE VOOR  
 DE ECONOMISCHE ZAKEN  
 EN DE TEWERKSTELLING 

 COMMISSIE VOOR  
 GELIJKE KANSEN EN  
 VROUWENRECHTEN 

 COMMISSIE VOOR  
 HET LEEFMILIEU  
 EN DE ENERGIE 

 COMMISSIE VOOR  
 DE HUISVESTING 

 COMMISSIE BELAST MET DE  
 EUROPESE AANGELEGENHEDEN 

5012 100 0

7711 208 11

1021 179 0

7816 95 19

5514 175 13

140 42 0

596 201 0

330 92 8

50 22 0
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B.2.2. DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE  
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

 COMMISSIE VOOR DE  
 GEZONDHEID EN BIJSTAND  

 AAN PERSONEN 

 COMMISSIE VOOR  
 DE ALGEMENE  

 BICOMMUNAUTAIRE ZAKEN 

223 72 29 01 3 0

100 DRINGENDE 75 MONDELINGE
VRAGEN VRAGEN

PLENAIRE VERGADERING

4 INTERPELLATIES
22 VRAGEN
OM UITLEG

COMMISSIES

29 DRINGENDE
VRAGEN
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B.3.1. HET BRUSSELS  
HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT 

B.3.2. DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE  
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

 B.3. De statistieken van de beantwoorde schriftelijke vragen 

2859 
BEANTWOORDE 
SCHRIFTELIJKE  

VRAGEN

318 
BEANTWOORDE 
SCHRIFTELIJKE  

VRAGEN
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C. DE BEGROTING GOEDGEKEURD IN HET PARLEMENT  

Tijdens de plenaire vergaderingen van donderdag 17 en vrijdag 18 december 2020 
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 2021 worden geraamd op meer dan vijf miljard euro 
(5.245.538.000 euro om precies te zijn). Zonder rekening te houden met de 

verrichtingen voor het schuldbeheer en de opbrengsten uit leningen dalen de 
ontvangsten 2021 met 205.355.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 2020. 
Op de initiële begroting 2020 bedragen de totale uitgaven 6.957.829.000 euro voor de 
vereffeningen en 6.890.591.000 euro voor de vastleggingen. Voor de vereffeningen 
betekent dat een daling van 879.189.000 euro ten opzichte van de initiële begroting 
2020. De vastleggingskredieten dalen daarentegen met 819.675.000 euro.

OVERZICHT BEGROTINGEN 2016-2021 VAN HET GEWEST 
In euro x 1.000 / Incl. consolidatie agglomeratie / Excl. schuldenlasten / Weergave van de initiële begrotingen

JAAR
ONTVANGSTEN UITGAVEN

GEWESTELIJKE  
BELASTINGEN

DEEL UIT DE  
PB-BELASTING

TOTAAL
(INCL. ANDERE) VEREFFENINGEN VASTLEGGINGEN

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 2.000.754 5.956.227 6.710.546 6.655.673

2020 1.459.474 1.994.429 5.450.893 6.078.640 6.070.916

2021 1.378.867 2.046.358 5.245.538 6.957.829 6.890.591
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OVERZICHT BEGROTINGEN 2016-2021 VAN DE  
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 
In euro x 1.000

JAAR ONTVANGSTEN
UITGAVEN

VEREFFENINGS- 
KREDIETEN

VASTLEGGINGS- 
KREDIETEN

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

2021 1.525.470 1.611.558 1.609.597

Sven Gatz, Minister van Financiën en Begroting
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HET PARLEMENT, PLAATS VAN  
PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE EN DEBAT



Tijdens het vorige parlementaire werkjaar nam het Parlement en resem nieuwe belangrijke 
maatregelen om de burger nauwer te betrekken bij de parlementaire werkzaamheden. 
Tijdens het werkjaar 2020-2021 werden diverse processen en initiatieven op het vlak van 
burgerparticipatie geconcretiseerd. Vele aanbevelingen zijn er het resultaat van. 
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A. MEER PETITIES (VERZOEKSCHRIFTEN)  
WERDEN INGEDIEND

Het petitierecht is vastgelegd in artikel 28 van de 
Grondwet (“Ieder heeft het recht verzoekschriften, 
door een of meer personen ondertekend, bij de 
openbare overheden in te dienen”).

Sinds 2014 en de zesde staatshervorming is het Brussels 
Parlement bevoegd om de nadere regels voor de 
uitoefening van het petitierecht te wijzigen. Van deze 
bevoegdheid werd tweemaal gebruik gemaakt: eenmaal 
in 2015-2016 en een tweede maal in 2019-2020.

1. DE HERVORMING VAN 2015-2016

Aangezien het Brussels Parlement tijdens de vorige 15 
zittingen slechts 3 petities had ontvangen, besliste het 
in 2015-2016 om de burgerparticipatie te bevorderen 
door een nieuw artikel 30bis in te voeren in de 
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot 
de Brusselse instellingen.

Aan de burgers worden twee nieuwe rechten verleend:

• het recht van de indiener om binnen zes maanden een 
antwoord te ontvangen;

• het recht om door het Parlement gehoord te worden 
indien de petitie een bepaald aantal handtekeningen 
verzamelt.

Een ordonnantie stelt de drempel op 5.000 handteke-
ningen van personen die woonachtig zijn in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en 16 jaar of ouder zijn.

De hervorming is op 24 september 2016 in werking 
getreden.

2. DE HERVORMING VAN 2019-2020

Aangezien tijdens de drie afgelopen zittingen sinds 
de eerste hervorming geen petitie met 5.000 
handtekeningen was ingediend, besliste het Parlement 
de drempel te verlagen tot 1.000 handtekeningen. 
(Deze drempel werd bepaald naar het voorbeeld van de 
vereiste drempel op het vlak van de burgervoorstellen 
voor de samenstelling van een overlegcommissie).

Deze tweede hervorming trad op 10 augustus 2020 in 
werking.

3. BALANS VAN DE ZITTING 2020-2021

Terwijl de hervorming 2019-2020 de parlementaire 
weg aflegde, verzamelde een petitie over CETA (de 
handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en 
Canada) 5.000 handtekeningen en werden de indieners 
ervan op 5 maart 2020 door de bevoegde commissie 
gehoord, die op haar beurt daarover een verslag 
publiceerde (A-296). 

De recente hervorming heeft het gewenste effect 
opgeleverd: tijdens de zitting 2020-2021 hebben  
7 petities 1.000 handtekeningen verzameld, werden 
ze ontvankelijk verklaard en werden ze met het oog 
op een hoorzitting naar de commissie doorverwezen. 
Het betreft zeer uiteenlopende onderwerpen zoals de 
honingbijen (A-432), het statiegeld op blikjes (A-433), 
het herstelplan post-COVID-19 (A-431), de richtplannen 
van aanleg (A-350), het seksueel geweld tegen vrouwen 
(A-434), de diensten voor het verhuren van voertuigen 
met chauffeur (A-387) of het behoud van de tuin van 
een beschermd gebouw (A-427). Bovendien werden 2 
door de enige auteur ondertekende petities ingediend, 
maar deze waren niet ontvankelijk.

De balans is dus positief: in 9 maanden tijd heeft het 
Brussels Parlement 9 petities ontvangen, tegenover 
4 in de vorige 20 jaar.

Petitie over CETA
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B. DE EERSTE OVERLEGCOMMISSIES   
(van 29 april tot 17 juli 2021)

Dit proces van burgerparticipatie, dat tijdens de zitting 
2019-2020 op gang is gebracht om de burgers dichter 
bij de verkozenen te brengen, heeft tijdens de zitting 
2020-2021 gestalte gekregen, aan het eind van een 
lang proces van bezinning en voorbereiding.

Twee thema's werden voorgesteld als onderwerp 
voor de eerste overlegcommissies van het Brussels 
Parlement. Ter herinnering: deze commissies bestaan 
uit 15 parlementsleden en 45 burgers die door het 
lot worden aangewezen onder de Brusselse inwoners 
(ongeacht hun nationaliteit) van 16 jaar en ouder.

Het eerste onderwerp werd voorgesteld door 
parlementsleden van de Brusselse meerderheid en 
oppositie, die een overlegcommissie wilden organiseren 
over de criteria voor de uitrol van 5G in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een actuele kwestie, die 
veel mensen in Brussel bezighoudt.

Het tweede onderwerp werd door de burgers voorgesteld. 
Het is het resultaat van een burgervoorstel, gesteund door 
1.431 Brusselaars, en heeft betrekking op de beschikbaar-
stelling van leegstaande woningen voor daklozen.

Deze twee overlegcommissies brachten gedurende vier 
weekends door het lot gekozen burgers en parlement-
sleden bijeen die, na deskundigen te hebben gehoord, 
samen debatteerden en aanbevelingen formuleerden.

Binnen zes tot negen maanden zal het Brussels Parlement 
verplicht zijn gevolg te geven aan de aanbevelingen (de 
betrokken minister(s) ondervragen, een resolutie of een 
ordonnantie indienen…) of een verantwoording te publi-
ceren indien het parlement daar geen gevolg aan geeft.

De resultaten zullen worden gepresenteerd en 
besproken met de burgers die aan de overlegcommissies 
hebben deelgenomen.

 Overlegcommissie gewijd  
 aan de uitrol van 5G 
Deze overlegcommissie had tot doel een antwoord 
te geven op de volgende vraag: "5G (vijfde generatie 
mobiele netwerken) komt naar België. Hoe willen 
we dat 5G wordt geïmplementeerd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, rekening houdend met 
het milieu, de gezondheid, de economie, de 
werkgelegenheid en de technologische aspecten?"

45 Brusselaars (36 Franstaligen en 9 Nederlandstaligen) 
werden uitgeloot om zich bij de 15 leden van de 
commissie voor het Leefmilieu en de Energie te voegen.

De loting verliep in twee fasen: eerst werden 10.000 Brus-
selaars van 16 jaar en ouder uit het rijksregister gelicht en 
uitgenodigd om zich in te schrijven via het platform demo-
cratie.brussels. Uit de meer dan 1.100 inschrijvingen is een 
tweede loting verricht op basis van de criteria van het re-
glement van het Parlement (leeftijd, geslacht, taal, ...) en de 
statistieken van ons gewest, opdat de overlegcommissie een 
zo goed mogelijke afspiegeling van de Brusselse bevolking 
zou zijn. Er werd voor deze eerste overlegcommissie een 
extra criterium toegevoegd met betrekking tot de toegang 
tot het internet, omdat het met het oog op het te bespreken 
onderwerp belangrijk was om zowel burgers met als zonder 
internetaansluiting in het panel op te nemen. 

Overlegcommissie voorgezeten door Tristan Roberti
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Na afloop van haar werkzaamheden heeft de commissie 43 
aanbevelingen aangenomen. Deze zullen nu verder worden 
besproken in de commissie voor het Leefmilieu en in de 
commissie voor Gezondheid en Welzijn (zie verslag A-382).

 Overlegcommissie gewijd aan  
 dak- en thuisloosheid 

Deze overlegcommissie had tot doel een antwoord te 
geven op de volgende vraag: "Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest telt minstens 5.313 daklozen en slecht gehuisveste 
personen. Welke maatregelen willen wij nemen om deze 
situatie op lange termijn op te lossen?”

23 vrouwelijke een 22 mannelijke Brusselaars (36 
Franstaligen en 9 Nederlandstaligen) werden bij loting 
aangewezen om samen met de 15 volksvertegenwoordigers 
van de Commissie voor de Gezondheid en Bijstand 
aan Personen van de Verenigde Vergadering van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie deel te 
nemen aan 6 werkvergaderingen.

De loting is in twee fasen verlopen: eerst werden 10.000 
Brusselaars van 16 jaar en ouder uitgeloot op basis van het 
rijksregister en uitgenodigd om zich in te schrijven via het 
platform democratie.brussels.

Na afloop van haar werkzaamheden heeft de commissie 97 
aanbevelingen aangenomen. Deze zullen nu verder worden 
besproken in de commissie voor de Gezondheid en de 
Bijstand aan Personen van de Verenigde Vergadering van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zie verslag B-86).

Overlegcommissie voorgezeten door Ibrahim Dönmez
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http://www.parlement.brussels/weblex-doc-det/?lang=nl&moncode=LJ999&montitre=B-86/1-20/21&base=2


"Het Brussels Parlement begint met de 
overlegcommissies aan een ongekend 
experiment waarmee de Brusselaars actief 
zullen kunnen deelnemen aan de parlementaire 
debatten. Het is een manier om de democratie 
nieuw leven in te blazen en opnieuw te 
bevestigen dat burgers er permanent deel 
van uitmaken. Met het verloop van de twee 
overlegcommissies voelen we ons dan ook 
gesterkt in onze overtuiging dat het zeer 
interessant is om de creativiteit van de 
Brusselaars in te zetten voor kwesties die het 
leven in ons gewest beïnvloeden, hoe complex 
ze ook zijn”, 

aldus Parlementsvoorzitter Rachid Madrane.
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C. EEN NIEUW PLATFORM VOOR PARTICIPATIEVE 
DEMOCRATIE: DEMOCRATIE.BRUSSELS

Op woensdag 3 maart 2021, hebben de assemblees van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) en 
van het Parlement francophone bruxellois (PFB), het platform democratie.brussels gelanceerd.

Het gaat om een nieuw instrument die de deelname van de Brusselaar aan participatieve democratische 
processen zoals petities en overlegcommissies, zal vergemakkelijken. Het platform biedt hen de 
mogelijkheid om petities of voorstellen (burgervoorstellen) in te dienen rond een thema waarover 
kan worden gedebatteerd in een overlegcommissie, deze voorstellen mede te ondertekenen en de 
voortgang ervan te volgen. 

Een bredere communicatiecampagne werd gehouden ter gelegenheid van de lancering van  
democratie.brussels. Hiervoor werden ook flyers en affiches verspreid, onder meer, via het verenigings- 
leven en werden verschillende korte uitlegvideo’s gemaakt en verspreid via de sociale mediakanalen.

Download de persmededeling, de toespraken van de voorzitters van het BHP en PFB, een 
folder, en een informatieve fiche rond de participatieve processen, of bekijk de uitleg- 
videos op democratie.brussels/pages/tools.

Burgerparticipatie in  
het Brussels Gewest

Dien een petitie of een burgervoorstel in
of debatteer mee met parlementsleden  

in een overlegcommissie.

02 549 62 11
www.democratie.brussels 
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D. “ASSISEN TEGEN RACISME” (RONDETAFELCONFERENTIE)    
(van 29 april tot 9 november 2021)  

Veertig jaar na de goedkeuring van de wet tegen 
racisme en xenofobie en 20 jaar na de conferentie van 
Durban tegen racisme, rassendiscriminatie, xenofobie 
en intolerantie, blijven racisme en discriminatie onze 
samenleving nog steeds ondermijnen.

Het Brussels Parlement heeft, op initiatief van zijn 
voorzitter Rachid Madrane, beslist om deze prangende 
kwestie aan te pakken met de organisatie van een 
rondetafelconferentie, de “Assisen tegen racisme”, over de 
bestrijding van alle vormen van racisme en discriminatie.

Verenigingen voor de bestrijding van racisme en 
discriminatie, de overheid, vertegenwoordigers van 
de verschillende openbare en particuliere sectoren en 
deskundigen kwamen samen debatteren over de situatie 
in het Brusselse Gewest en de mogelijke oplossingen. 
Alle vormen van rassendiscriminatie en xenofobie 
werden behandeld, dus ook antisemitisme, islamofobie, 
afrofobie en asiafobie.

Het doel van de Assisen was een inventaris op 
te maken van de discriminatie waarmee te veel 
Brusselaars nog steeds worden geconfronteerd 
wegens hun etnische afkomst, nationaliteit, cultuur of 
godsdienst, en aanbevelingen te formuleren om deze 
discriminatie te bestrijden. 

Op 29 april 2021, hebben Parlementsvoorzitter Rachid 
Madrane en Eerste Ondervoorzitter Guy Vanhengel de 
werkzaamheden van de rondetafelconferentie geopend.

Van mei tot juli werden zes paneldiscussies gehouden. 
In de panels waren verenigingen bevoegd op het 

gebied van de bestrijding van racisme en van de 
verschillende vormen van rassendiscriminatie 
vertegenwoordigd, evenals overheidsinstanties, 
deskundigen en vertegenwoordigers van de 
verschillende openbare en particuliere sectoren. Zij 
hebben zich gebogen over de volgende thema's, die 
verband houden met de werkzaamheden van de vaste 
commissies van het Brussels Parlement:

• Economie, werkgelegenheid en openbaar ambt
• Huisvesting
• Preventie en veiligheid
• Sociale zaken, gezondheid en toegang tot de diensten
• Mobiliteit, stedenbouw en ruimtelijke ordening
• Statistieken, data, onderzoeken en objectivering van 

de vaststellingen

Tijdens de werkvergadering op donderdagochtend 
21 oktober werd een verslag gemaakt in de plenaire 
vergadering van de besprekingen en de eerste 
aanbevelingen die op elk van deze gebieden zijn gedaan. 

De actoren van het maatschappelijk middenveld 
(academici, instellingen, verenigingen) hebben op 
deze aanbevelingen gereageerd tijdens een zitting 
die op 9 november werd gehouden. Nadien zijn de 
aanbevelingen ter harmonisatie voorgelegd aan de 
commissie voor Gelijke Kansen van het Parlement.

Deze aanbevelingen zullen worden overgemaakt 
aan de Brusselse regering om te worden verwerkt 
in het gewestelijk plan ter bestrijding van racisme, 
aangestuurd door Brussels staatssecretaris bevoegd 

64 Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2020-2021

H
ET

 P
A

R
LE

M
EN

T,
 P

LA
AT

S
 V

A
N

 P
A

R
TI

C
IP

AT
IE

V
E 

D
EM

O
C

R
AT

IE
 E

N
 D

EB
AT



“We moeten er elke dag voor zorgen dat ieder van ons zijn plaats vindt 
en zich kan ontplooien in de kleine wereldstad die Brussel is, zonder 
gebukt te gaan onder discriminatie. Ons Parlement is in wezen een 
plaats van democratisch debat. In die zin moet het openstaan voor 
de samenleving en voeling hebben met de brandende vraagstukken 
waarmee wij worden geconfronteerd”,

aldus parlementsvoorzitter Rachid Madrane. 

“In Brussel wonen 184 nationaliteiten, die elke dag met elkaar in 
aanraking komen. De diversiteit zorgt ook mee voor de verrijking van 
onze hoofdstad. Deze multiculturaliteit wordt echter nog te vaak gelinkt 
aan vooroordelen en/of discriminatie. De rondetafelconferentie tegen 
racisme biedt de gelegenheid om samen met de parlementsleden en 
verenigingen vooruitgang te boeken op het gebied van een van de 
uitdagingen van deze regeerperiode: de bestrijding van racisme in 
al zijn vormen. Ik ben blij met de start van de rondetafelconferentie, 
waarvan de aanbevelingen als leidraad zullen dienen voor het 
toekomstige Brussels Plan tegen racisme", 

verklaart Nawal Ben Hamou.

voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou. Dit plan zal de bijdragen bundelen van alle 
Brusselse regeringsleden en nadien deel uitmaken van het interfederale plan ter 
bestrijding van racisme. 

De "Assisen tegen racisme” konden live of in uitgesteld relais, via het YouTube-
kanaal of de Facebookpagina van het Parlement gevolgd worden.

Voor meer info: www.parlement.brussels/assisen-tegen-racisme

Nawal Ben Hamou,Staatssecretaris
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HET PARLEMENT COMMUNICEERT



A. DE WEBSITE VAN HET PARLEMENT

De website blijft de eerste bron van 
informatieverspreiding inzake de 
werking, de samenstelling en het 
wetgevend werk van de assemblee. 

Tijdens het afgelopen  
jaar bezochten 51.558  
SURFERS VANUIT  
BELGIË de website. 

Gemiddeld duurde  
een bezoek  
3 MIN. 25 SEC.

De Belgische surfers  
raadpleegden meer dan  
463.000 PAGINA’S.

www.parlement.brussels

463.000
pages

3' 25"

51.558
unieke

bezoekers
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 Website (1/11/2020 tot 31/10/2021) 

TAAL MEEST BEZOCHTE RUBRIEKEN

TOEGANG VAN DE BEZOEKERS TOT DE WEBSITEPLATFORM

12 3

www.

www.parlement.

62,30%

29,10%

5,70%

2,90%

Via een zoek- 
machine

Rechtstreeks

Via een referentie 
op een website

Via de sociale 
mediakanalen

DE VOLKSVERTE-
GENWOORIGERS

PARLEMENTAIRE
WERKZAAMHEDEN

DE AGENDA

VAST

TABLET

MOBIEL69,92%

1,83%

28,25%

FRANS
61,39%

NederlaNds
23,06%

DUITS
2,01%

ENGELS
13,54%
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B. SOCIALE MEDIA

Het Brussels Parlement is aanwezig op YouTube, Twitter, Facebook, Instagram 
en LinkedIn. 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:

• Youtube : rechtstreekse uitzendingen van de parlementaire werkzaamheden 
(plenaire vergaderingen en commissies) en van evenementen of pedagogische 
video’s/tools  – meerdere publicaties per week;

• 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;

• Instagram : overzicht van de activiteiten geïllustreerd met beeld of tekst, 1 à 
2 publicaties per maand;

• Linkedin : overzicht van de vacatures – maandelijkse publicatie.

De verderzetting van de parlementaire vergaderingen in hybride vorm 
(videoconferentie) heeft voor een stijging gezorgd van het aantal bezoekers van het 
Youtube-kanaal. Dit kanaal (parlement.brussels) staat in voor de verspreiding van de 
commissie- en plenaire vergaderingen (rechtstreeks of via videoarchivering) en van 
andere evenementen die door het Parlement worden georganiseerd. 

De sociale netwerken blijven de eerste informatieverstrekkers en laten ons 
bezoekerspubliek toe, kennis te nemen van de agenda, de kalender van de 
vergaderingen en de evenementen.

De Facebook-pagina en de Instagram-account "democratie.brussels" hebben de 
communicatie over de overlegcommissies nog versterkt.

VOLG ONS

www.parlement.brussels
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 Analyse (01/11/2020 au 31/10/2021)  Sociale media (1/11/2020 tot 31/10/2021) 

< 2014 < 2016

< 2015 < 2020
(NIEUW KANAAL)

< 2016

1.630 abonnees (+21%)
772.036 bezoekers (+23%)

Beste maand: 
maart 2021  

129.000 bezoekers

603 abonnees (+18%)

739 abonnees (+181%)
68.081 bezoekers

Beste maand:  
oktober 2021  

8.241 bezoekers

4.922 abonnees (+13%)
34.943 bezoekers (+3%)

Beste maand:  
juli 2021  

5.578 bezoekers

2.200 abonnees (+10%)
35.279 bezoekers (-53%)

Beste maand: 
mei 2021 

7.397 bezoekers
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HET PARLEMENT ONTVANGT, 
INFORMEERT EN ORGANISEERT



A. DE GELEIDE BEZOEKEN  

Tijdens het parlementaire werkjaar 2020-2021 
werden, ingevolge de Covid-19-pandemie, alle  
geleide bezoeken opgeschort.

In normale tijden organiseert het Brussels Parlement 
op afspraak bezoeken voor leerlingen, studenten of 
volwassenen. Er wordt een inleiding gegeven en een 
film vertoond, er kunnen vragen gesteld worden en 
desgevallend heeft er een ontmoeting plaats met 
parlementsleden. 

Om een plenaire vergadering (meestal op een vrijdag) 
of een commissievergadering bij te wonen, dient u 
het tijdschema op onze website parlement.brussels te 
raadplegen. Nadien verwachten we u aan het onthaal 
van het Brussels Parlement, Lombardstraat 69. Vergeet 
uw identiteitsbewijs niet!

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

Op donderdag 17 juni 2021 organiseerde de dienst 
Communicatie en Externe relaties een bezoek in 
videoconferentie met studenten sociaal werk van 
ODISEE Brussel.

De volksvertegenwoordigers Juan Benjumea Moreno 
(groen), Els Rochette (one.brusssels-Vooruit) en 
Khadija Zamouri (Open VLD) namen eraan deel.
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B. “DEMOCRACITY”     

Tijdens het parlementaire werkjaar 2020-
2021 werden, ingevolge de Covid-19-
pandemie, alle geplande sessies van het 
rollenspel “Democracity” opgeschort.

“Democracity” is een educatief rollenspel 
voor de 10- tot 15-jarigen, waarbij de 
jonge “parlementsleden”, via overleg en 
argumentatie, samen hun ideale stad 
bouwen. Na de discussie in commissie 
volgt een stemming in de plenaire zaal.  
De workshop is bestemd voor leerlingen 
van 11 tot 15 jaar.

Voor het parlementaire werkjaar 
2021-2022, zijn 35 sessies gepland, 17 
Nederlandstalige en 18 Franstalige, van het 
rollenspel “Democracity”. Spijtig genoeg 
dienden sommigen reeds opnieuw te 
worden geannuleerd of uitgesteld ingevolge 
de Covid-19-pandemie.
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C. “REPORTERS IN HET PARLEMENT”

Tijdens het parlementaire werkjaar 2020-2021 wer-
den, ingevolge de Covid-19-pandemie, alle workshops 
“Reporters in het Parlement” opgeschort.

Deze workshop werd uitgewerkt in samenwerking met 
het Belvue-museum en bestaat uit een videoreportage 
van een Brussels parlementslid door een klas, verdeeld in 
groepjes. Nadien wordt de videoreportage gemonteerd 
in het Belvue-museum. De workshop is bestemd voor 
leerlingen vanaf 15 jaar (4de jaar secundair)

De workshops hebben enkel plaats op vrijdag. De 
datums staan op de internetsite van het Belvue 
museum, dat ook de inschrijvingen beheert:  
www.belvue.be/nl/node/499.

76 Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2020-2021

H
ET

 P
A

R
LE

M
EN

T 
O

N
TV

A
N

G
T,

 IN
FO

R
M

EE
R

T 
EN

 O
R

G
A

N
IS

EE
R

T

http://www.belvue.be/nl/node/499


Het winnende duo van deze 
eerste editie waren Sarah 
Lélé en Aïssatou Cissée. Sarah 
won ook de prijs voor de beste 
Franstalige soloprestatie. 
De prijs voor de beste 
Nederlandstalige soloprestatie 
ging naar Manu Diericx.

D. ANDERE ACTIVITEITEN OPVOEDING TOT BURGER-
ZIN DIE HET PARLEMENT ZELF ORGANISEERDE

Tijdens het parlementaire werkjaar 2020-2021 werden, 
ingevolge de Covid-19-pandemie, alle geplande 
activiteiten opvoeding tot burgerzin opgeschort.

Meerdere geplande activiteiten in oktober en november 
2021 zijn uitgesteld naar 2022. Het gaat onder meer 
over de show ‘’België uitgelegd aan de Brusselaars” 
van Pierre Mathues en de tweede editie van het Jeugd 
Parlement Jeunesse (JPJ) met als thema “De Brusselse 
openbare ruimte reorganiseren in het licht van inclusivi-
teit en diversiteit: een goed idee?”.

Nieuwe datums werden aan de scholen voorgesteld:  
zie ook de rubriek "Activiteiten voor de scholen" op 
www.parlement.brussels. 

 Welsprekendheids-  
 wedstrijd Publiq 
 30 juni 2021 

Het Brussels Parlement ontving op woensdag 30 juni 
2021, de finale van Publiq, de eerste nationale welspre-
kendheidswedstrijd die 8 jonge finalisten, Nederlands- 
taligen en Franstaligen, tussen 18 en 26 jaar, verenigt.

Publiq wordt gezamenlijk georganiseerd door de vzw’s CIVIX, 
het  Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) en het Brussels Parlement. 

De wedstrijd biedt Nederlandstalige en Franstalige jon-
geren de kans om samen te debatteren over belangrijke 

maatschappelijke thema’s van onze samenleving. Publiq 
brengt jongeren uit het ganse land dichter bij elkaar om 
ze te laten spreken over kwesties die hen aanbelangen.

Uit 172 ontvangen kandidaturen werden 40 Franstaligen 
en 30 Nederlandstaligen geselecteerd om aan de halve 
finales deel te nemen. Omwille van de Covid-19-pande-
mie werden deze halve finales in maart 2021 niet in het 
Parlement gehouden. Na afloop ervan werden 8 finalis-
ten geselecteerd. Zij kregen online persoonlijke coaching.

Tijdens de finale in het Parlement  moesten de finalisten 
hun ideeën in tweetalige uitgelote duo’s verdedigen 
rond het thema: “Begrijpen de Belgen elkaar?”. 

Deze finale had als doel Nederlands en Frans  op de best 
mogelijke wijze met elkaar te combineren. Alle vormen 
van welsprekendheid waren toegestaan (slam, pleidooi, 
stand-up…).

Door de gezondheidsmaatregelen kon het publiek de 
finale niet ter plaatse bijwonen. Deze kon echter wel live 
worden gevolgd via www.parlement.brussels/volg-live-
de-finale-van-de-welsprekendheidswedstrijd-publiq

(of in samenwerking met andere organisaties)
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E. EVENEMENTEN DIE HET PARLEMENT  
ZELF ORGANISEERDE   

In september 2020, heeft het Bureau van het 
Brussels Parlement beslist om de reeds eerder 
genomen beslissing tot opschorting van alle 
activiteiten in de gebouwen van het Parlement, 
omwille van de nieuwe ontwikkelingen in 
verband met de COVID-19-crisis in het Brussels 
Gewest, te verlengen. 

Ingevolge deze beslissing werden sommige 
activiteiten en/of concerten die reeds waren 
gepland, afgelast of online georganiseerd 
via videoconferentie of vervangen door een 
videoboodschap via de website en/of de sociale 
mediakanalen van het Brussels Parlement.

 Nieuwjaarswensen 2021  
De jaarlijkse 
Nieuwjaarsreceptie werd 
voor het tweede jaar op 
rij afgelast omwille van de 
Covid-19- pandemie. 

Parlementsvoorzitter, 
Rachid Madrane, en 
eerste Ondervoorzitter 
Guy Vanhengel, hebben 
de Brusselaars hun 
beste wensen voor 2021 
overgemaakt via de website 
en de sociale mediakanalen 
van het Brussels Parlement:

(of in samenwerking met andere organisaties)
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 Internationale Vrouwendag  
 8 maart 2021 

Ter gelegenheid van de Internationale 
Vrouwendag hees het Brussels Hoofdstedelijk 
Parlement een paarse vlag om nogmaals 
te bevestigen dat het de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen wil bevorderen. Paars, 
de mix van roze en blauw, is sinds de tijd van 
de suffragettes de kleur van de strijd voor 
gendergelijkheid.

De Internationale Vrouwendag is 
de gelegenheid bij uitstek om te 
informeren en te sensibiliseren over de 
ongelijkheden en discriminatie waarmee 
vrouwen vandaag nog steeds te maken 
hebben, ook in België. Financiële 
ongelijkheid, ondervertegenwoordiging in 
besluitvormingsorganen, geweld, pesterijen, 
invisibilisering enzovoort: er is geen tekort aan 
bezorgdheden en werkpunten. Bovendien heeft 
de pandemie de ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen op bijna alle vlakken verergerd.

Parlementen tekenen de krijtlijnen uit voor 
de samenleving van morgen. Met de steun 
van het maatschappelijke middenveld en 
alle organisaties die zich inzetten voor 
gelijke rechten voor iedereen, moeten de 

moeilijkheden en onrechtvaardigheden 
waarmee vrouwen nog steeds te kampen 
hebben, in de parlementen aan de kaak kunnen 
worden gesteld en rechtgezet.

Bij het begin van de regeerperiode is 
de commissie voor Gelijke Kansen en 
Vrouwenrechten een volwaardige commissie 
geworden, waardoor ze wetgevende 
bevoegdheid en controlebevoegdheid heeft ten 
aanzien van ministers en staatssecretarissen. 
Vrouwenrechten zijn namelijk geen 
bijkomstigheid.

De gelijkheid van vrouwen en mannen moet 
echter niet alleen in die commissie worden 
beslecht: elke politieke beslissing moet zodanig 
worden uitgedacht dat zij alle burgers op een 
evenwaardige manier ten goede komt.

Het Brussels Parlement zal hier nauwlettend 
op blijven toezien, om van Brussel een steeds 
inclusiever gewest te maken.
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 Het Brussels Parlement mobiliseert zich voor  
 de zaak van de LGTBQI+-gemeenschap 
 3 mei & 23 juni 2021 

Voor Rachid Madrane : 
"is het belangrijk om van het Brussels Gewest een steeds inclusiever gewest te maken, 
dat ook seksuele diversiteit en genderdiversiteit integreert. Aan het begin van de 
regeerperiode heeft het Parlement zijn adviescomité voor de gelijke kansen van mannen 
en vrouwen omgevormd tot een volwaardige commissie, namelijk de commissie voor de 
Gelijke kansen en de vrouwenrechten, omdat kwesties in verband met de gelijkheid van 
mannen en vrouwen - in al hun verscheidenheid - geen bijzaak zijn”. 

Traditiegetrouw betuigt het Brussels Parlement in mei zijn steun aan de Pride door 
verenigingen die opkomen voor de rechten van de LGTBQI+-gemeenschap uit te nodigen 
om samen met hen de regenboogvlag te hijsen. 

Dit jaar heeft de gezondheidssituatie het Brussels Parlement gedwongen tot 
schaalverkleining voor dit evenement maar heeft parlementsvoorzitter Rachid Madrane 
wel Laurent Mallet (voorzitter Belgian Pride), Rachael Moore (coordinator Belgian Pride) 
en Jean-François Cannoot (coordinator RainbowHouse) ontvangen om te herbevestigen 
dat het Parlement van ons gewest een regio van diversiteit, inclusie en solidariteit wil 

maken, die begaan is met de 
rechten en het welzijn van de 
LGTBQI+-gemeenschap. Begin 
maart 2020, na de moord op een 
jonge man in Beveren, hees het 
Parlement reeds de regenboogvlag 
om zijn onvoorwaardelijke afwijzing 
van homofoob geweld te markeren. 

Op 23 juni 2021, nadat het 
Hongaarse Parlement een reeks 
discriminerende amendementen 
tegen de LGBTQI+-gemeenschap 
goedkeurde, hebben het Brussels 
Parlement en zijn voorzitter, 
Rachid Madrane, opnieuw de 
regenboogvlag gehesen om 
te benadrukken dat het zich 
voortdurend inzet voor het 
promoten en verdedigen van 
inclusie, menselijke waardigheid 
en gelijkheid voor iedereen 
- waarden die de kern van het 
Europese project vormen.
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 Het Irisfeest 
 8 mei 2021 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vierde op zaterdag 8 mei 2021, zijn 32ste verjaardag.

Voor het tweede jaar op rij, omwille van de pandemie, heeft het Brussels Parlement, 
zoals dit naar jaarlijkse goede gewoonte bij deze gelegenheid wel het geval is, zijn 
deuren niet kunnen openen om deze verjaardag samen met de Brusselaar te vieren.

De voorzitter van het Parlement, Rachid Madrane, de eerste ondervoorzitter, Guy 
Vanhengel, en de minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, stonden 
er echter op om de Brusselaar, die al meer dan een jaar moedig het hoofd biedt aan 
deze nooit eerder geziene crisis, hun steun en solidariteit te betuigen.

Blanche en Daan wensten de Brusselaars, met muziek, een mooi en vreugdevol irisfeest!

Bekijk de video: www.parlement.brussels/prettig-irisfeest2021

 Campagne :  
 “Van het Brussels Gewest  
 een Fairtradegewest maken" 
 12 mei 2021 

Op 12 mei 2021, opende de voorzitter van het Parlement, Rachid Madrane, de deuren 
van het Brussels Parlement voor vertegenwoordigers van het Fair Trade-platform in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiermee werd het startschot gegeven van de 
campagne die zij, met de steun van de minister-president van het Brussels Gewest, Rudi 
Vervoort, van staatssecretaris van Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, 
Pascal Smet, en van federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, 
voeren om aan het Brussels Gewest het label "Eerlijk Gewest" te laten toekennen.

Het platform brengt “FairTrade-gemeenten", het Trade for Development Centre, de BFTF (de 
Belgian Fair Trade Federation), Brussels International, hub.brussels, verschillende gemeente-
besturen en verenigingen bijeen. Het is de bedoeling dat ons Gewest een voortrekker wordt 
op het gebied van duurzame, sociale en eerlijke ontwikkeling op zijn grondgebied.

Samuel Poos van het Trade for Development Center van Enabel en Caroline Laroye van 
Oxfam-Wereldwinkels, die het Fair Trade-platform in het Brussels Gewest coördineren, 

hebben de campagne en haar 
doelstellingen aan de aanwezige 
Brusselse volksvertegenwoordigers 
voorgesteld met behulp van een 
video, die voor deze gelegenheid 
ook via het YouTube-kanaal van het 
Brussels Parlement is te bekijken.

Overeenkomstig de verklaring 
van de Brusselse regering, heeft 
ook het Brussels Parlement, in 
navolging van andere Brusselse 
actoren, de vaste wil en ambitie 
om Fair Trade te steunen.
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 Huldebetoon aan de slacht-  
 offers van de overstromingen 
 20 juli 2021 

Tijdens zijn laatste plenaire zitting bracht het 
Brussels Parlement hulde aan de slachtoffers van de 
verschrikkelijke overstromingen die ons land in juli 
hebben getroffen. 

De parlementsleden hielden een minuut stilte in acht ter 
ere van de overledenen, hun families en hun dierbaren.

Op dinsdag 20 juli werden de vlaggen van het 
Parlement halfstok gehangen en om 12.00 uur een 
minuut stilte gehouden ter gelegenheid van de nationale 
dag van rouw.

 "Heritage Days" 
 18 & 19 september 2021 

Tijdens de Heritage Days (voorheen Open Monumentendagen) op 18 en 19 
september 2021, opende het Parlement zijn deuren voor het grote publiek. 

Ongeveer 570 personen werden ontvangen tijdens het weekend. 

Zo werd het Parlement opnieuw plaats van ontmoetingen en uitwisselingen, wat deze 
33ste editie met het thema "Meeting Points" onder de aandacht wilde brengen.

Bezoekers die zich hadden ingeschreven werden in kleine groepen ontvangen 
en rondgeleid door het halfrond, de commissiezalen, de spiegelzaal en de 
historische salons van het voormalige paleis van de gouverneur van Brabant.

Tijdens deze twee dagen was in het Brussels Parlement ook de tentoonstelling 
"Traces" (zie verder) te zien, die de bezoekers aan het einde van hun rondgang 
konden ontdekken. heritagedays.urban.brussels

Organisation / Organisatie : urban.brussels | Éditeur responsable : Bety WAKNINE, directrice générale, urban.brussels (Service public régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine), Mont des Arts 10-13 – 1000 Bruxelles  

Verantwoordelijke uitgever: Bety WAKNINE, directeur-generaal, urban.brussels (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed), Kunstberg 10-13 – 1000 Brussel | Exempt de timbre / Vrij van zegel: art. 198 | Design by Kaligram – Drawing by Laura Simonati

JdP_2021_Aff_40-60.indd   1JdP_2021_Aff_40-60.indd   1 16/06/21   13:0916/06/21   13:09
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 Tentoonstelling  "Traces"  
 in het Parlement 
 13 tot 19 september 2021 

Het Brussels Parlement ontving in het groot salon van 13 tot 19 
september 2021, de reizende tentoonstelling, “Traces” genaamd 
(www.tracescovid.be).

De tentoonstelling bood een aangrijpend verslag van de eerste golf van 
de Covid-19-crisis, aan de hand van prachtige portretten van verzorgers 
in de Iris Zuid-ziekenhuizen in Brussel, gemaakt door fotograaf Gaël 
Turine, met een transcriptie van hun uitspraken door de schrijfster 
Caroline Lamarche.

Met de ontvangst van deze tentoonstelling wilde het Parlement 
nogmaals hulde brengen aan het personeel in eerstelijnszorg.

Voor Parlementsvoorzitter Rachid Madrane “was het belangrijk dat deze 
tentoonstelling in ons Parlement werd gehouden, om onze dankbaarheid 
te tonen aan zij die toen en nu nog steeds in de frontlinie staan.”

 Concerten in samenwerking met  
 het "Conservatoire Royal de Bruxelles" 
 7 & 20 oktober 2021 

De spiegelzaal werd ter beschikking gesteld van de vzw ”Les spectacles du Conservatoire” om  
er op 7 oktober (Passions) en 20 oktober 2021 (Le plaisirs nomades) concerten te organiseren.

“Passions” op 7 oktober 2021 was het eerste concert dat opnieuw werd georganiseerd in  
onze zalen sedert het uitbreken van de Covid-19-pandemie half maart 2020 .
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F. DE PUBLICATIES  

Tijdens de zitting 2020-2021 werd het activiteitenverslag (De activiteiten 
2019-2020 van het Brussels Parlement) uitgebracht in januari 2021. 

+

Vous habitez Bruxelles et vous souhaitez 
faire bouger les choses ? C’est possible !

Voici les différents processus participatifs 
initiés par le Parlement de la Région 
de Bruxelles-Capitale et le Parlement 

francophone bruxellois : 

Découvrez la plateforme entièrement dédiée à ce projet :

Vous pouvez y déposer une suggestion ou une pétition, en 

soutenir d’autres en apportant votre signature ou suivre le 

travail d’une commission délibérative.

Il est également possible de déposer une suggestion ou une 

pétition par courrier postal ou électronique.

Les thématiques concernées sont multiples : emploi, santé, 

culture, environnement, mobilité,  formation, politique à 

l’égard des personnes en situation de handicap, logement, etc. 

L’AVENIR DE BRUXELLES,  
ÇA PASSE PAR VOUS ! 

les pétitions

les suggestions citoyennes

les commissions délibératives

Lancer un débat au Parlement 
entre citoyens tirés au sort et 
parlementaires au sein d’une 
commission délibérative est 
aujourd’hui possible.  

Soumettez votre suggestion 
citoyenne et rassemblez 
1.000 signataires (âgés de 
minimum 16 ans et résidant 
en Région bruxelloise).

Sur democratie.brussels, 
vous trouverez l’ensemble des 
suggestions. 

Si l’une d’entre elles vous 
interpelle, apportez votre 
soutien en la signant !

Une pétition est une question concrète que vous posez à un 

Parlement.

Vous pouvez la soumettre à titre individuel ou collectif :

• individuelle, elle impose une réponse de la part du 

Parlement ;
• de groupe, c’est-à-dire signée par 1.000 personnes 

(âgées de minimum 16 ans et résidant en Région 

bruxelloise), elle ouvre le droit à une audition devant 

la commission compétente.

Sur la plateforme democratie.brussels, vous trouverez 

l’ensemble des pétitions. 

Si l’une d’entre elles vous interpelle, apportez votre soutien 

en la signant !

Une telle commission se compose de 3/4 de citoyens tirés 

au sort et d’1/4 de parlementaires. 

Après plusieurs réunions, leurs recommandations pourront 

être à l’origine de nouvelles lois bruxelloises et orienteront 

ainsi les décisions politiques !

SUGGESTIONS CITOYENNES 

COMMISSIONS DÉLIBÉRATIVES

LE TIRAGE AU SORT  

se déroule en deux temps : 

1. 10.000 invitations sont envoyées par courrier à 

des résidents de la Région bruxelloise (quelle que 

soit leur nationalité) âgés de minimum 16 ans. 
Vous avez été tiré au sort et vous aimeriez vous 

impliquer ? Il suffit de répondre à l’invitation* !  

2. Un second tirage au sort sera effectué parmi  
les personnes qui ont répondu positivement :  
les citoyens retenus siégeront dans la commission 

délibérative.

Le Parlement s’assurera que la composition de 
chaque commission délibérative sera représentative 

de la population bruxelloise en prenant en compte 

les caractéristiques socio-démographiques fournies 

par les répondants lors de leur réponse au premier 

tirage au sort. 

* Déposer une suggestion citoyenne n’implique pas que vous participiez 

d’office à la commission délibérative qui pourrait être constituée. Il est à noter 

que le Parlement ne pourra probablement pas donner une suite favorable à 

toutes les suggestions reçues.
Éditeurs responsables :   
Rachid Madrane, président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

et Magali Plovie, présidente du Parlement francophone bruxellois.
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* Être tiré au sort et répondre positivement à l’invitation n’implique 

pas que vous serez désigné d’office pour participer à la commission 

délibérative.

PÉTITIONS
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sur les processus et les thématiques concernées : 

contact@democratie.brussels • 02 549 62 11 
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Lorsqu’une suggestion citoyenne atteint 1.000 signatures, 

le Parlement peut convoquer une commission délibérative 

pour en débattre*. 

Ce concept est tout à fait nouveau : une primeur bruxelloise ! 
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* Déposer une suggestion citoyenne n’implique pas que vous participiez 

d’office à la commission délibérative qui pourrait être constituée. Il est à noter 
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emploi santé culture environnement
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3/4 de citoyens tirés au sort 1/4 de  parlementaires

In het kader van de communicatiecampagne die werd gelanceerd ter gelegenheid van de eerste  
overlegcommissies en het online plaatsen van het platform voor participatieve democratie  
democratie.brussels, werden flyers gemaakt en verspreid via, onder meer, het verenigingsleven.

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/publications.
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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.

Op zijn vergadering van 16 september 2020, heeft het Bureau van het Brussels 
Parlement beslist om de reeds eerder genomen beslissing tot opschorting 

van de organisatie van activiteiten in de gebouwen van het Parlement, 
omwille van de nieuwe ontwikkelingen in verband met de COVID-

19-crisis in het Brussels Gewest, te verlengen. 

Ingevolge deze beslissing werden sommige activiteiten die 
reeds waren gepland, afgelast of online georganiseerd via 

videoconferentie of georganiseerd in fysieke aanwezigheid 
volgens de regels van de barometer in geval van 

een sanitaire crisis, gevalideerd door het Bureau in 
uitgebreide samenstelling op 3 februari 2021
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Datum en uur Activiteit Zaal

29 april 2021 • 9u30 à 13u BHP  - De Assisen tegen racisme (Rondetafelconferentie) Halfrond

29 april 2021 • 18u BHP  - Overlegcommissie over de modaliteiten voor de uitrol van 5G in het Brussels 
Gewest (lancering) Halfrond en spiegelzaal

2, 15, 16 mei en 29 mei 2021 • 9u30 tot 17u BHP  - Overlegcommissie over de modaliteiten voor de uitrol van 5G in het Brussels 
Gewest

Halfrond, commissiezaal 201 en 
spiegelzaal

11 mei, 20 mei, 2 juni, 14 juni et 22 juni,  
1er juli, 7 juli, 15 juli 2021 BHP  - De Assisen tegen racisme (panels) Halfrond

5 juni 2021 • 9u30 tot 13u BHP  - Overlegcommissie over de modaliteiten voor de uitrol van 5G in het Brussels 
Gewest (slotzitting)

Halfrond, commissiezaal 201 en 
spiegelzaal

24 juni 2021 • 18u BHP  - Overlegcommissie over dakloosheid en slecht gehuisveste mensen in het 
Brussels Gewest (lancering) Halfrond en spiegelzaal

30 juni 2021 • 13u tot 21u30 BHP  - Finale van de welsprekendheidswedstrijd Publiq Halfrond

26 juni, 3, 4, 10 juli • 9u30 tot 17u BHP  - Overlegcommissie over dakloosheid en slecht gehuisveste mensen in het 
Brussels Gewest

Halfrond, commissiezaal 201 en 
spiegelzaal

17 juli 2021 • 9u30 tot 13u BHP  - Overlegcommissie over dakloosheid en slecht gehuisveste mensen in het 
Brussels Gewest (slotzitting) Halfrond

13 tot 19 september 2021 • 9u tot 16u BHP  - Tentoonstelling “Traces” Spiegelzaal en groot salon

18 en 19 september 2021 • 10u tot 18u PRB  - Heritage Days – geleide bezoeken Parcours in het gebouw

7 et 20 oktober 2021 • 19u BHP en Conservatoire royal de Bruxelles  - Concert Spiegelzaal

21 oktober en 9 november 2021 • 9u30 BHP  - De Assisen tegen racisme (verslag van de panels) Halfrond

 G.1. Gebruik voor activiteiten van het Brussels Parlement 
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 G.2. Gebruik voor activiteiten van de politieke fracties 

Datum en uur Activiteit Zaal

23 september 2021 • 9u Ecolo-fractie  - Colloquium “ Doofheid“ Halfrond en spiegelzaal

25 en 26 september 2021 • 8u30 tot 10u Minister Sven Gatz  - Brusseldag van de meertaligheid Halfrond en commissiezalen

28 september 2021 • 19u N-VA –fractie  - Voorstelling van de eerste roman van ere-fractievooriztter Johan Van 
Den Driessche Halfrond

6 oktober 2021 • 15u Brussels Staatssecretaris Barbara Trachte  - Nieuw Gewestelijk Innovatieplan 2021-
2027 Halfrond en spiegelzaal

14 oktober 2021 • 9u cdH-fractie  - Studiedag over vrouwelijk ondernemerschap Halfrond

19 oktober 2021 • 9u30 one.brussels-Vooruit-fractie  - Ontmoeting met slachtoffers van politiegeweld Polyvalente zaal

87Brussels Parlement - Activiteitenverslag 2020-2021

H
ET PA

R
LEM

EN
T O

N
TVA

N
G

T, IN
FO

R
M

EER
T EN

 O
R

G
A

N
IS

EER
T



Datum en uur Activiteit Zaal

12 januari 2021 • 13u PFB  - 3de Conferentie “La démocratie à l’horizon 2030“ Halfrond

22 maart 2021 • 13u PFB  - 4de Conferentie “La démocratie à l’horizon 2030“ In videoconferentie

21 april 2021 • 17u30 PFB  - Wedstrijd “Joutes verbales du banc du Parlement“ In videoconferentie

21 mei 2021 • 13u PFB  - Finale van de wedstrijd “Joutes verbales du banc du Parlement“ Halfrond

10 juli 2021 RVG  - Feest van de Vlaamse Gemeenschap Spiegelzaal, salons en tuin 

30 september 2021 • 18u PFB  - Overlegcommissie “Le rôle des citoyens en temps de crise“ (lancering) Halfrond, commissiezaal 201 en 
spiegelzaal

3, 9, 10 en 17 oktober 2021 • 9u30 tot 17u PFB  - Overlegcommissie “Le rôle des citoyens en temps de crise“ Halfrond, commissiezaal 201 en 
spiegelzaal

24 oktober 2021 • 9u tot 13u PFB  - Overlegcommissie “Le rôle des citoyens en temps de crise“ (slotzitting) Halfrond

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

Datum en uur Activiteit Zaal

21 oktober 2021 • 16u tot 19u VUB  - Brussels Diplomatic Academy Spiegelzaal

26 oktobre 2021 • 9u30 tot 14u
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en  
de Kamer van Koophandel en Industrie België-Vietnam  -  
Rondetafelsgesprek “Economische empowerment van vrouwen”

Spiegelzaal

 G.4. Gebruik voor activiteiten van derden 
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HET PARLEMENT OP  
DE INTERNATIONALE SCÈNE 



A. ONTVANGST VAN PROMINENTEN

 Bezoek van de Ondervoorzitster  
 van het Rwandese Parlement 
 27 april 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op dinsdag 27 april 2021,  
mevrouw Edda Mukabagwiza, Ondervoorzitster van het Rwandese Parlement, op 
rondreis in Europa ter gelegenheid van de herdenkingen van de Rwandese genocide.

Samen hadden ze het, onder meer, over de uitdagingen op het vlak van samenwerking 
en in het bijzonder over het nieuwe bilaterale samenwerkingsprogramma dat beide 
landen bindt met betrekking tot onder andere gezondheid en verstedelijking.

Het onderhoud vond plaats in aanwezigheid van Michel Beerlandt, adjunct-griffier  
van het Brussels Parlement, en van Marie Grace Nyinawumuntu, kabinetschef van  
mevr. Mukabagwiza.

Ingevolge de COVID-19-pandemie werden alle verplaatsingen van 
de Voorzitter en van de commissies naar het buitenland afgelast.

Het Parlement ontving echter een aantal buitenlandse 
vertegenwoordigers.
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 Bezoek van de Ambassadeur  
 van de Republiek Servië 
 7 juni 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op maandag 7 juni 2021  
mevrouw Marina Jovicevic, Ambassadeur van de Republiek Servië.

Tijdens hun ontmoeting hadden ze het onder meer over de gezondheidssituatie, over 
Europa en over de bilaterale betrekkingen tussen België en Servië.

Het onderhoud vond plaats in aanwezigheid van Michel Beerlandt, adjunct-griffier van 
het Brussels Parlement.

 Bezoek van de Ambassadeur van Roemenië 
 14 juni 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op maandag 14 juni 2021  
mevrouw Andreea Păstârnac, Ambassadeur van Roemenië.

De ontmoeting vond plaats in aanwezigheid van de heer Guy Vanhengel, eerste 
ondervoorzitter van het Brussels Parlement en de heer Michel Beerlandt, adjunct-griffier.

Ze hadden het over Europese aangelegenheden, onderzoek, maar vooral over 
de betrekkingen en de samenwerking tussen België en Roemenië. Er woont 
een grote Roemeense gemeenschap in Brussel: Roemenen zijn de derde meest 
vertegenwoordigde groep personen met een vreemde nationaliteit in ons gewest.
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 Bezoek van de Ambassadeur van Zwitserland 
 21 juni 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op maandag 21 juni 2021 de 
ambassadeur van Zwitserland, de heer Philippe Brandt, die vergezeld was van zijn 
kabinetschef, mevrouw Caroline Trautweiler.

De heer Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter, en de heer Michel Beerlandt, adjunct-
griffier van het Brussels Parlement, woonden eveneens de vergadering bij.

Meertaligheid, federale staatsstructuur, de kunst van het compromis, gelijkaardige 
bevolking en grondgebied, aanwezigheid van talrijke internationale instellingen...: 
kortom, België en Zwitserland hebben heel wat gemeen.

De gesprekspartners hadden gedachtewisselingen over de participatieve democratie. 
Zwitserland, dat zijn burgers het recht van initiatief en referendum toekent, volgt met 
belangstelling de initiatieven van het Brussels Parlement om de Brusselaars beter bij de 
politieke besluitvorming te betrekken.

 Bezoek van de Ambassadeur van Israël 
 24 juni 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op donderdag 24 juni 2021 de 
heer Emmanuel Nahshon, Ambassadeur van Israël.

De Ambassadeur was vergezeld van mevrouw Shani Azulai, Adjunct verantwoordelijke 
voor missies. Ook de heer Michel Beerlandt, adjunct-griffier van het Brussels Parlement, 
woonde deze ontmoeting, tijdens dewelke constructieve gedachtewisseling over de 
relaties tussen België en Israël plaatsvond, bij.

De Voorzitter van het Parlement en de Ambassadeur hadden het ook even over de 'Assisen 
tegen racisme’ (rondetafelconferentie) die in het Parlement werden georganiseerd.
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 Bezoek van de Ambassadeur van Palestina 
 24 juni 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op donderdag 24 juni 2021 de 
heer Abdalrahim Alfarra, Ambassadeur van Palestina in Belgïe en bij de Europese Unie.

Het onderhoud bood de gelegenheid tot een constructieve gedachtewisseling over de 
bilaterale betrekkingen tussen België en Palestina.

 Bezoek van de Ambassadeur van  
 het Verenigd Koninkrijk 
 5 juli 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op maandag 5 juli 2021 de 
ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, de heer Martin Sherman, ontvangen.

Tijdens hun ontmoeting bespraken ze de gevolgen van de Brexit en de betrekkingen 
tussen onze twee landen. 

Ze hadden ook gedachtewisselingen over ervaringen met participatieve democratie: het 
VK volgt met belangstelling de initiatieven van het Brussels Parlement om burgers meer 
bij de politieke besluitvorming te betrekken - meer bepaald via de overlegcommissies, 
waaraan parlementsleden en uitgelote Brusselaars deelnemen.
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 Bezoek van de Ambassadeur van Nederland 
 7 juli 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op woensdag 7 juli 2021 de 
ambassadeur van Nederland, de heer Pieter Jan Kleiweg de Zwaan. De heer Guy Vanhengel, 
eerste ondervoorzitter van het Brussels parlement, en de heer Michel Beerlandt, adjunct-
griffier, waren ook van partij. De ambassadeur was vergezeld door mevrouw Sivan Fatah, die 
op de Nederlandse ambassade het economische dossier beheert.

De geografische nabijheid van België tot Nederland, onze lange en deels 
gemeenschappelijke geschiedenis, het feit dat we een taal gemeen hebben en het feit 
dat wij twee kleine landen zijn met een zeer open kijk op de wereld, hebben ertoe 
geleid dat beide landen op vele vlakken nauwe banden hebben.

De ontmoeting was ook een gelegenheid om interessante gesprekken te voeren over, 
onder meer, de burgerparticipatie.

 

 Bezoek van een Minister (raadgever) van  
 de Ambassade van de Volksrepubliek China 
 13 juli 2021 

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane ontving op dinsdag 13 juli Zijne 
Excellentie de heer Zhang Chi, raadgever bij de Chinese ambassade. Hij werd vergezeld 
door de heer Shi Qingyang, tweede secretaris van de Ambassade.

Gedachtewisselingen hadden plaats over de situatie van de Oeigoeren in Xinjiang en de 
situatie in Taiwan.

Zij hadden het tevens over de bilaterale economische en diplomatieke uitwisselingen 
tussen het Brussels Gewest en de Volksrepubliek China, aangezien in 2021 de 50e 
verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen België en China wordt gevierd.
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DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT  
EN HET PERSONEEL



A. DE DIENSTEN VAN HET PARLEMENT (op 22/10/2021)

De diensten vormen de “griffie” en werken zowel voor het 
gewestelijk Parlement als voor de Verenigde Vergadering. 

De diensten zijn samengesteld uit het secretariaat-generaal en 
uit vier directies (Personeel en Financiën, Wetgevende diensten, 
infrastructuur en Logistiek en Verslaggeving). 

In totaal tellen de diensten ongeveer 157 personeelsleden (voltijds 
en halftijds), waarvan ongeveer 49 % vrouwen en 51 % mannen. 

Mannen
51%

Vrouwen
49%
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ORGANIGRAM

• Redactie et vertaling
• Revisie en hoofdredactie

HET SECRETARIAAT-GENERAAL

DIRECTIES

GRIFFIER
(SECRETARIS-GENERAAL)

ADJUNCT-GRIFFIER
(DIRECTEUR-GENERAAL)

PREVENTIE DPBW

 PERSONEEL 
 EN FINANCIËN 

 VERSLAGGEVING  WETGEVENDE 
 DIENSTEN 

 INFRASTRUCTUUR 
 EN LOGISTIEK 

• Volksvertegenwoordigers  
en personeel
> Cel Transparantie van de inkomsten 

• Human Resources

• Gewezen volksvertegenwoordigers

• Financiën en boekhouding

• Communicatie en Externe Relaties

• Infrastructuur
> Cel Gebouwenbeheer
> Audiovisuele cel 

• Logistiek

• Administratief beheer

• Informatica

• Plenaire vergaderingen

• Commissies en studies

• Juridische dienst

• Archief en documentatie

• Europese Aangelegenheden

• Vertaling naar het Nederlands

• Vertaling naar het Frans
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DE DIENSTEN

 Het secretariaat-generaal 
De diensten worden geleid door de griffier, ook secreta-
ris-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 Parle-
ment 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 11 •   02 549 62 12
 griffie@parlement.brussels

GRIFFIER (SECRETARIS-GENERAAL) 
Hugues Timmermans
 02 549 63 64 
 griffie@parlement.brussels

ADJUNCT-GRIFFIER (DIRECTEUR-GENERAAL) 
Michel Beerlandt
 02 549 63 64
 griffie@parlement.brussels

De interne dienst preventie en  
bescherming op het werk (DPBW):  
is belast met alle aspecten van de preventie en de 
bescherming op de werkvloer voor de diensten van het 
Parlement. Deze oefent zijn functie uit in samenwerking 
met het Comité voor Preventie en bescherming op het 
Werk (CPBW). Dit comité, dat paritair is samengesteld, 
behandelt de verscheidene aspecten betreffende het 
welzijn van de personeelsleden en hun veiligheid.

PREVENTIEADVISEUR 
Sabine Depoorter
 02 549 67 63
 preventie@parlement.brussels

 Directie Personeel  
 en Financiën 
DIRECTEUR 
Dirk Lichtert (bestuursdirecteur)

De directie personeel en financiën bestaat uit volgende 
diensten: de dienst Volksvertegenwoordigers en perso-
neel, de dienst Human Resources, de dienst Gewezen 
volksvertegenwoordigers, de dienst Financiën en boek-
houding, de dienst Communicatie en Externe Relaties.

Dienst Volksvertegenwoordigers en personeel:  
belast met de berekening en uitbetaling van de wedden 
en vergoedingen van de volksvertegenwoordigers, 
de personeelsleden van de permanente diensten, de 
medewerkers van het voorzitterschap en het eerste 
ondervoorzitterschap en enkel met de uitbetaling 
van de wedden van de individuele medewerkers van 

de volksvertegenwoordigers en de medewerkers van 
de politieke fracties alsook met de verdeling van de 
maaltijdcheques die ze ontvangen. De dienst houdt 
zich ook bezig met de fiscale en sociale lasten, de 
verzekeringen, de sociale dienst. 

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
François Robert      en Riet STRAETMANS
 02 549 67 67   02 549 67 67
 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 rustpen-
sioenen aan de gewezen volksvertegenwoordigers ten 
laste van de vzw Pensioenkas.
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DIRECTEUR-GEVOLMACHTIGDE
Dirk Lichtert
 secretariaat: 02 549 62 02
 pensioenkas@parlement.brussels 

Dienst Financiën en boekhouding: 
maakt de begroting op en voert de begrotingscontro-
les en begrotingaanpassingan 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 bekend-
heid van het Parlement, zijn externe  en interne communica-
tie, de relaties met de pers, de Public relations van het Parle-
ment (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
 communicatie@parlement.brussels

 Directie Wetgevende diensten 
DIRECTEUR
Jean-Luc Robert (bestuursdirecteur)

De directie wetgevende diensten bestaat uit volgen-
de diensten: Plenaire vergaderingen, Commissies en 
studies, de Juridische dienst, Archief en documentatie, 
Europese Aangelegenheden, Vertaling naar het Neder-
lands, Vertaling naar het Frans.

Dienst Plenaire vergaderingen:  
stelt de agenda van de plenaire vergaderingen op, 
overeenkomstig de beslissingen van het Bureau in 
uitgebreide samenstelling, alsook de gids van de 
voorzitter, beheert de amendementen, interpellaties, 
mondelinge en schriftelijke vragen.

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: 
deze dienst is in hoofdzaak belast zijn met het secretariaat 
van de Brusselse Controlecommissie. Hij is ook belast 
met de geschillen en het leveren van interne juridische 
bijstand aan de diensten van het Parlement.

DIENSTHOOFD 
Magali Cornelissen, secretaris van de Brusselse Controlecommissie. 

 secretariaat: 02 549 63 39
 griffie@parlement.brussels

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

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

Dienst Vertaling naar het Frans:
DIENSTHOOFD 
Marie Pochet
 secretariaat: 02 549 62 57
 vertalingfr@parlement.brussels
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 Directie Infrastructuur  
 & Logistiek 
DIRECTEUR 
Joëlle Rosenoër (bestuursdirecteur)

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

Dienst infrastructuur:

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, de aanvragen van 
stedenbouwkundige vergunningen 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. 

De audiovisuele cel zorgt voor de audiovisuele 
installaties in de vergaderzalen, telefooninstallaties, 
de fotokopieertoestellen, de steminstallatie, enz.

DIENSTHOOFD
Valentine Gilbert
 02 549 62 38
Infrastructuur en logistiek
 infralogi@parlement.brussels
Audiovisuele cel 
 technischedienst@parlement.brussels

Dienst logistiek:  
de kamerbewaarders, het economaat, de telefonie,  
het onthaal, de verzending, de keuken en de conciërge.

DIENSTHOOFD
Christophe Heyneman
 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, ...), 
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, …

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

 Directie Verslaggeving 
DIRECTEUR
Bert Van Elsacker (bestuursdirecteur)

De directie Verslaggeving is verantwoordelijk voor de 
tweetalige publicatie van het integraal verslag van 
de plenaire vergaderingen en van de bespreking van 
vragen en interpellaties in commissie. Het verslag 
weerspiegelt 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 de samenvattende vertaling van de betogen, 
de opmaak van het verslag en het aanbrengen van 
correcties op vraag van sprekers.

De voorlopige (zonder vertaling) en definitieve versies 
van het verslag kunnen geraadpleegd worden op de 
website van het parlement:  
www.parlement.brussels/parlementaire-stukken.

Er is ook een multimediaversie beschikbaar die gelinkt is 
aan de beeldopnamen:  
www.parlement.brussels/media-db/agenda.

Dienst Redactie en Vertaling
zet de mondelinge debatten volgens de regels van de 
kunst om in een eerste tekstversie (gemiddeld ongeveer 
900 pagina's per maand) en staat ook in voor de samen-
vattende vertaling van de goedgekeurde basisteksten.

DIENSTHOOFD
Frank Vanzeer
 secretariaat: 02 549 68 02
 fvanzeer@parlement.brussels
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Dienst Revisie en Hoofdredactie:
staat in voor de correctie van de basistekst en van de 
vertalingen, en voor de definitieve goedkeuring voor 
publicatie van de integrale verslagen. De hoofdredacteurs 
stellen ook de werkverdeling op en coördineren de 
activiteiten van het team van gelegenheidsmedewerkers 
en vast personeel dat nodig is voor de verslaggeving.  

DIENSTHOOFD
Bérénice Castiau
 secretariaat: 02 549 68 02
 criv@parlement.brussels

 De Directieraad  
(op 27/10/2021)

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

SAMENSTELLING :
• Hugues Timmermans, griffier
• Michel Beerlandt, adjunct-griffier
• Dirk Lichtert, Jean-Luc Robert, Joëlle Rosenoer en  

Bert Van Elsacker, bestuursdirecteurs

 Het Personeelscomité  
(op 27/10/2021)

Het personeelscomité verdedigt de belangen van het 
personeel bij de autoriteiten van het parlement en zorgt 
voor het contact tussen die autoriteiten en het personeel. 
Het personeelscomité moet geraadpleegd worden en 
een advies uitbrengen in de gevallen voorzien door het 
personeelsstatuut en het kan algemene problemen in 

verband met de toepassing en de interpretatie van het 
personeelsstatuut ter kennis van de autoriteiten van het 
parlement brengen. Het kan geraadpleegd worden over alle 
problemen van die aard. Het personeelscomité kan adviezen 
uitbrengen en voorstellen doen aan de autoriteiten van het 
parlement in verband met de organisatie en de werking 
van de diensten, het welzijn op het werk in de zin van de 
vigerende wetten en besluiten en in het algemeen over de 
arbeidsomstandigheden van het personeel, met uitsluiting 
van de bevorderingen en de tuchtprocedures.

SAMENSTELLING :
• Laurent Lefèvre, voorzitter
• Agnes Poelmans, ondervoorzitter
• 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 27/10/2021)

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 : 
• Hugues Timmermans, voorzitter
• Michel Beerlandt, Dirk Lichtert, Joëlle Rosenoër en 

Hicham Talhi, vaste afgevaardigden aangewezen 
door de werkgevers 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 personeelsafgevaardig-
den, die, in geval van afwezigheid vervangen worden 
door Bienne Baron, Olivier Hendrickx, Anita Quintiens, 
Eric Surkijn, plaatsvervangers;

• Sabine Depoorter, 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 25 •   02 549 63 35
 presidence@parlement.brussels
 sdurviaux@parlement.brussels 

Eerste ondervoorzitter 
Guy Vanhengel
KABINETSDIRECTEURS 
Martine Raets (½) et Frederik Ceulemans (½)
 02 549 63 41 •   02 549 63 50
 gvanhengel@parlement.brussels
 mraets@parlement.brussels 
 fceulemans@parlement.brussels
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B. VERDELING VAN DE PERSONEELSLEDEN 
(op 27/10/2021)

81
Mannen
51,59%

76
Vrouwen
48,41%

VERDELING PER GESLACHT 

VERDELING PER WERKREGIME VERDELING PER LEEFTIJD 

VERDELING PER NIVEAU 

TOTAAL
68

TOTAAL
23

TOTAAL
15

TOTAAL
51

NIVEAU A NIVEAU CNIVEAU B1 NIVEAU B2

51,47%

35 8 9 27

48,53%

33 15 6 22

34,78%65,22% 60,00%40,00% 56,86%43,14%
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100%
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1,8
%

60%

0,69
%
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0,69
%

70%
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50

80%

10,34
%

50%

13,79
%

21-30 jaar

31-40 jaar
41-50 jaar
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60+ jaar

4
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HET PARLEMENT ALS  
BEHEERDER VAN ZIJN GEBOUWEN



BELANGRIJKSTE PROJECTEN EN WERKEN

Tijdens het jaar 2020-2021, heeft het Parlement 
de studie van volgende dossiers gestart of verder 
opgevolgd:

 1. Restauratie van het  
 voormalig postkoetsgebouw  
 van het vroegere postrelais  
 “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, werkte het met dezelfde projectauteur, 
SKOPE, aan het project voor de renovatie van het 
voormalig postkoetsgebouw van het vroegere postrelais  
“de Spaanse Kroon ”.

Het gebouw werd waarschijnlijk gebouwd ten tijde van 
de beschieting van Brussel door de Fransen in 1695. 
Aan het Oud-Korenhuis bevond zich een postkoets- en 
koerierdienst die de zuidelijke streken van het land, 
Frankrijk, Duitsland en Spanje bediende.

Aan het Oud-Korenhuis bevond zich ook een herberg “In 
de Spaanse Kroon”, met achterin gelegen een gebouw 
dat georganiseerd was als postkoets- en koerierdienst, 
met een poort die op de straat uitkwam en langs waar 
koetsen konden binnenrijden naar een koer die omringd 
was door garages en stallingen.

De vergunning werd uitgegeven op 24 oktober 2017. 

Op 16 juli 2018, nam het Bureau de beslissing om de 
overheidsopdracht voor de werken aan de “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 werd beëindigd in november 2021. 

Het gebouw heeft een polyvalente zaal op de 
benedenverdieping die verbonden is met de historische 
salons van het Parlement. De twee verdiepingen biedt 
kantoorruimte voor de diensten.

Projectauteur: Skope
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 2. Onthaal- en  
 Infomatiecentrum (OIC) 
Tijdens de verbouwing van de gewezen 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 bleven er vochtigheidsproblemen bestaan. 
Bijkomende werken bleken nodig aan de steunmuur en ook 
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.

Het architectenbureau A.2R.C werd met die studie 
belast, in samenwerking met de studiebureau gespecia-
liseerd in bijzondere technieken G.E.I.. Het project voor-
ziet 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 aanpas-
singen aan het project heeft aangevraagd (art. 191) en 
de vergunning op 23 december 2020  uitreikte. 

Tijdens zijn vergadering van 19 juli 2021 heeft het Bureau 
van het Parlement beslist om de procedure voor overheids-
opdrachten voor de uitvoering van werken te starten.

 3. Oproep van  
 vastgoedprospectie 
Op 20 mei 2020 heeft het Bureau beslist een oproep 
te lanceren voor vastgoedprospectie, met het oog op 
de uitbreiding van de onroerend patrimonium van het 
Parlement. Op 15 september 2020 werden zes panden 
te koop voorgesteld aan het Brussels Parlement.

De leden van de werkgroep “Gebouwen”, bijgestaan 
door een deskundigenbureau, hebben deze gebouwen 
in oktober 2020 bezocht. 

Het Bureau van het Parlement heeft de Voorzitter en 
de Griffier gemachtigd om een kaderovereenkomst 
met het Instituut van belastingconsulenten en 
registeraccountants en Immobel voor de aankoop 
van drie verdiepingen van een door de verkoper te 
renoveren gebouw, op de hoek van de Strostraat en de 
Ruisbroekstraat, te onderschrijven. De aankoop werd 
daarna afhankelijk gesteld van de toekenning van een 
stedenbouwkundige vergunning.

 4. Ombudsdienst 
Het Parlement heeft het oude bankfiliaal (225m2) 
op de hoek van de Lombardstraat en het Oud 
Korenhuis verworven. De gewestelijke ombudsman/
ombudsvrouw, eind 2021 aangesteld, zal met zijn/haar  
team de kantoren bezetten. Inrichtingswerken worden 
uitgevoerd.
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DE BRUSSELSE CONTROLECOMMISSIE



 A. Beslissingen 
De Brusselse controlecommissie werd in de door dit verslag bestreken periode minder 
ingeschakeld dan gewoonlijk, als gevolg van de gezondheidsomstandigheden in verband 
met de coronacrisis. Niettemin heeft de commissie uitspraak gedaan over de twee 
volledige aanvragen die bij haar waren ingediend, te weten: 

• Advies 2021/01 van 19 februari 2021 op verzoek van de Brusselse Overheidsdienst 
Brussel Fiscaliteit betreffende de tussenkomst van de gewestelijke dienstenintegrator 
bij de uitvoering van de wijziging van de gegevensstroom van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer (Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid) naar Satellic nv in 
het kader van de kilometerheffing op vrachtwagens bestemd of gebruikt voor het 
vervoer van goederen over de weg

• Advies 2021/02 van 21 mei 2021 op verzoek van de gewestelijke dienstenintegrator 
fidus.brussels betreffende de nadere regels voor de implementering, binnen Fidus, 
van het gebruik van webdiensten die het mogelijk maken het verband te bepalen 
tussen de persoon die zich heeft aangemeld om een online verzoek te doen en de 
persoon op wiens naam het verzoek wordt gedaan.

De Brusselse Controlecommissie heeft van de beschikbare tijd gebruikgemaakt 
om de balans op te maken van de follow-up van een aantal in de voorgaande jaren 
genomen beslissingen (met name advies 2020/01 aan Brussel Preventie en Veiligheid 
over de invoering van een "CLIO"-databank voor het verzamelen van gegevens en het 
opstellen van statistieken over de mandatarissen en het personeel van de plaatselijke 
besturen). De Commissie heeft ook haar inspanningen voortgezet om een herziening te 
verkrijgen van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie 
van een gewestelijke dienstenintegrator (B.S., 6 juni 2014). De ordonnantie moet 
namelijk worden herzien om enerzijds de bepalingen van de algemene verordening 
gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd) erin op te nemen en anderzijds de 
samenstelling van de Commissie te herzien. 

 B. Evolutie van de commissie 
Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag en gezien de hervormingen die op federaal 
niveau zijn doorgevoerd na de inwerkingtreding van de AVG, moest de helft van de 
leden van de commissie (zowel vaste als plaatsvervangende leden) worden beschouwd 
als ambtshalve ontslagnemend, aangezien zij in de commissie waren benoemd uit 
hoofde van hun mandaat binnen de CBPL, die inmiddels is ontbonden om plaats te 
maken voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "GBA" genoemd).

Om deze leden te vervangen (en in afwachting van de herziening van de ordonnantie van 8 
mei 2014 betreffende de oprichting en organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator, die 
de wijze van samenstelling van de commissie moet herzien), heeft het Parlement verschillende 
oproepen tot kandidaatstelling gedaan via het Belgisch Staatsblad. Op 19 maart 2021 is het 
Brussels Parlement overgegaan tot de vernieuwing van de vacante vaste mandaten. 

De vaste leden van de commissie, die voor het eerst voltallig zitting hebben gehouden 
tijdens de vergadering van 25 mei 2021, zijn de volgende: 
- Philippe Lesne (F), voorzitter, informaticus
- Gert Nys (N), ondervoorzitter, jurist
- Jean-Pierre Heymans (F), lid met beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens
- Frank Dumortier (N), jurist
- Alain Copis (N), informaticus
- Eric d'Ortona (F), lid met beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens

Gezien de moeilijkheid om informatici te vinden, heeft het Parlement beslist om een 
nieuwe oproep in het Belgisch Staatsblad te plaatsen alvorens over te gaan tot de 
benoeming van de drie vacante plaatsvervangende mandaten.   

In dit stadium zijn de plaatsvervangende leden de volgende: 
- Laurie Phillips (F), lid met beroepservaring in het beheer van persoonsgegevens
- Pascal Vermeiren (N), jurist
- David van Cauwenberge (F), informaticus.

DE BRUSSELSE CONTROLECOMMISSIE
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