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Terwijl gemeentebesturen nog steeds 
onrechtstreeks de nasleep van de 
gezondheidscrisis in de gemeentelijke financiën 
voelen, hebben ze met 2 nieuwe uitdagingen 
te kampen: een steeds hogere energiekost 
en een inflatie op haar hoogste peil in 40 jaar. 
Ondanks federale energiemaatregelen houden 
steden en gemeenten nauwlettend de eigen 
energiefactuur in de gaten en zien ze een 
toenemend aantal steunaanvragen bij het 
OCMW, terwijl tegelijkertijd de loonindexering 
druk zet op de gemeentebegroting.

Zullen steden en gemeenten hun 
voorbeeldfunctie in de energietransitie en hun 
rol als belangrijke investeringsmotor kunnen 
waarmaken?

Belfius Research maakt de balans op in de Studie 
Lokale Financiën 2022.
Raadpleeg de analyses en conclusies op 
belfius.be/studies.

Energiecrisis en 
inflatie: 
grotere financiële 
schok dan de 
covidfactuur

STUDIE LOKALE FINANCIEN 2022
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Heeft uw bestuur de actuele kennis in huis om 
uw bouw of renovatie vlot te doen slagen? Of 
om een overheidsopdracht uit te schrijven? 
Daarnaast moet uw project voldoen aan tal 
van normen en vaak ook complexe technieken. 
Later volgt een heuse opvolging van de werf, 
budgetten, vorderingsstaten…

Laat u hierbij begeleiden. Van a tot z. Van 
gebouwenanalyse tot oplevering. Met 1 centraal 
aanspreekpunt. En zonder administratieve 
rompslomp. Met Smart Building & Renovation 
Solution haalt u een all-informule in huis, 
gestoeld op jarenlange ervaring van eigen 
vastgoedspecialisten en de expertise van 
gespecialiseerde, innovatieve partners. Met 
deze unieke formule kiest u voor geïntegreerd, 
duurzaam en compleet projectmanagement 
met financiering.

Meer weten? 
Mail naar smartimmo@belfius.be of stel uw 
plannen voor aan uw relatiebeheerder.

Bouwen of 
verbouwen: 
meer dan 
alleen een 
financiering

Een renovatie of nieuwbouw 
in het vooruitzicht?
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LANG LEVE DE OPENHEID
De Belg wantrouwt alles en iedereen. Dat blijkt tenminste uit de resultaten van een enquête van de 
Franstalige krant Le Soir en de Franstalige publieke omroep RTBF (“Noir Jaune Blues”). Vooral de 
negatieve uitkomst voor de staat van de democratie in België, waar we in dit nummer een dossier 
aan wijden, valt in deze enquête te lezen.

Met deze enquête wilde men nagaan wat de pandemie, de recente klimaatschokken (droogte, 
hittegolven, overstromingen, bosbranden, enz.), de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie hebben veranderd aan onze 
maatschappelijke verwachtingen. Uit de resultaten blijkt dat het samenleven in België gebukt gaat onder een gebrek aan 
vertrouwen in onze democratische instellingen. Tegelijkertijd verlangt de Belg naar een sterke, zelfs autoritaire leider.

In tijden van crisis en collectief leed kunnen zich twee tegenovergestelde reacties voordoen: de eerste is een hang naar 
meer individualisme, waarbij men op zichzelf, zijn familie of groep of op zijn eigen belangen terugplooit; de tweede is een 
streven naar een meer open samenleving, naar verandering, naar een andere, betere wereld.

We zijn dus getuige van verbrokkeling in de samenleving. We zien twee tegenovergestelde visies met een tegengestelde 
werkwijze. Sterker nog, we zien meer individualisering, versnippering en een groeiende polarisatie die niet langer het 
collectieve belang vooropstelt, maar wel defensieve, corporatistische conflicten aanwakkert. We vormen geen 
samenleving meer. Onze hoofdstad ontsnapt enigszins aan die nieuwe realiteit. Het streven naar een open samenleving 
is er groter dan het terugplooien op de eigen groep1. Maar Brussel wordt nog altijd gekenmerkt door een grote en 
groeiende ongelijkheid, haar grote zwakke plek. De sociale consensus brokkelt daardoor af, een zeker wantrouwen 
neemt toe, of een gevoel van onrechtvaardigheid. Wat Alexis de Tocqueville al voorspelde in 1835 in De la démocratie 
en Amérique: “Quand il y a trop d’inégalités, on n’a plus de démocratie”, als er te veel ongelijkheid is, is er geen 
democratie meer.

In de huidige samenleving vindt die wrevel bovendien extra weerklank op de sociale media: iedereen kan er zich op 
horizontale wijze laten horen en het is er makkelijker om kritiek te geven op de instellingen - de lokale politici zijn de 
eersten die erover kunnen meespreken en zij zijn soms zelfs het slachtoffer.

Een van de voorgestelde oplossingen is massaal inzetten op levenslang leren en de lokale verenigingen, die de sociale 
banden en de cohesie helpen versterken. Het gaat erom opnieuw goesting te geven in samen-leven.

Wat kunnen we als lokale overheid nog meer doen? Allereerst luisteren naar de mensen, (horizontale) participatieve 
democratie stimuleren en zo (het vertrouwen in) de democratie op lokaal niveau verstevigen. We moeten ervoor zorgen 
dat mensen weer willen participeren aan deze samenleving. De actoren van verandering aanmoedigen. Tegen 2024 
moeten de Belgen hun daadkracht en hun bereidheid tot betrokkenheid hervinden, wat zal leiden tot de erkenning van 
hun rol als burger en tot hun emancipatie. We hebben niet veel tijd meer om de kleuren “noir jaune rouge” opnieuw wat 
meer pit te geven.

1. “Bruxelles s’affiche par ailleurs comme un cas à part: l’aspiration à fonder des sociétés ouvertes (43,5 %) y est supérieure 
à la retribalisation (36,2 %)”, in La société belge est toujours plus fragmentée, Le Soir, 23/01/2023, https://www.lesoir.be/
art/d-20230122-409LGX?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast6month%26sort%3Ddate%2Bde-
sc%26start%3D10%26word%3DNoir%2Bjaune%2Bblues
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 > Clara Van Reeth, journalist

BURGERPARTICIPATIE: EEN REMEDIE VOOR 
DE KWALEN VAN DE DEMOCRATIE?
Wijkraden, participatiebudgetten, burgervergaderingen��� De burger krijgt al enkele jaren steeds meer 
inspraak in de Brusselse gemeenten� De crisissen van de voorbije jaren tonen aan dat het absoluut 
noodzakelijk is het imago van de democratie te vernieuwen, nieuw leven in te blazen en de politiek en 
de burger opnieuw met elkaar in contact te brengen� Participatie is in� Maar het is ook een manier voor 
gemeenten om de afstand tot hun inwoners te verkleinen� En voor de inwoners zelf is het dan weer een 
kans om het reilen en zeilen (en de complexiteit) van publieke zaken te ontdekken� Wie heeft nog nooit 
moeilijkheden gekend bij het nemen van collectieve beslissingen?

We vertellen zeker niets nieuws wanneer we zeggen dat de democratie 
en het vertrouwen van de burgers in de politiek al betere tijden hebben 
gekend. Een enquête van Kantar, die vorig jaar in november werd 
uitgevoerd in samenwerking met La Libre en de RTBF over dit 
onderwerp, heeft aangetoond dat er in de samenleving een algemeen 
klimaat van wantrouwen heerst (vooral bij jongeren) en dat er sprake is 
van antidemocratische tendensen. Bijna 40% van de ondervraagden 
vindt dat onze samenleving beter af zou zijn als de macht in handen van 
één enkele leider zou liggen … Uit de enquête blijkt ook dat de bevolking 
diep ontgoocheld is in haar politieke leiders: bijna twee derde van de 
ondervraagden vindt dat onze machthebbers het vermogen hebben 
verloren om het dagelijkse leven van de burger te verbeteren.

De coronacrisis en de lockdowns hebben de relatie 
tussen een deel van de bevolking en de politieke 
wereld zeker niet versterkt. Bovendien zijn de 
recente schandalen in het Europese en Waalse 
parlement een bijkomende klap voor de 
democratie.

Er schijnt echter wel een klein lichtje in de 
duisternis: dezelfde enquête toont aan 
dat toch nog 40% van de mensen het 
vertrouwen behoudt in de figuur van de 
burgemeester.

“Het lokale niveau is het politieke niveau 
dat het dichtst bij de burger staat en dus 
ook het niveau waar de burger nog het 
meeste vertrouwen in heeft. Het is dus 
een heel interessant niveau om de burgers 
te overtuigen van het belang van het demo-
cratische debat” analyseert de burgemeester 
van Oudergem, Sophie De Vos (DéFI). Om “de 
democratie een duwtje in de rug te geven” is burger-
participatie natuurlijk het enige instrument dat we ter 
beschikking hebben: “We kunnen zaken doen in scholen, in vereni-
gingen, we kunnen aan vrijwilligerswerk doen … En er is nog veel meer 
dan alleen het gemeentelijke niveau” geeft de burgemeester toe. “Maar 
dat neemt niet weg dat participatieve democratie op lokaal niveau een 
doeltreffende manier is om te trachten deze crisis van de democratie (of 
democratieën) aan te pakken.”

INNOVERENDE GEMEENTEN
Brulocalis is zich bewust van wat er op het spel staat, en steunt daarom 
de plaatselijke besturen wanneer zij de lokale democratie wil versterken. 

Een van haar opdrachten, opgenomen in haar strategisch plan 
2022-2026, is trouwens “het herbekijken van steun aan gemeenten op 
het vlak van lokale democratie en burgerparticipatie ( …)”. Brulocalis 
bekijkt ook wat er op internationaal niveau gebeurt op dit vlak, met 
name via de evenementen rond de EWLD (Europese Week van de 
Lokale Democratie), waarvoor in november 2022 een workshop werd 
georganiseerd en waar verschillende gemeenten hun initiatieven en 
best practices kwamen voorstellen.

Verschillende Brusselse gemeenten zijn immers niet aan hun proefstuk 
toe. Etterbeek was een van de eerste Brusselse gemeenten die 
wijkraden oprichtte. Deze permanente volksvergaderingen, die voorna-

melijk bestaan uit uitgelote burgers en vrijwilligers uit het maat-
schappelijk middenveld (leden van verenigingen, 

handelaars, enz.), werden voor het eerst georganiseerd 
in 2020 met de steun van Innoviris. Sindsdien zijn er 

drie wijkraden in Etterbeek: “Jacht”, “Jourdan - 
Sint-Pieter” en “Sint-Michiels - Tongres”. De 

leden komen drie tot acht keer per jaar 
samen. Hun opdracht: deelnemen aan de 
lokale besluitvorming en aanbevelingen 
doen aan de gemeentebesturen.

In 2021 gingen ze dan nog een stapje 
verder: de wijkraden beschikten vanaf dan 
over een participatiebudget (40.000 euro 
elk) dat door de gemeente wordt 

toegekend. Elke raad beslist hoe dit geld 
wordt gebruikt, steeds met het doel het 

dagelijkse leven van de burgers in hun 
gemeente te verbeteren (stedelijke infrastructuur, 

kleine groene ruimtes, wegen, enz.).

Ook in Oudergem heeft burgerparticipatie de wind in de 
zeilen. Net als haar buurgemeente Etterbeek is ook de 

gemeente Oudergem opgedeeld in verschillende wijken – in dit geval 
tien – waar wijkraden werden opgericht. Elk van deze vergaderingen 
bestaat uit tien burgers die voor een termijn van één jaar worden 
uitgeloot (eenmaal hernieuwbaar). Er werden buurtbezoeken georgani-
seerd met de leden van deze vergaderingen en politieke vertegenwoor-
digers; een gelegenheid om na te denken over verandering en over 
ideeën voor projecten voor deze wijken.

De tien burgers van de tien wijken komen dan samen in de bewoners-
vergadering van Oudergem. Het is hun taak om informatie door te 
geven aan het college en de raad, en aanbevelingen te doen over 
transversale projecten.

NIEUWSBRIEF 
JANUARI-FEBRUARI 2023 05

SPECIAAL DOSSIER DEMOCRATIE



Dossier
x x

x

1. Omzendbrief van 24 november 
2021 betreffende de participatieve 
begroting voorzien in artikel 258bis 
van de Nieuwe Gemeentewet. 

2. Website van de minister, 24 november 
2021 : https://clerfayt.brussels/nl/
toename-participatiebudgetten-
brussels-gewest-herinnert-enkele-
regels-doeltreffendheid-ervan

Samen met de gemeente organiseert deze 
vergadering tot slot ook het participatiebudget: een 
budget van 15 euro per inwoner. Het gaat dus om 
een buitengewoon budget van meer dan 
500.000 euro voor de gemeente.

De honderd leden van de bewonersvergadering 
kiezen de thema’s van de gedeelde begroting, 
waarna alle burgers van Oudergem die ouder zijn 
dan 10 jaar, projecten kunnen voorstellen. Ook wijk-
vergaderingen en alle verenigingen actief in 
Oudergem kunnen voorstellen doen. Laatste stap: 
de stemming. De inwoners van Oudergem (die ouder 
zijn dan 10 jaar) worden gevraagd om te stemmen 
voor de projecten die hun voorkeur wegdragen.

Ongeveer 70 projecten werden zo aan de burgers 
voorgelegd – en van de 31 verkozen projecten zijn er 
24 afgewerkt, of bijna afgewerkt.

PARTICIPATIEBUDGETTEN
De participatiebudgetten waren de voorbije jaren een 
daverend succes en hebben nu een gewestelijk 
wettelijk kader gekregen. De circulaire1 die in 
november 2021 door de Brusselse regering is 
goedgekeurd, geeft met name aan waar een 
gemeente rekening mee moet houden wanneer zij 
een reglement voor een participatiebudget opstelt. 
“Veel Brusselse gemeenten hebben besloten een 
participatiebudget uit te werken. Dit is een heel 
goede zaak, die moet worden gesteund en aange-
moedigd”, verklaarde Bernard Clerfayt, de Brusselse 
minister van Plaatselijke Besturen2, toen. “Daarom 
hebben wij de Nieuwe Gemeentewet, die de werking 
van de gemeenten regelt, aangepast om een wettelijk 
kader te scheppen.”

Ukkel is ook een van de gemeenten die zich in dit 
avontuur heeft gestort. Hun eerste participatiebud-
get bedroeg 50.000 euro in 2020, waarmee drie 
projecten ondersteund werden.

Voor de tweede editie, die onlangs is afgesloten, 
heeft de gemeente het budget verdrievoudigd. “Er 
werden 5.000 stemmen uitgebracht, en dat zijn er 
ongeveer duizend meer dan bij de eerste editie van 
het participatiebudget. We zien dus vooruitgang, en 
dat is een heel goed teken”, zegt Perrine Ledan, 
Schepen voor burgerparticipatie in de gemeente 
Ukkel, tevreden.

De oprichting van een “repair café” en de vergroening 
van het Sint-Pietersvoorplein, het creëren van een 
plek waar verschillende generaties kunnen 
samenkomen en een inclusieve speelplaats in een 
park … De vier projecten die door de bevolking 
werden geselecteerd zijn erg divers, en tonen tevens 
aan hoeveel belang er wordt gehecht aan 
“samenleven”.

Na nauwelijks twee edities heeft de gemeente Ukkel 
al lessen getrokken uit haar participatief proces en 
aanpassingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld wat de 
toegankelijkheid betreft: “Tijdens het eerste budget 
waren er wat problemen die te maken hadden met 

de digitale kloof en de toegankelijkheid van het 
platform waarop burgers hun stem konden 
uitbrengen”, legt Perrine Ledan uit. “Voor deze 
tweede editie hebben wij al het mogelijke gedaan om 
het stemmen, vooral op papier, te vergemakkelijken. 
We hebben dit gedaan door op verschillende 
plaatsen in de gemeente stembussen te plaatsen.” 
De minimumleeftijd (om een project in te dienen en te 
stemmen) werd ook verlaagd van 16 naar 14 jaar.

VERHOOGDE WERKDRUK
Het tweede participatiebudget is nog maar net 
afgerond, of de Ukkelse Schepen en haar teams zijn 
al begonnen met de organisatie van de derde editie, 
die later dit jaar van start zou moeten gaan. “We 
willen dat de stemming plaatsvindt voordat de 
budgettaire beslissingen genomen worden in de 
diensten”, zegt Perrine Ledan. De gemeente Ukkel 
wil dat de technische diensten zich zoveel mogelijk 
kunnen voorbereiden op het participatiebudget en 
de agenda, en dat zij hier rekening mee kunnen 
houden. “Op die manier hopen we op meer 
aanvaarding van het participatieve proces in de ver-
schillende diensten.”

Want hoewel de bevolking doorgaans enthousiast is, 
en er ook voor de gemeente veel positieve zaken zijn 
(zie interview met Sophie De Vos hieronder, blz. …), 
blijft een participatief proces niet zonder gevolgen 
voor de gemeentelijke dienstverlening. Sophie de 
Vos heeft dit ook in Oudergem vastgesteld: “De 
gemeenten hebben hun algemene beleidsverklarin-
gen, en daarin staan al een aantal projecten die zij 
willen uitvoeren. De afgelopen jaren werden we ook 
geconfronteerd met verschillende crisissen (de 
pandemie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, 
de energiecrisis). Deze burgerprojecten zorgen dus 
voor meer werk voor onze teams.”

“Deze projecten komen niet alleen bovenop wat 
wordt beslist in het begin van het mandaat, maar 
worden ook toegevoegd aan de agenda van de 
diensten, die kan veranderen in functie van de 
behoeften op het terrein”, zegt de Ukkelse Schepen. 
In 2023 zal de gemeente voor haar administratie ook 
een mobilisatie- en opleidingsdag organiseren rond 
het thema burgerparticipatie: “Dat zal de gelegenheid 
zijn om te spreken over het participatiebudget, en te 
bekijken hoe we de projecten zo goed mogelijk 
kunnen toevoegen aan de planning van de 
ambtenaren en diensten die ze moeten uitvoeren.”

DE MANIER VAN WERKEN 
IN VRAAG STELLEN
Ook de OCMW’s wagen zich aan participatie. Dat 
zien we in Sint-Gillis, waar in 2017 een pilootproject 
voor een burgerplatform werd ontwikkeld dat de 
gebruikers van het OCMW een stem wil geven in het 
kader van een bredere denkoefening over de non 
take-up van sociale rechten. Daarna volgden er nog 
drie edities, telkens rond een specifiek thema: 

 > De wijkraden spelen een 
prominente rol als het gaat 
om burgerparticipatie
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huisvesting in 2017-2018, toegang tot informatie in 2018-2019 en 
toegang tot gezondheidszorg in 2021-2022.

De groepen bestaan elk uit ongeveer 20 vrijwillige deelnemers. Er volgt 
dan een continu proces: 25 sessies per editie, eenmaal per week. Het 
platform heeft veel verschillende doelstellingen. Zo wil het mensen 
informeren over de werking en de opdrachten van het OCMW. 
Daarnaast kunnen mensen er ook hun ervaringen delen, en worden 
andere OCMW-gebruikers naar hun mening gevraagd. Ten slotte 
worden aanbevelingen gedaan om de werking van het OCMW en de 
uitvoering van concrete projecten te verbeteren.

Door deze dynamiek, en door het creëren van een plek waar er 
geluisterd wordt naar mensen, kunnen maatschappelijk werkers en 

begunstigden uit het klassieke kader treden dat we associëren met 
sociale bijstand. Voor het OCMW is dit project ook een gelegenheid om 
zijn “manier van werken bloot te stellen aan de kritiek en de opmerkingen 
van het grote publiek”.

Of burgerparticipatie er op grotere schaal voor zal zorgen dat het geloof 
in de democratie, en het vertrouwen van burgers in hun politieke verte-
genwoordigers hersteld wordt, is misschien wat veel gevraagd. Maar al 
deze ervaringen maken het voor gemeentebesturen toch mogelijk om 
dichter bij hun inwoners te staan. Burgers begrijpen ook beter hoe 
complex de zaken allemaal zijn, en ze kunnen er met elkaar over 
debatteren. En dat is al heel wat. 

“WE VOELEN DAT DE BEVOLKING ENTHOUSIAST IS, EN 
ECHT WIL DEELNEMEN AAN HET LEVEN IN DE STAD”
Wat zijn de voordelen van 
burgerparticipatie voor een 
gemeentebestuur?

We leren veel van de ontmoetingen 
die we hebben in het kader van dit 
proces� Voor mij is het een echte 
“win-win” omdat we veel van 
elkaar leren: de burgers begrijpen 
bijvoorbeeld veel beter wat onze 
beperkingen en termijnen zijn, en 
wij begrijpen op onze beurt ook 
beter wat de burgers belangrijk 

vinden� Zo kunnen we beter regeren, en komen we dichter bij de 
burger te staan�

Participatie speelt een aanvullende rol, en moet burgers de kans 
geven om te “groeien” in hun burgerschap� Dat is heel duidelijk als 
we zien hoe mensen met elkaar omgaan tijdens deze vergaderingen: 
ze zijn het niet per se altijd met elkaar eens, maar de gesprekken 
zijn constructief en beleefd� Mensen beseffen dat zolang ze op een 
beschaafde manier met elkaar praten, en dus niet gaan schreeuwen, 
ze altijd wel tot oplossingen zullen komen�

Hoe meet u de impact van dit participatieproces?

Over het algemeen heb ik de indruk dat het mensen doet nadenken� 
Dit is natuurlijk een proces dat tijd neemt, maar het werpt zijn vruchten 
af� We voelen dat de bevolking enthousiast is, en echt wil deelnemen 
aan het leven in de stad�

Zo hebben we in juni 2021 “Apero van de inwoners” georganiseerd 
om de tien wijkvergaderingen en de 31 geselecteerde projecten aan 
de burgers voor te stellen� We hadden verwacht dat er ongeveer 250 
personen zouden opdagen, maar uiteindelijk tekenden 2000 mensen 
present! De sfeer was uitstekend, en er waren mensen van alle 
leeftijden …

Ik heb echt de indruk dat we elkaar beter leren kennen, en dat we 
elkaar dus ook meer gaan vertrouwen�

Zijn er ook grenzen aan participatie? 

We doen ons best om niet te veel grenzen te hebben� De gemeente 
Oudergem heeft niet alleen haar participatieproces dat steunt 
op 3 assen, maar vraagt nu ook systematisch de mening van de 

buurtbewoners over elk project voor de herinrichting van de openbare 
ruimte� Wij nodigen hen uit voor een informatievergadering, wij leggen 
hen de plannen voor en vragen hun feedback� Het is belangrijk de 
burgers op verschillende sleutelmomenten bij het proces te betrekken� 
Ook al blijft het natuurlijk de gemeente die de uiteindelijke beslissing 
neemt� Er is een kader waarin we moeten functioneren, en er zijn veel 
belanghebbenden waarmee we rekening moeten houden … En dat is 
iets dat burgers nu beter begrijpen dankzij participatie; natuurlijk is er 
de gemeentelijke autonomie, maar er spelen nog veel andere zaken 
waar de gemeente niet altijd vat op heeft�

Het lokale niveau is nog steeds het bestuursniveau waar de 
burger het meeste vertrouwen in heeft. Als burgemeester ziet u 
echter dat burgers de overheid wantrouwen … Hoe uit zich dat?

Dat is iets dat ik elke dag zie� Het fake news dat overal opduikt op sociale 
netwerken zorgt er niet alleen voor dat iemand als Trump verkozen 
raakt … Het heeft ook gevolgen op gemeentelijk niveau� Iemand post 
drie foto’s op Facebook van putten in het wegdek (één van die foto’s 
was trouwens genomen op een gewestweg) en schrijft “Als je wil 
rondrijden in Oudergem koop je maar beter een Jeep”� Mensen zetten 
dingen op sociale netwerken en trekken deze volledig uit context� Eén 
licht polemische tweet of post, “fake” of niet, kan soms al ongelooflijke 
proporties aannemen� En dit is dan nog maar moeilijk recht te zetten 
en het kan een project echt kapotmaken� Mensen spreken ons ook 
niet langer rechtstreeks aan� In plaats daarvan pakken ze ons aan op 
Facebook� En uit de manier waarop ze dan hun opmerkingen geven of 
vragen stellen, zien we gewoon dat er veel wantrouwen is�

Een ander probleem is het “Nimby”-fenomeen (Not in my backyard): 
mensen willen wel openbaar vervoer, sportcentra, infrastructuur  … 
Maar toch zeker niet in hun straat� Veel mensen weten niet meer wat 
het algemene belang betekent�

Participatieve processen, die zeker veel tijd en energie kosten, maar 
ook heel leerzaam zijn, compenseren voor een deel de toxische 
effecten van sociale netwerken� Want alleen als mensen van alle socio-
economische en culturele achtergronden met elkaar in gesprek gaan, 
kan men spreken van een echt debat� Op sociale netwerken is er geen 
debat: mensen geven hun mening en dat trekt vaak mensen aan met 
dezelfde mening� Het is niet nodig om uit je bubbel te stappen, en te 
luisteren naar mensen die de zaken anders zien� Kortom, het is niet 
nodig om een volwaardig burger te zijn�

 > Sophie de Vos, 
burgemeester van 
Oudergem
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 > Quentin Vanhay, externe communicatie Brulocalis

In een recent rapport van het Orgaan voor de 
Coördinatie en de Analyse van de Dreiging 
(OCAD) met als titel “Covid-19: 20 maanden 
crisis” wordt beschreven hoe er zich de 
afgelopen jaren omstandigheden hebben 
ontwikkeld die bevorderlijk zijn voor het 
ontstaan van frustratie en wrok bij de Belgische 
bevolking en die vervolgens kunnen (en worden) 
gecultiveerd door bepaalde extremistische 
bewegingen van allerlei aard. In haar besluit 
benadrukt de organisatie dat er nood is aan een 
inclusieve en verenigende aanpak om deze 
sociale polarisering, deze “wij tegen jullie”-lo-
gica die momenteel binnen bepaalde lagen van 
de bevolking heerst, tegen te gaan.

De OCAD benadrukt dat zo’n aanpak alleen 
mogelijk is via interactie en communicatie en 
dat ze met name multidisciplinair en lokaal zal 
moeten worden toegepast om de discours die 
uit de polarisering voortvloeien te 
ontkrachten. Het rapport bevestigt dus de 
reeds genomen maatregelen door veel 
gemeenten in het Brussels Gewest, die niet op 
deze publicatie gewacht hebben om de kwestie 
van de sociale cohesie aan te pakken via 
samenwerkingsprojecten.

BETROKKENHEID VAN DE 
BRUSSELSE LOKALE BESTUREN
In volle coronaperiode heeft Evere 
de “Workshops van de democratie” opgestart. 
Na een presentatie van de diensten via 

Facebook Live, die heel wat burgers hebben 
gevolgd, wilde de gemeente nog een stapje 
verder gaan door workshops te organiseren. 
Het doel van deze workshops was om bepaalde 
specifieke thema’s aan te kaarten die door de 
burgers zelf bepaald en ingediend werden.

De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft op 
haar beurt het project “Collectieve moestuin” – 
zeg maar letterlijk – uit de grond gestampt 
samen met Leefmilieu Brussel. Met deze 
moestuin wil ze het milieubewustzijn vergroten 
en het leggen van sociale contacten bevorderen. 
De bedoeling is om van de moestuin een plaats 
voor uitwisseling, participatie, welzijn en 
educatie in milieu en sociaal leven te maken. Er 
werden onder andere begeleidingssessies, 
creatieve workshops, diverse aanplantingen en 
proeverijen georganiseerd.

Sint-Pieters-Woluwe is in samenwerking met 
het Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre 
les Discriminations aan de slag gegaan met de 
gevoelige kwestie van de Belgische kolonisatie 
in Afrika. Het doel van de wandelingen “Koloniaal 
geheugen”, het centrale thema van de Heritage 
Days (Open Monumentendagen) editie 2022, is 
om de vaak onbekende (en controversiële) 
geschiedenis die België met Afrika verbindt te 
delen via straten, standbeelden en monumenten 
en om een gemeenschappelijk collectief 
geheugen te kunnen opbouwen.

Sint-Agatha-Berchem organiseerde op 
22 oktober 2022 een evenement rond lokale 
democratie met als titel “In de voetsporen van 

Abdellah Zaâzaâ’. Het evenement bestond uit 
een lezing, vier workshops en een voorstelling. 
De bedoeling was om burgers tot actoren van 
hun wijk te maken en om hen op te leiden tot 
kritische gesprekspartners in hun samenwer-
king met de plaatselijke overheden. Tegelijk 
werd de aandacht gevestigd op het werk van 
de Marokkaanse activist Abdellah Zaâzaâ, die 
veertien jaar lang in de gevangenis zat voor zijn 
humanistische en seculiere inspanningen.

De gemeente Schaarbeek heeft in 2020 via 
haar schepen van Cultuur en Gelijke Kansen 
Siham Haddioui de “Werkgroep Istanbul-Con-
ventie” opgericht. Deze werkgroep bespreekt 
thema’s van de Conventie (voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld) die onder de bevoegdheid van 
de gemeenten vallen, zoals cultuur, onderwijs, 
milieu en huisvesting. Het doel is om eerstelijn-
sactoren, waaronder de lokale politie en bur-
gerverenigingen, maar ook alle gemeentedien-
sten belast met deze materies bij dit project te 
betrekken.

Jette organiseerde dan weer ontmoetingen 
tussen studenten van twaalf tot zeventien jaar 
en een politieke mandataris. De bedoeling van 
deze ontmoetingen is om na te denken over 
aanbevelingen ter verbetering van de participa-
tie van jongeren aan de lokale besluitvorming. 
Er werd ook een tentoonstelling georganiseerd 
om de rechten van het kind onder de aandacht 
te brengen.

GEMEENTEN IN DE BRES VOOR 
DE SOCIALE COHESIE
Terwijl onze democratieën meer dan ooit bedreigd lijken te zijn door een opeenvolging van crisissen 
en schandalen, die in de loop der jaren een voedingsbodem voor radicaal gedachtegoed vormden, 
staan de lokale besturen eens te meer in de eerste lijn� Zij spelen immers een sleutelrol in deze strijd 
tegen extremisme, isolationisme en de vertrouwenscrisis� Als reactie op de bedreigingen voor de sociale 
cohesie worden in het Brussels Gewest tal van projecten ontwikkeld om (opnieuw) relaties op te bouwen�
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1. Zitting met als titel: Crisissen, 
sociale instabiliteit en polarisering 
van de samenleving - Rol van de 
lokale en regionale overheden bij de 
bevordering van de sociale cohesie

2. https://rm.coe.int/textes-adoptes-a-la-
43e-session-du-congres/1680a8fc90

Buiten het directe actiegebied van de gemeenten zijn 
er ook verschillende vzw’s die zich uitsluitend 
bezighouden met de lokale sociale cohesie. Dat is 
het geval in Evere en Sint-Agatha-Berchem met de 
vzw’s “La Cohésion Sociale”, maar ook in Molenbeek 
met de vzw “La Rue”. De eerste twee vzw’s willen 
gelijke kansen en sociaal-economisch welzijn in de 
samenleving voor iedereen waarborgen door middel 
van een op de gemeenschap gerichte en niet-discri-
minerende aanpak. De vzw “La Rue”, die in 1978 
werd opgericht, zet zich op haar beurt in voor een 
actieve deelname aan het sociale, economische, 
politieke en culturele leven in de wijken van Oud-Mo-
lenbeek door de heropleving van de wijken volgens 
een globale en transversale benadering.

Er bestaan ook intergemeentelijke projecten. Zo zijn 
de gemeenten en OCMW’s van Koekelberg, 
Jette, Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren van 
plan om samen met de reeds aanwezige actoren in 
de sector een “Kringloopwinkel” en verschillende 
creatieve workshops voor het herstellen en 
verwerken van voorwerpen en materieel in het 
noordwesten van Brussel op te starten. In andere 
gemeenten werden gelijkaardige projecten 
ondernomen, zoals het wekelijkse “Repair Café” in 
Watermaal-Bosvoorde en de “Kringloopwinkel” in 
Sint-Gillis. In die kringloopwinkel worden 
voorwerpen (meubels of decoratie) verzameld en 
gerepareerd, die de burger niet meer nodig heeft en 
kwijt wil. De voorwerpen worden vervolgens verkocht 
in een winkel.

Er is dus duidelijk geen tekort aan projecten. Vaak 
met een ander thema en een verschillende 
invalshoek, maar altijd met hetzelfde doel: de 
inwoners weer dichter bij elkaar brengen, verdeeld-
heid overwinnen en de bevolking samenbrengen 
rond concrete en participatieve projecten. Deze 
acties zijn noodzakelijk om het sociale weefsel van 
de hoofdstad in stand te houden en te kalmeren.

BUITEN DE LANDSGRENZEN

Deze bezorgdheid over de sociale cohesie heerst 
niet alleen in België of het Brussels Gewest. Hoewel 
dat voor het Brussels Gewest gezien de enorme 
diversiteit logisch kan lijken, zijn dezelfde problemen 
en uitdagingen ook elders in Europa te vinden. 
Bijgevolg besloot de Raad van Europese Gemeenten 
en Regio’s (REGR) naar aanleiding van zijn bestuurs-
comité op 5 en 6 december 2022 een debat te 
organiseren, waaruit verschillende concrete 
oplossingen naar voren zijn gekomen om de strijd 
aan te binden tegen deze realiteit1.

De betrokkenheid van de REGR maakt duidelijk dat 
de problematiek van de sociale cohesie ook elders in 
Europa leeft. Onze hele westerse samenleving wordt 
er immers door getroffen, met oorzaken en gevolgen 
die vaak gecorreleerd zijn tussen landen, zoals de 
opkomst van extremen of discours die verdeeldheid 
zaaien. Het Congres van de Lokale en Regionale 
Overheden, een vergadering die de lokale en 
regionale overheden van de 47 Europese landen 
vertegenwoordigt, heeft eveneens gewezen op de 
noodzaak om de gemeenten te betrekken, en heeft 
zich op deze correlaties kunnen baseren om een 
reeks aanbevelingen te formuleren2 voor die landen.

Eén ding is in ieder geval zeker: binnen de verschil-
lende machtsniveaus beseft men nu dat de 
Brusselse, Belgische en Europese gemeenten een 
belangrijke vervullen in de strijd tegen de aantasting 
van de sociale cohesie in onze democratieën. Zij 
vormen immers de eerste schakel, die in rechtstreeks 
contact staat met de burger en met de verschillende 
plaatselijke actoren, en moeten dus over de beste 
instrumenten beschikken om bepaalde voedingsbo-
dems voor antidemocratische discours en acties te 
neutraliseren. 
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 > Céline Mercier, diensthoofd Informatie en communicatie Brulocalis 
Quentin Vanhay, externe communicatie Brulocalis

De vele schandalen en andere politieke gebeur-
tenissen hierboven zorgen voor een klimaat van 
wantrouwen tegenover politici. Wat kunnen we 
op lokaal niveau doen om dit vertrouwen te her-
stellen?

De huidige sfeer van wantrouwen en beperkte 
middelen maakt dat we de toegevoegde waarde van 
de politiek moeten aantonen.

De voorwaarden zijn bekend: er moet meer transpa-
rantie komen door het delen en toegankelijk maken 
van informatie; er moeten vernieuwingen komen in 
de wijze waarop de burgers worden betrokken, 
opdat er meer mogelijkheden tot participatie 
ontstaan; de collectieve projecten moeten relevant, 
ambitieus en efficiënt zijn. In dit stadium waarbij men 
zich van de politiek afkeert, gaat het bijvoorbeeld niet 
langer om een politiek besluit te komen nemen, om 
een projectie te gaan huldigen en niet om de voltooi-
ing van het werk.

Aangezien men nu vooral via sociale media druk 
uitoefent op politici, moeten deze media gezien 
worden als een gedematerialiseerde “permanentie” 
die men vastberaden en naar eigen vermogen moet 
benutten.

De onmiddellijke impact van de sociale media kan 
deels de groeiende ontevredenheid bij bepaalde 
burgers verklaren en zelfs ook bepaalde uitingen van 
onbeschoftheid zijn.

Welke grote gevaren zijn er en hoe kan men ze 
vermijden in dit cruciale pre-electorale jaar 2023?

We zitten met de communicatie in een permanente 
campagnemodus. Veel van de verkozen of toekom-
stige kandidaten zijn in feite nooit gestopt met 
“campagne voeren” (ze willen maximale zichtbaar-
heid, bv. door online te gaan). Zij hebben dus al een 
“inloopperiode” gehad en hebben dus voordeel ten 

opzichte van kandidaten die later in de verkiezings-
campagne stappen.

Ook de ontwrichting van de eerder genoemde 
digitale publieke ruimte, met een steeds gefragmen-
teerder online media-ecosysteem, moet worden 
meegenomen. Corona heeft aangetoond dat, zowel 
door de dynamiek van de specifieke algoritmische 
segmentering van de platforms als door het verlies 
van hun monopolie (als gevolg van meer interventio-
nisme en de komst van concurrerende platforms), er 
meerdere simultane politieke socialisatieruimten 
naast elkaar komen, met als gevolg meer uiteenlo-
pende “interpretatiekaders” voor de actualiteit.

Dit betekent dat de campagnes met als doelgroep 
burgers en kiezers, of zelfs de standaardboodschap-
pen van de kandidaten, niet langer “indruk maken” 
zoals dat vroeger het geval was.

Elke politieke boodschap moet qua inhoud en vorm 
worden aangepast aan het publiek en - bij voorkeur 
- worden belichaamd door een persoon die de 
geldende codes onder de knie heeft. Met andere 
woorden: men moet naar de kiezer toestappen in zijn 
vertrouwelijke habitat waar hij normaal met anderen 
omgaat en van wie velen de klassieke media de rug 
hebben toegekeerd.

De crises lossen elkaar de voorbije jaren in 
sneltempo af (corona, overstromingen in 
Wallonië, oorlog in Oekraïne en energiecrisis, 
inflatie, sociale en economische crisis). De lokale 
mandatarissen voelen zich sterk aangespro-
ken … Wat kunnen ze aan de mensen zeggen?

De lokale bestuurder staat in de frontlinie, hij is het 
eerste aanspreekpunt van de burger. Hij kent de 
verwachtingen en is het best op de hoogte van de 
plaatselijke situatie. Het is aan hem om deze 
problemen en hun impact op het lokale niveau te 
herformuleren.

WELKE POLITIEKE COMMUNICATIE IN 2023?
Zoals we in de vorige artikelen hebben kunnen lezen, investeren de Brusselse lokale besturen heel wat 
tijd en middelen in burgerparticipatie� Ze staat op lokaal niveau borg voor democratie als uitdrukking van 
de stem van het volk� Na meerdere schandalen en andere kwalijke politieke ontwikkelingen (corruptie in 
het Europees Parlement, in het Waalse parlement, opkomst van het populisme, meer en meer fake news) 
maken we een periode mee waarin het vertrouwen van de mensen in de politiek, in politici, aangetast is� 
Na het gesprek met de burgemeester van Oudergem, Sophie de Vos, die ons vertelt over de druk die zij 
ervaart en ook oplossingen aanreikt, volgt nu een gesprek met een specialist in politieke communicatie: 
Dr� Nicolas Baygert, docent aan de IHECS, lector aan de ULB, docent aan Sciences Po Parijs, en directeur 
van PROTAGORAS (een denktank van de IHECS gespecialiseerd in politieke en publieke communicatie)� 
Met de verkiezingen van 2024 in aantocht vroegen we hem naar een aantal aanbevelingen voor onze 
lokale mandatarissen� Welke goede praktijken zijn er en welke toon moet de politieke communicatie 
momenteel in deze moeilijke tijden aanslaan?

  De scheids-
lijnen tussen de 
v e r s c h i l l e n d e 
com municatieve 
mogel i jkheden 
vervagen steeds 
meer   

 > Nicolas Baygert, specialist 
politieke communicatie
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Welke toon moet je bv. op sociale media 
aannemen?

De scheidslijnen tussen de verschillende com-
municatieve mogelijkheden vervagen steeds 
meer. Er zijn verschillende strategieën:

Online kiezen sommige verkozenen voor 
influencing (TikToker of Instagramer afhankelijk 
van het platform waar men op zit). Het zoeken 
naar sympathisanten moedigt hen aan om hun 
volgers te laten reageren/”liken”, waardoor ze 
hun populariteit in real time kunnen meten.

Interactiviteit moet leiden tot “feel-good” 
reacties over zijn of haar politiek engagement 
en werk. Deze online aandachtspolitiek impli-
ceert soms dat men veel van zichzelf prijsgeeft 
en zijn community “stories” voorschotelt zowel 
over het politieke werk als over zijn eigen pri-
vé-activiteiten.

Elk platform heeft zijn eigen hinderpalen voor 
de constructie van het nagestreefde beeld - dit 
vereist dat men voor ogen houdt dat deze 
constructie zelf door de makers van diezelfde 
platforms is uitgestippeld en beantwoordt aan 
een vooraf vastgesteld patroon van interventie 
dat een bepaalde sociabiliteit in de hand werkt.

Andere verkozenen zijn in zekere zin columnis-
ten (Angelsaksen gebruiken de term “conver-
sationalists”) of polemisten geworden, die elk 
“hot” onderwerp aangrijpen om (algoritmisch) 
opnieuw in de thread op te duiken en hun 
eigen kijk op te leggen.

Dit impliceert onmiddellijke, oppervlakkige 
communicatie, zonder enige subtiliteit en 
gelaagdheid (in de “digitale taal” is er steeds 
minder plaats voor gelaagdheid). Een ander 
effect is het primaat van de monoloog. Bijvoor-
beeld op Twitter, de “ontwikkeling” (thread) die 

een mogelijke reactie die al gemaakt is, verder 
uitdiept. Hiervoor is tijd nodig, die men moet 
vrijmaken als men zich als opinieleider wil pro-
fileren, ongeacht de mate van politiek engage-
ment.

Hoe omgaan met deze constante, vaak 
kwaadwillende, druk?

Door online aanwezig te zijn heb je meer com-
municatieve bewegingsvrijheid, maar het 
principe van (strategische) blootlegging in de 
zoektocht naar bevestiging van buitenaf, en 
het werk van de community manager als 
geheel, kunnen slopend zijn en op elk moment 
leiden tot heel wat negatieve reacties of zelfs 
tot een toxische spiraal (“shitstorm”, cyber-
pesten of digitaal “pestgedrag”).

Het is dus naïef te denken dat men zijn politieke 
merk in stand kan houden door zich alleen tot 
zijn “volgers” (followers) te richten. We moeten 
dit meenemen. Vooral op Twitter heeft het 
agonistische discours (het spreken om te 
winnen) het dialectische discours (het spreken 
om te overtuigen) verdrongen.

Op Twitter hebben we gezien dat politieke 
figuren met enige regelmaat afhaken. Maar het 

lijkt moeilijk om uit deze instant mediaruimte te 
stappen; een onvermijdelijke politieke agora 
voor elke publieke figuur die geen ad hoc 
persconferentie kan beleggen of die “publici-
teit” zoekt voor zijn of haar commentaren.

Het is evenwel duidelijk dat sociale media 
polemische en conflictueuze plaatsen zijn die 
ver af staan van enige op overleg gebaseerde 
utopie of ontkokerde openbare ruimte.

De verkozenen moeten zich daarom bewust 
zijn van hun kwetsbaarheid en de risico’s van 
online media-aandacht voor hun eigen hande-
lingen, ook op lokaal niveau.

In het algemeen is het voortaan belangrijk de 
voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen 
alvorens zich op sociale netwerksites te 
begeven, zich vertrouwd te maken met elk 
platform en de codes ervan onder de knie te 
krijgen.

Onze denktank heeft onlangs een masterclass 
gewijd aan “digitale burn-out” die, zoals de 
naam al aangeeft, een breekpunt aangeeft als 
gevolg van online interacties en de desas-
treuze gevolgen voor de geestelijke gezond-
heid.

WAAROP SPITST HET HUIDIGE ONDERZOEK IN DE 
POLITIEKE COMMUNICATIE ZICH TOE?
Op bv� branding en de opkomst van het concept van de politicus-
influencer - de bestuurder (de Angelsaksen gebruiken soms 
het neologisme “brandidate”) die zich tot community manager 
omvormt� We zijn inderdaad overgestapt van een gezamenlijk 
verdedigd partijmerk naar een eigen persoonlijke community wat 
door de bestuurder zelf beheerd wordt (op basis van een eigen 
communicatieplan)�

Dit onderzoek is ook voor ons van groot belang: het laatste nummer 
van onze Cahiers Protagoras, dat begin dit jaar verscheen, gaat over 
“l’Univers des marques politiques” (de wereld van het politieke merk)�

Het volgende nummer, getiteld “Big Tech, prédateurs ou arbitres 
du jeu démocratique”, gaat over de discretionaire context waarin 

politici worden geconfronteerd met een nieuwe vorm van censuur� 
De bedoeling is hier de afhankelijkheidsrelatie van deze politieke 
communicatie te onderzoeken� Gaandeweg is die beginnen 
inzetten op deze kanalen en ze krijgt daarbij te maken met de 
ondoorzichtigheid van het geldende matigingsbeleid en het risico 
van verbanning� Wij staan ook stil bij de macht van een “politiek 
gemotiveerde censuur” door Big Tech actoren, waarbij het online 
publieke debat zelfs versnipperd kan raken�

Ons jongste colloquium, in juni 2022, ging over peilingen, nl� “les 
sondages comme outil de légitimation (du) politique”� Binnenkort 
verschijnt hier ook een publicatie van� Het verschijnt ook zeer 
binnenkort�
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Is het gebrek aan vertrouwen van de 
burgers in deze bestuurders te vergelijken 
met het gebrek aan vertrouwen in de media 
en andere deskundigen als gevolg van een 
algemene vertrouwenscrisis?

Verkozen politici, journalisten en mensen die 
zich als deskundigen presenteren zitten in feite 
in hetzelfde schuitje. Dit is ook een gevolg van 
de (hyper-)actieve inzet van volksvertegen-
woordigers (dezelfde vaststelling is trouwens 
gemaakt voor bepaalde deskundigen, 
virologen, tijdens de pandemie, enz.), vooral 
op Twitter, waar het moment meestal wordt 
aangegrepen om een politiek geladen framing 
voor te stellen; in lijn met hun ideologische 
verankering en vaak vergezeld van een autori-

teitsargument. Een al dan niet gefundeerd 
argument dat al dan niet tot gevolg kan 
hebben dat bepaalde surfers worden gepro-
voceerd.

Welke oplossingen en/of verbeteringen zijn 
er volgens u? Kunnen en moeten andere 
bestuursniveaus (federaal, gewestelijk of 
zelfs Europees) meer doen om de lokale 
politiek te helpen tegenover deze woede?

We moeten nu ook niet verwachten dat 
iemand de lokale verkozene zomaar te hulp 
schiet. Volgens mij ligt het antwoord eerder bij 
de politieke partijen waaruit de vertegenwoor-
digers op alle bestuursniveaus komen.

Tot slot, wat verwacht u van “de” politiek in 
2023?

Naast het onvoorspelbare van deze situatie 
met vele crisissen zal 2023 zeer waarschijnlijk 
in het teken staan van de verkiezingen van 
2024.

Dat zal ongetwijfeld zorgen voor een zekere 
instabiliteit in de verschillende regeringsploe-
gen, waarbij ministers en staatssecretarissen 
zich zullen willen (her)positioneren en meer 
dan ooit een vorm van collegialiteit of interpar-
lementaire solidariteit zullen laten varen.

Elke partij concentreert zich opnieuw op haar 
basis, in de hoop de partij naar de overwinning 
te loodsen. 
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 > Céline Mercier, diensthoofd Informatie en communicatie Brulocalis

Brulocalis organiseerde hierrond een ronde-
tafelgesprek tijdens haar algemene 
vergadering van 22 juni 2022. Sprekers van 
de Staatsveiligheid en het OCAD gespeciali-
seerd in de analyse van radicalisering, 
academici en deskundigen die fake news, 
desinformatie en propaganda analyseren, 
alsook lokale mandatarissen kwamen er 
samen om deze kwesties te bespreken in een 
debat geleid door de Brusselse journaliste 
Valérie Leclercq van BX1.

Een bekende poging tot destabilisatie van 
een democratie was de vermeende Russische 
inmenging in de Amerikaanse presidentsver-
kiezingen van 2016. Daarbij zou Hillary 
Clinton van Donald Trump verloren hebben 
als gevolg van de manipulatie van sociale 
netwerken (Russiagate). Nog in 2016 was het 
Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk 
het toneel van een informatie- en desinforma-
tieoorlog op sociale media. Dichter bij huis 
circuleerden er ook veel geruchten en valse 
berichten tijdens de Franse presidentscam-
pagne van 2022, zowel over Emmanuel 
Macron als over zijn tegenkandidaten. In 
2017 was hij overigens ook al het onderwerp 
van een desinformatiecampagne met de 
zogenaamde “MacronLeaks” en andere valse 
informatie over hem die de ronde deed. 
Daardoor is er in Frankrijk een wet tegen fake 
news gekomen, met als doel de democratie 
te beschermen tegen de opzettelijke ver-
spreiding van nepnieuws, en er zijn ook 
hulpmiddelen ontwikkeld.

Desinformatie en fake news hebben onge-
twijfeld een hoge vlucht genomen met de 
opkomst van sociale media, maar eigenlijk 
bestaan deze verschijnselen al heel lang. 
Anne Morelli, historica en professor 
historische kritiek aan de Université Libre de 
Bruxelles, sprak tijdens deze rondetafel over 

het wantrouwen van het publiek tegenover de 
media en politici, en hoe dat voortgekomen is 
uit een lange geschiedenis van misleiding 
georkestreerd door de politiek (baby’s met 
afgehakte handen in België tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, een verzonnen massagraf in 
Timisoara in Roemenië, de Verenigde Staten 
die ten oorlog trokken tegen Irak vanwege 
vermeende chemische wapens …). De 
politieke klasse moet omzichtig te werk gaan 
als ze geen gezichtsverlies wil lijden. Politici, 
maar ook de media, zouden veel vaker de 
voorwaardelijke wijs moeten gebruiken om 
verschijnselen te beschrijven, om hun geloof-
waardigheid niet te verliezen. Kijk maar naar 
corona: in plaats van te benadrukken dat de 
medische wereld ook nog niet alles wist, 
werden er voortdurend nieuwe “zekerheden” 
geponeerd. Zo was het in het begin niet nodig 
om een masker te dragen, terwijl we enkele 
maanden later het omgekeerde te horen 
kregen: een masker is verplicht om jezelf en 
anderen te beschermen. Dat komt de geloof-
waardigheid van de overheid, de politiek en 
de media niet ten goede.

Véronique Pacaut, eerste schepen van de 
Franse stad Autun (met 14.000 inwoners, in 
het centrum van het land), is betrokken bij het 
Congres van Lokale en Regionale Overheden 
van de Raad van Europa (kortweg het 
Congres), waarin 46 lidstaten vertegenwoor-
digd zijn. Zij kwam getuigen van de 
toenemende polarisering in Frankrijk, zowel in 
de politiek als op het gebied van informatie en 
fake news, en dan vooral tijdens verkiezings-
campagnes. Pacaut onderscheidt drie 
soorten van informatie die verwarring zaaien: 
(1) valse informatie die circuleert zonder de 
bedoeling om schade te berokkenen; (2) 
opzettelijke desinformatie met de bedoeling 
om schade te berokkenen; en (3) de kwaad-
willige verspreiding van informatie die 

weliswaar juist is, maar die privé of vertrou-
welijk had moeten blijven, eveneens met de 
bedoeling om schade te berokkenen. In 
Frankrijk stelt zich het probleem van de 
continue berichtgeving, met een gebrek aan 
deontologie, waarbij de actualiteit 
voortdurend becommentarieerd wordt 
zonder afstand te nemen of expertise in te 
schakelen. Dergelijke informatievervuiling, die 
een bedreiging vormt voor de democratie, is 
het onderwerp geweest van een studie van 
het Congres. Lokale overheden in heel 
Europa spelen een sleutelrol bij het versterken 
van de democratie.

In ieder geval wordt de verspreiding van 
verkeerde informatie in heel Europa alsmaar 
professioneler. Heuse trollenfabrieken worden 
gerund als echte bedrijven, soms met 
honderden werknemers, en zelfs opgedeeld 
in afdelingen (Ransomware, Desinformatie, 
Cyberaanvallen …), vaak in opdracht van een 
ander land. In feite moeten wij een voorbeeld 
nemen aan deze hackers om van onze kant 
ook massaal juiste informatie de wereld in te 
sturen. Dat is een uiterst moeilijke taak, want 
emotioneel geladen berichten circuleren zeer 
snel: valse informatie circuleert zelfs zes keer 
sneller dan juiste informatie (volgens Pierre 
Voué, data-analist bij Textgain). Berichten 
waarin aan factchecking gedaan wordt, 
waarbij men foute informatie weerlegt, krijgen 
helaas veel minder weerklank. Sociale 
netwerken dragen hier ook een zekere ver-
antwoordelijkheid voor, want hun bedrijfsmo-
del is erop gestoeld om de gebruiker zo lang 
mogelijk actief te betrekken. Hun algoritmen 
zijn geprogrammeerd om inhoud te promoten 
die in het oog springt, emotie oproept of 
steeds extremere boodschappen bevat. Om 
hier iets aan te doen, heeft het team van de 
Ambassadeur voor Digitale Zaken (https://
disinfo.quaidorsay.fr/fr) in Frankrijk een 

WAT ZIJN NUTTIGE STRATEGIEËN OM DESINFORMATIE 
TEGEN TE GAAN IN DE AANLOOP NAAR DE 
VOLGENDE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN?
De laatste jaren zien we op het internet en sociale media steeds meer pogingen om democratieën te 
destabiliseren� Die kunnen het werk zijn van enkelingen met een specifiek gedachtegoed, maar ook 
van bepaalde autoritaire regimes die een strategie van opzettelijke desinformatie hanteren� Welke 
zijn die strategieën, waarop zijn ze gebaseerd en hoe kunnen we ze verijdelen? Wat kunnen lokale 
verkozenen, die vaak het eerste doelwit zijn van fake news of kritiek van burgers, doen om zich hiertegen 
te beschermen? Hoe kunnen we ons voorbereiden om tot een gezonde campagnevoering te komen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2024?
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1.  OCAD-nota van 10/01/2022: 
Handvaten voor verbinding – preventie 
van polarisering en radicalisering 
na 20 maanden COVID-19-crisis

website ontwikkeld om valse informatie aan de 
kaak te stellen. Als gemeenteraadslid moet je 
voortdurend proberen de nieuwsgierigheid van het 
publiek te wekken.

Pierre Voué, data-analist bij de start-up Textgain, 
gespecialiseerd in extreemrechts en het opsporen 
van extremistische boodschappen via artificiële 
intelligentie (AI), kwam uitleggen hoe AI ingezet kan 
worden om bepaalde elementen van desinformatie 
op het net en op sociale media te spotten. Wel 
benadrukte hij dat AI geen almachtig instrument is, 
maar een hulpmiddel waar deskundigen analyses 
mee kunnen uitvoeren. Voué werkt aan verschil-
lende projecten, waaronder DTCT (Detect, Then 

Act): hierbij worden op Europees niveau vrijwilligers 
opgeleid om haatdragende taal en desinformatie op 
te sporen en erop te reageren. Verder is er het 
Europese Observatiecentrum Onlinehaat (EOOH), 
waar een consortium van deskundigen en belang-
hebbenden werkt aan een interface waarmee 
burgers – ook weinig technisch onderlegde mensen 
– fenomenen die hen interesseren kunnen 
observeren.

Ook het OCAD is ervan overtuigd dat de lokale 
besturen de sleutel zijn tot versterking van de 
sociale cohesie1. Dominique Laurent, hoofd van de 
dienst CVE (Countering Violent Extremism) van het 
OCAD, die gewelddadig extremisme bestrijdt, 
verdedigde dit standpunt. Het OCAD heeft als 
missie om dreigingen in België en tegen Belgische 
belangen in het buitenland te analyseren. Vandaag 

zijn deze dreigingen complex, hybride en diffuus, en 
vaak gekenmerkt door jihadistisch extremisme. Het 
gaat eerder om enkelingen, die moeilijker op te 
sporen zijn, dan om georganiseerde groeperingen. 
Bovendien zijn mensen door de coronapandemie 
de voorbije twee jaar wat meer van de maatschappij 
afgekeerd, wat een gunstig klimaat heeft gecreëerd 
voor sommigen – zoals Jürgen Conings vorig jaar 
– om tot actie over te gaan. Desinformatietactieken 
steunen op het principe “verdeel en heers”, met 
polariserende boodschappen. Alles is zwart of wit, 
terwijl de werkelijkheid genuanceerder is. Daarom 
moet de sociale cohesie versterkt worden, vooral 
op gemeentelijk niveau. Om desinformatie tegen te 
gaan en daarnaast ook rechtstreeks radicalisme, 
extremisme en terrorisme te bestrijden, werd een 
strategie uitgewerkt waarbij alle machtsniveaus 
betrokken zijn (lokale taskforces, Lokale Integrale 
Veiligheidscellen).

De Staatsveiligheid (VSSE), die als missie heeft om 
het voortbestaan van de democratische en instituti-
onele orde te waarborgen, werkt sinds 2019 ook 
samen met lokale overheden, nu de geopolitiek 
steeds meer invloed heeft op het lokale niveau. Elke 
actie die gericht is op destabilisatie en iedereen die 
desinformatie gebruikt als wapen om de soevereini-
teit van een land te ondermijnen, komt in hun vizier. 
Daarbij gaat het wel steeds om een bedreiging met 
de intentie om schade te berokkenen, afkomstig uit 
een ander land. De manipulatie van sociale 
netwerken door bepaalde landen met een sterk 
media-apparaat en de kwaadwillige extractie van 
gegevens vormen een bedreiging voor de staat, 
vooral als daarbij het kiesgedrag gemanipuleerd 
wordt. Zo was er in 2019 een campagne tegen 
elektronisch stemmen in België, gevoerd door een 
bureau gevestigd in het buitenland. Sindsdien is er 
een systeem voor verkiezingstoezicht opgezet (via 
een taskforce cyberbeveiliging) en wordt er 
nagedacht over tegenmaatregelen, met name via 
permanente dialoog met de verschillende sociale 
media om problematische berichten te verwijderen. 
Voor 2024 zijn onder leiding van het Nationaal Cri-
siscentrum werkplatforms opgericht met verschil-
lende instanties die zich buigen over desinformatie, 
factchecking en beveiliging tegen cyberdreigingen 
(cryptologie, systeembeveiliging …). Zij werken aan 
een nieuwe risico- en impactanalyse om de regering 
beter te kunnen adviseren bij de organisatie en het 
goede verloop van de komende verkiezingen.

Hierbij rijst natuurlijk de vraag wie aan “juiste” com-
municatie en voorlichting doet, en wie desinforma-
tie, nepnieuws of zelfs propaganda verspreidt. 
Waar ligt de grens tussen verkeerde informatie 
corrigeren en censuur van de vrije meningsuiting? 
In elk geval is België een democratische staat waar 
verschillende meningen vrij geuit kunnen worden, in 
tegenstelling tot andere staten buiten de Europese 
Unie die elke vorm van oppositie muilkorven. Het 
probleem, zoals onlangs nog is gebleken bij 
betogingen van antivaxers, is dat zulke bijeenkom-
sten de ideale plek zijn voor bepaalde extremisti-
sche organisaties om ontevreden burgers te 
rekruteren.

> Meer info

• Video van de AV

• Documenten VSSE:

https://vsse.be/nl/veilig-online-tij-
dens-de-verkiezingscampagne

https://vsse.be/nl/spiona-
ge-wordt-u-geviseerd 

https://www.vsse.be/nl/het-ver-
borgen-gevaar-achter-covid-19 

https://www.vsse.be/nl/
publicaties/security-passport
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Uiteindelijk waren de panelleden het erover 
eens dat het belangrijk is om al op jonge 
leeftijd kritisch denken te stimuleren via 
media-educatie op school. Investeren in 
onderwijs is cruciaal. Door de pandemie en 
de lockdowns raakten mensen meer in 
zichzelf gekeerd en nog sterker aangewezen 
op sociale media als hun enige bron van 
informatie. Bovendien legt Gérald Bronner in 
zijn boek La démocratie des crédules uit hoe 
de publieke opinie en het democratische 
debat ondergraven worden door complotthe-
orieën en de personalisering van de politiek. 
Rationeel kritisch denken moet altijd en overal 
een plaats krijgen, en leugens mogen niet 
verspreid worden, ook niet door de 
zogenaamde “mainstreammedia”. 
Vertrouwen tussen burgers en politici is niet 
alleen het beste wapen tegen haatdragende 
taal en verkeerde informatie, maar ook de 
hoeksteen van de democratie. 

 > De sprekers op de rondetafel op de algemene vergadering van 22 juni van vorig jaar

Colloquium over openingen en mandeligheid
Brulocalis organiseert i.s.m. de Beroeps-
unie van architecten op 16 maart een stu-
dievoormiddag op afstand rond het thema 
van de openingen (lichten en zichten) en 
mandeligheid. De verschillende sprekers 
gaan in op verschillende fundamentele 
onderwerpen zoals de huidige regelgeving 
inzake openingen, de thermische isolatie 
van de gemene afsluiting, enz. en dat alle-
maal in het licht van de recentste wijzigin-
gen van het Burgerlijk Wetboek. De deel-
nemers kunnen ook vragen stellen.

Het programma:

• 9u20-9u45: Verwelkoming en inleidend 
woordje - Sacha Lefevre, juridisch 
adviseur, Brulocalis en Michel Procès, 
secretaris-generaal / Brussel van 
de Beroepsunie van Architecten 
(UPA-BUA);

• 9u45-10u15: Nieuwigheden inzake 
mandeligheid en openingen (lichten 

en zichten) - Ioannis BALASKAS 
(architect-deskundige);

• 10u20-10u50: Regelgeving inzake 
openingen (lichten en zichten) - Joël van 
YPERSELE (advocaat van het kantoor 
Wery-Legal / Docent aan de faculteit 
Architectuur UCL LOCI Bruxelles);

• 10u55-11u10: Pauze;

• 11u10-11u30: Concreet vraagstuk: 
thermische isolatie van de gemene 
afsluiting - Erwin Spitzer (ondervoorzitter 
FR / Brussel, van de UPA-BUA);

• 11u35-11u45: Algemene en 
samenvattende presentatie van de 
antwoorden op de vragenlijst van 
de UPA-BUA over de opbouw van 
de gemene muur en de openingen 
(lichten en zichten) in het kader van de 
toepassing van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek - Sacha Lefevre, juridisch 
adviseur, Brulocalis;

Meer info op onze website.

LAST MINUTE VERENIGING IN ACTIE

SPECIAAL DOSSIER DEMOCRATIE

NIEUWSBRIEF 
JANUARI-FEBRUARI 2023 15



Dossier
x x

x

 > Quentin Vanhay, externe communicatie bij Brulocalis, en William Verstappen, adviseur bij Brulocalis

ECONOMIE: MATIGE PROGNOSES  
VOOR 2023
Naar aanleiding van de vierde editie van haar webinar over de macro-economische situatie besprak 
BELFIUS – via Catherine DANSE en Arnaud FRIPPIAT– een vraag die bij het begin van het jaar ongetwijfeld 
op eenieders lippen brandt: wat houdt de economie voor ons in petto in 2023? Meteen ook een 
uitstekende gelegenheid om de balans van het turbulente jaar 2022 op te maken� Brulocalis vertelt u 
welke belangrijke lessen we er uit kunnen trekken�

Gezien de vele opeenvolgende crisissen van de voorbije jaren kunnen we 
ons terecht afvragen of we een betere dan wel een slechtere situatie 
mogen verwachten. Vooral progonoses durven te maken, vragen we ons 
eerst af wat 2022 ons nagelaten heeft.

EEN RECORDINFLATIE IN EUROPA … 
DIE MAAR LANGZAAM AFNEEMT
“Uitzonderlijk” is ongetwijfeld het adjectief dat economisch bij 2022 hoort. 
Met een inflatie van meer dan 10% en ongeziene rentestijgingen zal de 
economische vertraging van de voorbije jaren zich wellicht doorzetten.

Ook al was de inflatie vooral voelbaar in 2022, ze vond haar oorsprong al 
in de coronapandemie en de gevolgen van de lockdowns op de arbeids-
markt. Met een vraag die groter was dan het aanbod, een toeleverings-
keten die onder druk stond, een grondstoffentekort en de eerste aanzet 
tot de energiecrisis zagen de curves er in 2021 al niet bijster goed uit. Het 
conflict in Oekraïne en de loonindexering hebben uiteraard alleen maar 
bijgedragen tot de situatie waarin we ons vandaag bevinden.

Een situatie die in 2023 gelukkig weer in de positieve richting zou gaan. 
Verschillende elementen die nu al merkbaar zijn (verlaging van de vracht-
prijzen, afvlakking van het tekort aan producten en daling van de 
olieprijzen), lijken een verbetering in te luiden en zouden bijdragen tot een 
zekere normalisering op wereldwijd economisch vlak, eerst in de 
Verenigde Staten en daarna geleidelijk aan ook in Europa.

EUROPA EN DE VERENIGDE STATEN: TWEE 
VERSCHILLENDE BELEVINGEN
Het is belangrijk te benadrukken dat er een enorm verschil is tussen beide 
continenten op het gebied van inflatie. Met twee compleet verschillende 
markten en systemen en vooral een totaal andere verhouding tot de 
dollar zou de vermindering van de inflatoire druk helaas minder uitgespro-
ken zijn op het oude continent. Behalve de verschillende verhouding 
tussen beide markten ten aanzien van fossiele energie (gas en aardolie) 
zou de stijging van de lonen een grote impact behouden op de structurele 
inflatie, die daardoor minder geneigd is om te schommelen. De 
Amerikaanse en Europese curven zullen dus anders evolueren, maar 
zouden zich over enkele jaren desalniettemin kruisen en vervolgens weer 
onder de 3% zakken.

Hoewel ze aan de andere kant van de Atlantische Oceaan minder last 
lijken te hebben van de inflatiecrisis dan hier bij ons in Europa, verwachten 
de prognoses toch een daling van de particuliere consumptie in de 
Verenigde Staten (met een spaarboekje dat opnieuw opgebouwd moet 
worden na twee jaren van relatief veel uitgeven) en de verdere instorting 
van de Amerikaanse vastgoedmarkt.

LATE REACTIE VAN DE CENTRALE BANKEN
Als de centrale banken (de Federal Reserve in de Verenigde Staten en de 
ECB in Europa) de sterke stijging van de inflatie (deels) kunnen indammen 
door de rentevoeten te verhogen, vindt Catherine DANSE dat die rente-
verhoging veel te laat doorgevoerd werd, doordat ze niet goed geantici-
peerd hebben op de situatie. Deze nooit eerder geziene rentestijgingen 
(+ 75 basispunten voor de ECB) zouden tijdelijk zijn en na 2023 stabilise-
ren op weliswaar nog altijd veel hogere niveaus dan gewoonlijk.

Ondanks deze sombere cijfers hebben de economische gegevens in 
Europa en de Verenigde Staten vrij goed stand gehouden ten opzichte 
van de – veel pessimistischere – eerdere prognoses. Het eerste kwartaal 
van 2023 zou nog zwaar zijn met een aanhoudende economische 
vertraging, maar alle vooruitzichten en huidige indicatoren lijken erop te 
wijzen dat de situatie in Europa en in de rest van de wereld (met de 
Verenigde Staten en China) erop zou verbeteren.

EEN INGEPERKTE GROEI IN CHINA
De situatie in China, de op één na sterkste wereldmarkt waar men tot 
eind 2022 vasthield aan een zerocovidbeleid, blijft verontrustend. De 
Chinese regering heeft ondertussen de coronamaatregelen versoepeld, 
maar de lage vaccinatiegraad kan verder blijven wegen op de Chinese 
economie (en indirect op de hele wereld). De vastgoedcrisis en de daling 
van de investeringen en van de binnenlandse vraag werpen eveneens 
een schaduw op de economische vooruitzichten van het land, ondanks 
meerdere renteverlagingen om de activiteit weer aan te wakkeren.

 > Een hardnekkige inflatie in de Eurozone
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Gelukkig zou de impact op de westerse markten relatief klein zijn. Dankzij 
de veerkracht van de Chinese havenactiviteit en exportindustrie blijven de 
gevolgen namelijk beperkt voor de rest van de wereld.

EUROPA EN AARDGAS: EEN HAAT-LIEFDEVERHOUDING

Europa heeft een proces opgestart om onafhankelijk te worden van 
Russische fossiele energie. Toch moeten we vaststellen dat Europa 
wegens zijn ontoereikende reserves de Russische gaskraan momenteel 
nog altijd niet kan dichtdraaien. Deze situatie zorgt uiteraard voor enorm 
veel onrust in landen als Italië en Duitsland, die sterk afhankelijk zijn van 
aardgas. In Duitsland staat de industriële sector, die sterk afhangt van het 
gebruik van deze grondstof, bovendien zwaar onder druk, terwijl andere 
activiteitensectoren de crisis heel wat beter lijken te doorstaan.

Wat de consumptie betreft, hebben de Europeanen niet al te veel 
vertrouwen, hoewel zich dat vooralsnog niet in een daling van de uitgaven 
uit. Door de situatie van volledige werkgelegenheid en toegang tot een 
loon kunnen zij de sterke inflatie beter opvangen en hun gas- en elektrici-
teitsfacturen blijven betalen. Deze consumptie op het scherp van de 
snede zal naar verwachting leiden tot een zeer lichte recessie (ongeveer 
-0,3 à -0,5%), gevolgd door een hernieuwde groei na de winter.

EN BELGIË?
Door de regelmatige loonindexering geniet België van een comfort dat 
andere landen niet hebben. We hebben eerder al zo’n situatie gekend 
tijdens de financiële crisis van 2008, die het land toen over het algemeen 
beter heeft doorstaan. Maar deze loonindexering heeft uiteraard gevolgen 
voor het concurrentievermogen van België ten opzichte van onze 
buurlanden. Verwacht wordt dat de loonstijging in België in 2022 en 2023 
bijna dubbel zo hoog zal zijn als in de rest van de eurozone!

Een andere belangrijke variabele is de steun van de Belgische overheid 
aan burgers en bedrijven. In 2022 en 2023 zullen de regeringen in totaal 
8,2 miljard euro extra uitgeven aan maatregelen om de energiecrisis het 
hoofd te kunnen bieden. Het is alleen maar logisch dat dit bijdraagt tot 
een groot begrotingstekort van 5%, dat tot in 2027 zou aanhouden. Met 
dit percentage staat België onderaan in de Europese ranglijst, net voor 
Hongarije en Polen. De grote onbekende is natuurlijk hoelang deze crisis 
zal duren, want deze steun kan niet eeuwig doorgaan.

Bijgevolg moet ons land rekening houden met een steeds groeiende 
schuldenlast, die de komende jaren tot meer dan 110% van het bbp zal 
oplopen. De Belgische Schatkist is niettemin vooruitziend geweest. Ze 
heeft de voorbije jaren namelijk beslist om te “profiteren” van leningen 
tegen bodemrentes en met veel langere looptijden dan normaal. Dankzij 
deze factor kon de aflossingsperiode van de schuld tussen 2009 en 2022 
bijna worden verdubbeld, waardoor er meer bewegingsvrijheid komt in 
het beheer van de Belgische schuldenlast.

WELKE CONCLUSIES KUNNEN WE 
TREKKEN VOOR 2023 (EN 2024)?
België wordt geconfronteerd met een zeer snelle inflatie die hoger ligt dan 
het Europese gemiddelde en die de komende twee jaar langzaam zou 
afnemen. Toch kan de consument rekenen op een loon, loonindexering 
en overheidsmaatregelen om dit probleem deels te ondervangen. De 
rentevoeten zouden in 2023 verder stijgen in de eurozone en vervolgens 
de komende vijf jaar in tempo afnemen.

Hoewel België a priori een slechte leerling lijkt te zijn in Europa, vooral op 
het vlak van uitgavenbeheer, moet toch gewezen worden op de specifieke 
kenmerken van onze Belgische economie en het goede beheer dat in het 
verleden werd gevoerd, waardoor de schuldenlast en de gevolgen 
daarvan momenteel onder controle kunnen worden gehouden. 2022 
was in alle opzichten een uitzonderlijk jaar en heeft ongetwijfeld een 
onuitwisbare indruk achtergelaten op het collectieve geheugen.  

775 

770 708,2 
705,3 

705 

700 1 95 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

■ Raming Federaal Planbureau,juni 2022

■ Raming Draft budgetary plan 2023, okt. 2022

 > Schuldgraad (in % van het BBP)

 > De prijzen stijgen in België feller dan in onze buurlanden 
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 > Céline Mercier, diensthoofd Informatie en communicatie bij Brulocalis

Meneer Lallemand, wat is de basismissie 
van Ethias voor de lokale overheden?

Doordat er geen klassieke verzekeringsoplos-
sing bestond, hebben enkele lokale overheden 
in 1919 zelf Omob/Smap, de Onderlinge 
Maatschappij der Openbare Besturen, 
opgericht. Omob heeft een leemte opgevuld 
bij de naoorlogse overheden om zo het bran-
drisico verbonden aan de overheden onderling 
te delen dankzij de initiatieven van de stad 
Luik, Seraing, Oostende … Sindsdien zijn de 
producten en diensten van Omob/Smap, nu 
Ethias, flink geëvolueerd om mee te gaan met 
de veranderingen in de maatschappij.

Sinds 2017 ben ik ceo en 
werk ik aan een programma 
om het bedrijf radicaal te 
veranderen. Dat omvat een 
strategie “3 x nr. 1”: nr. 1 
digitaal, nr. 1 direct en nr. 1 
publieke sector. Daarnaast 

worden nieuwe oplossingen voor nieuwe 
risico’s voorgesteld, waaronder het creëren 
van ecosystemen in de gezondheidszorg. We 
baseren ons ook op een strategie van de 
Ethias-groep met onze IT-partner NRB, Ethias 
Services en IMA om geïntegreerde diensten 
aan te bieden voor lokale overheden in het 
noorden en het zuiden.

Maar we hebben het DNA behouden. Ethias is 
een directe verzekeraar en is bovendien nog 
altijd de marktleider voor de publieke sector in 
België voor Leven en Niet-Leven.

Is nabijheid meer dan ooit een van de 
stokpaardjes van Ethias?

In onze visie is het essentieel dat Ethias dicht 
bij de lokale overheden staat. In Brussel 
beginnen we het nieuwe jaar met een versterkt 
team. Met de komst van de nieuwe inspecteur, 
Boby Kaplan, is het team van inspecteurs 
verantwoordelijk voor het operationele beheer 
van uw verzekeringscontracten en diensten 
aangeboden door Ethias (onder de verant-
woordelijkheid van Philippe Melaerts). Om 
beter te kunnen inspelen op de behoeften in 
de praktijk, werd een nieuwe functie naast die 
van inspecteur gecreëerd. Charlotte Withofs 
werkt in goed overleg samen met deze des-
kundigen om synergieën en vruchtbare 
samenwerkingen te ontwikkelen voor onze 
Brusselse verzekerden en om globale oplos-
singen gemakkelijker te implementeren.

Dit netwerk is uniek. De adviseur woont in uw 
regio en kent u, wat een buitengewone 
beschikbaarheid garandeert. De inspecteur 
kan bijvoorbeeld de balans opmaken van de 
verzekeringsverplichtingen, de kwestie van de 
wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid 
van de afgevaardigde behandelen en u helpen 
met het beheer van de ontwikkeling van uw 
vastgoedportefeuille. Naast dit netwerk van 
inspecteurs biedt Ethias haar klanten ook een 
netwerk van agentschappen, digitale tools 
(website, klantenzones, app, chatbot, enz.) en 
een Ethias Truck (Ethias Mobile Office) bij 
specifieke gebeurtenissen.

Kortom, we zijn er voor u, zowel voor advies en 
preventie als voor het beheer van de uitdagin-
gen waarmee lokale overheden op het vlak van 
Niet-leven en Leven (eerste en tweede pijler) 
worden geconfronteerd!

De coronapandemie, de overstromingen in 
Wallonië, de crisis in Oekraïne, de energie-
crisis … Hoe heeft Ethias als verzekeraar 
deze opeenvolgende crisissen aangepakt?

Sinds ik ceo ben geworden, is verandering de 
enige constante!

België en de hele wereld maken woelige tijden 
door. Ik ben dan ook vastbesloten om van 
Ethias meer dan ooit een solidair bedrijf te 

maken dat op het passende moment klaar-
staat voor alle lagen van de bevolking.

Zo hebben we tijdens de coronacrisis een 
actieprogramma in vier fasen opgezet om ons 
personeel, onze verzekerden, ons bedrijf en 
het economisch herstel te beschermen.

Tijdens de overstromingen en stormen van 
2021 en 2022 hebben we ook onze teams 
versterkt en aangepaste diensten aangeboden 
om alle mogelijke steun te verlenen aan 
iedereen die dat nodig had.

En ook nu met de energiecrisis werken we aan 
een solide plan om onze verzekerden deze 
nieuwe ingewikkelde periode helpen door te 
komen, met preventie- en begeleidingsplan-
nen en financiering van oplossingen voor de 
energietransitie.

Door al onze acties in die periodes onder-
scheidt Ethias zich als een geëngageerde 
speler, als een partner van de lokale overheden 
die dicht bij hun problemen staat en samen 
met hen op zoek gaat naar technische, finan-
ciële en/of maatschappelijke oplossingen.

Welke oplossingen biedt Ethias vandaag 
om de Brusselse gemeenten de huidige 
uitdagingen na deze opeenvolgende 
crisissen het hoofd te helpen bieden?

Het is onmogelijk om alle technische hulpmid-
delen en oplossingen op te sommen die we 
onlangs hebben ingevoerd op het vlak van 
Leven en Niet-leven en die verband houden 
met de nieuwe risico’s.

Maar ik wil nog even terugkomen op de 
cruciale kwestie van de pensioneringen. 
Ethias wordt vandaag unaniem erkend als 
voorkeurspartner van lokale privé- en over-
heidsinstellingen voor de financiering en het 
beheer van pensioenen, zowel voor wettelijke 
overheidspensioenen (eerste pijler) als voor 
aanvullende pensioenen onder de tweede 
pijler. We zijn het er allemaal over eens dat dit 
een enorme maatschappelijke uitdaging is 
voor zowel de publieke als de privésector. Met 
het Ethias Pension Fund OFP beschikt 
Ethias nv vandaag over een compleet aanbod 
van oplossingen voor de financiering en het 

ETHIAS: PARTNER-VERZEKERAAR 
VAN DE LOKALE BESTUREN
Opeenvolgende crisissen, pensioneringen, ongevallen en brand … Philippe Lallemand, ceo van Ethias, 
overloopt samen met ons de uitdagingen van de lokale besturen en de oplossingen van de verzekeraar, 
die nog altijd de ambitie heeft om de oplossingsgerichte, lokale partner van de publieke sector te blijven� 

 > Philippe Lallemand, ceo van Ethias
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beheer van pensioenen en een sterke expertise 
op dit gebied. Onlangs kreeg het Ethias 
Pension Fund de overheidsopdracht toegewe-
zen van de Federale Pensioendienst als aan-
koopcentrale voor het beheer van de tweede 
pensioenpijler voor contractuele beambten 
van de lokale overheden. Het is een hele eer 
dat de overheid vertrouwen in het pensioen-
fonds stelt. Het Ethias Pension Fund OFP 
werkt momenteel de lidmaatschapsaanvragen 
van deze entiteiten af, die samen meer dan 
70.000 leden vertegenwoordigen. Kortom, het 
is een groot succes wat betreft het aantal lid-
maatschappen, en bovendien wordt hiermee 
voorzien in een behoefte van de lokale 
overheden (aangepaste oplossingen ingevoerd 
door de Ethias-groep).

Naast onze klassieke business houdt onze 
strategie in dat onze producten gepaard 
moeten gaan met talrijke diensten. Bij “Ethias 
Services”, een soort leverancier van oplossin-
gen om aan de eisen van de klanten te 
voldoen, denk ik bijvoorbeeld aan:

• Urban Data: een besluitvormingsinstru-
ment voor risicopreventie dat beschikbaar 
is voor gemeenten en politiezones.

• Let’s Talk: psychologische ondersteuning 
voor studenten, zelfstandigen en zko-per-
soneel.

• Ondersteuning bij cyberrisico (auditcon-
tract gezamenlijk gewonnen door Ethias 
Services en NRB).

Tot slot wil ik ook de “Ethias Youth Solidarity 
Awards” vermelden die in oktober 2021 
werden uitgereikt.

Dankzij dit project werden bedragen van 
15.000 tot 50.000 euro toegekend aan 18 
OCMW’s om hen te helpen in de strijd tegen 
armoede bij jongeren onder de 30 jaar. Met de 
450.000 euro die Ethias heeft vrijgemaakt, 
konden extra mensen worden aangeworven, 
lokalen worden ingericht voor de professionele 
re-integratie van jongeren, workshops worden 
georganiseerd om jonge ouders of jonge 
immigranten te helpen …

Deze projectoproep wilden we opnieuw 
lanceren in 2023. Ik moedig dan ook alle 
Brusselse OCMW’s aan om hun kandidatuur 
in te dienen!

Kunt u ons iets meer vertellen over het 
Urban Data-platform? Zijn er, rekening 
houdend met de inzet van Brulocalis om de 
verkeersveiligheid in de Brusselse 
gemeenten te verbeteren, indicatoren die 
verband houden met de studie van ver-
keersongevallen in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, die gemeenten kunnen 

gebruiken om de ongevalgevoelige zones 
(ZACA) te lokaliseren?

Als verzekeraar verwerken we dagelijks met de 
grootste zorg duizenden gegevens. We willen 
natuurlijk dat die gegevens kwalitatief zijn. Op 
basis van onze gegevens (statistieken over de 
verschillende soorten incidenten: auto, onge-
vallen op weg naar het werk, algemene wette-
lijke aansprakelijkheid van steden en 
gemeenten, brand, natuurrampen, diefstal …) 
konden we Urban Data creëren, een instru-
ment voor gegevensanalyse en/of auditrap-
porten dat waarde creëert voor de lokale 
overheden.

Zo beschikken de leidinggevende ambtenaren 
van de gemeenten over een overzicht van 
welke soorten rampen zich waar, wanneer en 
hoe vaak op hun grondgebied voordoen. Op 
een kaart worden alle gevaarlijke zones visueel 
weergegeven, zoals bij een warmtekaart, 
waardoor zij de nodige beslissingen kunnen 
nemen om de gemeenten veiliger te maken.

Dit toont ook aan dat Ethias de lokale 
overheden de nodige instrumenten kan bieden 
voor een goed beheer, in dit geval risicopre-
ventie.

Welke andere oplossingen of diensten 
biedt Ethias om de lokale overheden in 
Brussel te ondersteunen?

Dankzij onze dochteronderneming Ethias 
Services hebben we bijvoorbeeld bijzonder 
veel ervaring in het ondersteunen van bedrijven 
rond brandpreventie (bedrijven moeten 
voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit 
gebied), met name bij het opstellen van evacu-
atieplannen, het organiseren van evacuatieoe-
feningen en het uitvoeren van brandaudits. 

Op het vlak van arbeidsongevallen treden we 
ook op als bemiddelaar door onze verzekerden 
bij te staan bij de uitvoering van hun beleid 
inzake welzijn op het werk.

We zijn de historische partner van de publieke 
sector en dankzij onze meer dan 100 jaar 
ervaring kunnen we de lokale overheden 
ondersteunen bij de gerichte acties die ze 
willen ondernemen. Daarbij houden we 
rekening met de specifieke kenmerken van 
hun organisatie.

Voor ongevallen op weg naar het werk ontwik-
kelen we oplossingen die afgestemd zijn op de 
nieuwe mobiliteit na de opkomst van alterna-
tieve vervoersmiddelen (e-steps, enz.) en 
elektrische voertuigen.

Ethias is ook een verantwoordelijke investe-
ringspartner voor nieuwe projecten van lokale 
overheden rond onder andere mobiliteit, 
duurzame ontwikkeling en digitalisering. 
Daarnaast is Ethias een globale partner die u 
juridisch advies kan verstrekken, u kan bege-
leiden bij overheidsopdrachten of u kan 
opleiden of informeren met seminars en oplei-
dingen van de “Ethias Members Academy” 
(erkende FSMA school).

Tot slot, welke boodschap wilt u onze leden 
meegeven?

De lokale overheden verrichten werk van 
algemeen belang. Dat is een moeilijke klus in 
bijzonder complexe omstandigheden. 
Daarvoor wil ik hen graag bedanken. Als we u 
oplossingen kunnen helpen vinden, aarzel dan 
niet. Wij zijn er voor u. 

Un contact direct avec les spécialistes d’Ethias 
pour la meilleure défense de vos intérêts

 Head of Sales 
Public & Non Profit 
Brussels Non Life

Philippe Melaerts 
0475/98.47.68  

philippe.melaerts@ethias.be

Non Life Team Brussels

Michael Delguste 
0473/30.83.02 

michael.delguste@ethias.be

Stefaan Deprez 
0477/99.10.64 

stefaan.deprez@ethias.be

Éric Dony 
0475/97.64.42 

eric.dony@ethias.be

Boby Kaplan 
0476/32.08.61

boby.kaplan@ethias.be

Head of Account Managers Life Head of  
Brussels’ 
 Network

Serge Pitet 
0475/55.95.93 

serge.pitet@ethias.be

Charlotte Withofs 
0476/58.62.27 

charlotte.withofs@ethias.be

Een persoonlijk contact met de specialisten van 
Ethias helpt uw belangen beter te verdedigen

NIEUWSBRIEF 
JANUARI-FEBRUARI 2023 19

ONDER DE LOEP



Dossier
x x

x

1. Zie art. 11 van de wet op het 
politieambt. “Onverminderd de 
bevoegdheden die hun zijn toegekend 
door of krachtens de wet, oefenen de 
minister van Binnenlandse Zaken en de 
gouverneur de bevoegdheden van de 
burgemeester of van de gemeentelijke 
instellingen in subsidiaire orde uit 
wanneer deze, al dan niet vrijwillig, hun 
verantwoordelijkheden niet nakomen, 
wanneer de verstoring van de openbare 
orde zicht uitstrekt over het grondgebied 
van verscheidene gemeenten of, 
wanneer, ook al is de gebeurtenis 
of de situatie slechts in een enkele 
gemeente gelokaliseerd, het algemeen 
belang hun tussenkomst vereist.”

2. Zie hierover “De taken van de 
gemeente”, punt I.1. Ordehandhaving 
op www.brulocalis.brussels.

De gemeenten hebben verschillende opdrachten. 
Een van die opdrachten is de uitvoering van de 
bestuurlijke politie.

Gezien de vele bestaande regels is het soms niet zo 
eenvoudig te bepalen op welke wettelijke basis een 
handeling van bestuurlijke politie moet berusten.

Er kan zich dan ook in verschillende opzichten een 
samenloop van polities voordoen. Er kan in de eerste 
plaats een samenloop tussen verschillende algemene 
polities (punt 1) zijn, maar ook tussen een algemene 
politie en een bijzondere politie (punt 2). Tot slot kan 
het voorvallen dat er een samenloop tussen verschil-
lende bijzondere polities (punt 3) is.

We bespreken de geldende regels in elke situatie 
meer in detail, zodat u ze aan de hand van enkele 
handvaten optimaal kunt begrijpen.

SAMENLOOP VAN ALGEMENE POLITIES
De lokale overheden zijn overeenkomstig artikel 135 
van de NGW bevoegd voor de “primaire” bestuurlijke 
politie, d.w.z. de handhaving van de openbare orde, 
maar er kunnen ook maatregelen worden 
goedgekeurd door een hoger machtsniveau.

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel zijn de 
gemeenten in principe hoofdzakelijk bevoegd. Het is 
echter nog altijd moeilijk om de handelingsvrijheid 
van de gemeenten te beoordelen wanneer de 
minister van Binnenlandse Zaken of de minister-pre-
sident in diens hoedanigheid van gouverneur1 een 
concrete maatregel heeft genomen op grond van de 
bijzondere wetten die hen een handelingsbevoegd-
heid toekennen op het vlak van algemene bestuur-
lijke politie2.

Sinds de zesde staatshervorming mag de minis-
ter-president van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering namelijk individuele of reglementaire 
maatregelen goedkeuren betreffende een indicatie, 
verplichting of verbod voor de burgers om de 
materiële openbare orde te bewaren in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit omvat echter niet de 
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BESTUURLIJKE POLITIE: EEN COMPLEET 
DOSSIER (2/5): SAMENLOOP, CUMUL EN 
ONAFHANKELIJKHEID VAN POLITIES
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief hebben we de bestuurlijke politie gedefinieerd en het 
onderscheid tussen algemene bestuurlijke politie en bijzondere bestuurlijke politie verduidelijkt� In dit 
tweede artikel van onze reeks over de bestuurlijke politie verdiepen we ons in het feit dat algemene 
bestuurlijke polities en bijzondere bestuurlijke polities naast elkaar bestaan, om vervolgens te kunnen 
bepalen welke bestuurlijke politie van toepassing is in een welbepaalde situatie�

RECHTSPRAAK
ONAFHANKELIJKHEID VAN POLITIES – 
RvS., 18 DECEMBER 2012, BELGISCHE 
OVERHEID V. BURGEMEESTER VAN 
VORST, NR. 221.793
De Raad van State heeft bepaald dat de bur-
gemeester van Vorst op grond van zijn be-
voegdheid tot handhaving van de openbare 
orde het recht had om een individuele maat-
regel te nemen teneinde het aantal gedeti-
neerden per cel in de gevangenis van Vorst 
te beperken, zonder dat dit de bevoegdhe-
den van de centrale overheid belemmerde, 
aangezien de strafinrichting – die onder 
het toezicht van het ministerie van Justitie 
stond – als gevolg van die maatregel haar 
bevoegdheid niet werd ontnomen�

Er werd geoordeeld  “dat de schending van 
de bevoegdheden van een overheidsinstan-
tie ernstige en moeilijk te herstellen schade 
kan vormen wanneer een andere overheid 
de uitoefening van deze bevoegdheden 
belemmert of onmogelijk maakt; dat in het 
onderhavige geval de vervulling van de 
grondwettelijke opdrachten van de strafin-
richting net de goedkeuring van maatrege-
len vereist die een waardige opvang van alle 
van hun vrijheid beroofde personen mogelijk 
maken; dat de tegenpartij heeft gehandeld 
op basis van haar eigen rechtsgrondslag, 
gevormd door de artikelen  133 en 135 van 
de Nieuwe Gemeentewet; dat zelfs als de 
toepassing van deze bepalingen in beroep 
wordt bekritiseerd, het feit blijft dat de tegen-
partij de bevoegdheid van de strafinrichting 
niet betwist en zich niet in de plaats van de 
strafinrichting heeft gesteld”�
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3. De federale overheid legde in maart 
2020 bijvoorbeeld niet de verplichting 
op om een mondmasker te dragen.

4. A. VASSART, “Police administrative et 
maintien de l’ordre public”,Ibidem.

5. Durviaux, A.-L., “4. - La police 
administrative” in Principes de droit 
administratif - Tome 1 – L’action publique, 
2e uitgave, Brussel, Larcier, 2018, p.162.

bevoegdheid om bevelen, instructies of richtlijnen te 
geven aan de lokale politie.

Dat was bijvoorbeeld perfect duidelijk in het kader 
van de coronamaatregelen vanaf maart 2020, toen 
op federaal niveau politiemaatregelen werden 
ingevoerd. Zo bepaalde een ministerieel besluit van 
13 maart 2020 welke regels werden opgelegd in de 
strijd tegen de COVID-19-pandemie.

In die periode wilden sommige gemeenten strengere 
gedragsregels opleggen om op lokaal niveau de 
strijd aan te binden tegen het virus3.

In uitzonderlijke situaties waarbij er een conflict 
tussen twee algemene polities is, zou het beginsel 
van de hiërarchie van de normen moeten worden 
gevolgd. Zo zal een overheid die bevoegd is om een 
maatregel van algemene politie te nemen, niet 
kunnen ingaan tegen een maatregel van algemene 
bestuurlijke politie die goedgekeurd werd door een 
hogere en eveneens bevoegde overheid, “op 
voorwaarde dat die maatregel strikt conform het 
subsidiariteitsbeginsel wordt toegepast”4.

Volgens het beginsel van de hiërarchie van de 
normen moet de reglementaire bevoegdheid van de 
gemeenten inzake handhaving van de algemene 
openbare orde wijken voor de tussenkomst van een 
hogere wetgevende of zelfs reglementaire macht5.

De gemeente kan natuurlijk altijd nog andere 
maatregelen van algemene bestuurlijke politie 
goedkeuren, die niet strijdig zijn met de hogere 
maatregel.

SAMENLOOP VAN ALGEMENE 
EN BIJZONDERE POLITIES

De politie heeft bevoegdheden van zowel algemene 
als bijzondere politie.

Wanneer er een bijzondere politie bestaat, is de 
algemene politie a priori uitgesloten.

In bepaalde situaties kan de bestuurlijke overheid 
deze bevoegdheden echter cumulatief uitoefenen. 
Zo kan de burgemeester op grond van de Brusselse 
Huisvestingscode huurders uit hun woning zetten en 
kan hij tegelijkertijd een politiebesluit uitvaardigen om 
te voorkomen dat mensen in de buurt van het 
gebouw komen. De gemeente kan handelen op 
basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet 
(NGW) telkens als er zich een verstoring (of risico op 
verstoring) van de openbare orde voordoet die niet is 
voorzien in het kader van de bijzondere reglemente-
ring, en als deze maatregel niet strijdig is met de 
regels in deze reglementering.

De gemeentelijke overheden mogen de twee soorten 
polities echter niet door elkaar halen.

RECHTSPRAAK
ONAFHANKELIJKHEID VAN POLITIES 
- R.V.S., 18  JUNI 2009, ARREST 
NR. 244.838.
Een stad had een arrest goedgekeurd 
waarbij een gebouw verbeterbaar en 
onbewoonbaar werd verklaard� De eisende 
partij vraagt de vernietiging van de handeling, 
omdat deze handeling betrekking heeft op 
de algemene gemeentelijke politie maar 
geen motivering bevat omtrent de concrete 
vervulling van de voorschriften in artikel 135 
NGW� Aangezien de beslissing gebaseerd 
was op overwegingen betreffende de 
politie inzake ruimtelijke ordening, was er 
een miskenning over het beginsel van de 
onafhankelijkheid van polities�

De Raad van State was van mening dat “de 
burgemeester preventieve maatregelen 
mag goedkeuren om ervoor te zorgen 
dat de materiële openbare orde wordt 
gehandhaafd (  …)� Maar krachtens het 
beginsel van de onafhankelijkheid van polities 
is het niet de taak van een overheid belast 
met de uitoefening van een welbepaalde 
politiebevoegdheid om een maatregel te 
nemen op basis van overwegingen die 
onder de bevoegdheid van een andere 
politie vallen�” Een stedenbouwkundige 
overtreding mag niet de grondslag vormen 
van een maatregel van algemene politie�
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6. Voor meer details over de motivering 
van politiebesluiten, zie punt 4.1.

7. RvS, 30 april 2002, arrest nr. 106.211.

8. A. L. DURVIAUX en D. FISSE, 
“Droit administratif”, t. I, Brussel, 
Larcier, 2011, p. 142.

9. RvS, 25 oktober 2011, arrest nr. 215.982.

10. A. VASSART, “Police administrative 
et maintien de l’ordre public”, 1e 
uitgave, Brussel, Larcier, p.45.

11. RvS, 12 oktober 2017, nr. 239.390.

12. A. VASSART, “Police administrative et 
maintien de l’ordre public”, op.cit., p. 45.

Wanneer ze geconfronteerd worden met een 
samenloop van polities, moeten ze namelijk 
bijzondere aandacht schenken aan de motivering 
van de goedgekeurde handeling. Als de bijzondere 
politie al vrij volledig, nauwkeurig en gedetailleerd is, 
mag de motivering dus niet gebaseerd zijn op de 
algemene politie overeenkomstig artikel 135, § 2 van 
de NGW. Het gaat hier om een gevolg van de onaf-
hankelijkheid van polities.

De Raad van State ziet erop toe dat de gemeente 
uitdrukkelijk verwijst naar enkel en alleen de NGW 
wanneer zij een politiemaatregel goedkeurt, en dat zij 
binnen het kader van haar bevoegdheid blijft wanneer 
ze zich op een bijzondere politie beroept6.

Een federale of gewestelijke regelgeving die een 
gedetailleerde en volledige regeling van bijzondere 
politie vormt, ontneemt de gemeenten volgens de 
Raad van State impliciet elke regelgevende 
bevoegdheid in het domein dat door deze bijzondere 
regeling wordt gedekt7.

In de praktijk is het niet altijd evident om te bepalen 
of de wetgever wel degelijk de bedoeling had om 
iedere gemeentelijke bevoegdheid uit te sluiten.

Als de hogere norm niet uitdrukkelijk voorziet in de 
mogelijkheid tot aanvullende tussenkomst door de 
gemeentelijke overheden, zal men moeten verwijzen 
naar de voorbereidende werkzaamheden van de 
regeling van bijzondere politie om na te gaan wat de 
bedoeling van de wetgever was.

In dat geval is de regel van onafhankelijkheid, volgens 
dewelke een politie niet als grondslag mag dienen 
voor beslissingen die voortvloeien uit een andere 
politie, van toepassing.

De regel is in theorie vrij simpel maar is moeilijker om 
te zetten in de praktijk. Concreet: “Bij gebrek aan 
bevoegdverklaring of uitdrukkelijke tegengestelde 
bepaling in het geheel van regels dat de bijzondere 
politie vormt, sluiten die regels de toepassing van de 
algemene bestuurlijke politie uit telkens als ze 
voldoende nauwkeurig, volledig en gedetailleerd zijn. 
Deze uitsluiting is echter alleen geldig binnen de 
grenzen van de bijzondere bestuurlijke politie en van 
het onderwerp in kwestie, d.w.z. voor zover zij afwijkt 
van de algemene bevoegdheid8 en de bijzondere 
politie het voldoende mogelijk maakt om het gevaar 
het hoofd te bieden9.”10

Tot slot mag de keuze van de politie niet alleen tot 
uiting komen in de aangehaalde wettelijke basis, 
maar ook in het doel dat aan de politiemaatregel 
wordt gegeven. Wanneer de burgemeester in het 
kader van de algemene bestuurlijke politie handelt, 
moet zijn voornaamste bekommernis de handhaving 
of het herstel van de openbare orde zijn.

Gezien het bovenstaande schema kunnen we stellen 
dat de bijzondere politie in twee situaties de 
algemene politie uitsluit, namelijk:

• wanneer de algemene politie uitdrukkelijk 
uitgesloten wordt door de bijzondere politie, of

• wanneer de bijzondere politie voldoende 
duidelijk, nauwkeurig en gedetailleerd is en geen 
speelruimte laat voor de algemene politie11.

Kortom, de bevoegdheid van de gemeenten vanuit 
de invalshoek van de algemene bestuurlijke politie is 
toegestaan:

• wanneer er zich een verstoring of een dreiging van 
verstoring van de openbare orde voordoet, die 
niet voorzien is in een bijzondere regelgeving, en

• wanneer de gemeentelijke maatregel niet strijdig 
is met de regels van een bijzondere politie of 
(impliciet of expliciet) wordt uitgesloten door 
deze regels.

Enkele voorbeelden:

• De burgemeester van een gemeente kan de 
productie van een vertoning op de geplande 
locatie altijd verbieden wanneer de betrokken 
zaal een verhoogd brandgevaar vertoont en 
ondanks het feit dat de politie over de vertoningen 
een bijzondere politie is die uitsluitend toekomt 
aan het gemeentecollege.

• Als er een storm is voorspeld, kan de wekelijkse 
markt geannuleerd worden, ook al regelt een wet 
op ambulante en kermisactiviteiten het verloop 
van de wekelijkse markt en de procedures voor 
toekenning van de plaatsen12.

Een recent voorbeeld van dit beginsel houdt verband 
met de bestrijding van het coronavirus. De 
“pandemiewet”13 machtigt de federale regering, de 

Is er een verstoring van 
de openbare orde?

UItsluiting van 
de algemene 

bestuurlijke politie

Bestaat er een 
bijzondere politie?

Enkel maatregel 
van algemene 

bestuurlijke politie

Sluit zij expliciet of 
impliciet de algemene 

politie uit?

Enkel maatregel 
van bijzondere 

bestuurlijke politie

Algemene en bijzondere 
politiemaatregel

 > Aan de hand van bovenstaand schema kan worden bepaald welke bestuurlijke 
politie moet worden toegepast. Naargelang de vragen positief of negatief 
worden beantwoord, zal de situatie anders zijn.
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13. Wet van 14 augustus 2021 betreffende de 
maatregelen van bestuurlijke politie tijdens 
een epidemische noodsituatie, B.S., 
20 augustus 2021, Inforum nr. 344416.

14. Zie artikel “De pandemiewet is in 
werking getreden – gevolgen voor 
de Brusselse lokale besturen” op 
https://brulocalis.brussels

15. A. VASSART, “Police administrative 
et maintien de l’ordre public”, 1e 
uitgave, Brussel, Larcier, p. 44.

16. Durviaux, A.-L., op.cit., p. 164.

17. RvS, 15 oktober 2015, 
Verhoogen, nr. 232.583.

18. BWRO, art. 98, § 1, 11°.

minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneurs 
en de burgemeesters namelijk om maatregelen van 
bestuurlijke politie te nemen wanneer een 
epidemische noodsituatie wordt afgekondigd14. 
Wordt er een epidemische noodsituatie vastgesteld, 
dan moet de burgemeester strengere maatregelen 
van bestuurlijke politie nemen wanneer de lokale 
gezondheidssituatie dat vraagt. Burgemeesters 
kunnen dan bijvoorbeeld samenscholingen of de 
toegang tot bepaalde inrichtingen beperken, 
telewerk verplichten en sanitaire maatregelen 
opleggen.

De politiebesluiten en -verordeningen inzake epide-
miecrisissen moeten in beginsel uitsluitend op die 
wet gebaseerd zijn, aangezien het om een bijzondere 
bestuurlijke politie gaat.

Dat mag echter de goedkeuring van maatregelen 
van algemene politie niet in de weg staan in het 
kader van maatregelen betreffende verstoringen van 
de algemene openbare orde of verstoringen die geen 
verband houden met de epidemische noodsituatie.

Als er een bijzondere politie bestaat, zal men dus per 
geval de aard van de vastgestelde verstoring moeten 
onderzoeken en zich op de gepaste wettelijke basis 
moeten beroepen naargelang het type maatregel dat 
moet worden goedgekeurd.

SAMENLOOP VAN BIJZONDERE 
POLITIES: ONAFHANKELIJKHEID 
EN CUMUL

Wanneer twee bijzondere polities concurreren, zijn er 
twee regels van toepassing. Ten eerste de regel van 
de onafhankelijkheid en ten tweede de regel van de 
cumul die stelt dat elke betrokken politie moet 
worden nageleefd overeenkomstig de regels die de 
politie bepaalt15. Als er meerdere bijzondere polities 
naast elkaar bestaan, moeten zij dus worden 
toegepast telkens als de situatie dit vereist.

Het onafhankelijkheidsbeginsel richt zich vooral tot 
het bestuur. Dit betekent dat een politiehandeling 
geen invloed of voorrang mag hebben op een andere 
politiehandeling. Bovendien mag de overheid belast 
met een politie geen beoordelingscriteria in 
aanmerking nemen als die onder een andere 
bijzondere politie vallen.

Het beginsel van de cumul van polities heeft tot 
gevolg dat men erop moet toezien dat alle polities 
worden gerespecteerd in het kader van de uitvoering 
van dezelfde materiële handeling. Dit beginsel richt 
zich eerder tot de burger. Dit betekent dat de burger 
de geplande materiële handeling niet mag uitvoeren 
zonder zich eerst te hebben gewend tot alle 
bevoegde overheden in elk van de bestuurlijke 
polities die betrokken zijn bij de handeling van deze 
burger16. We verduidelijken dit even aan de hand van 
een voorbeeld. De Raad van State heeft eraan 
herinnerd dat voor de oprichting van een woning 
voor verhuur niet alleen een stedenbouwkundige 
vergunning vereist is maar ook een verhuurvergun-
ning. De toekenning van zo’n verhuurvergunning 
garandeert uiteraard niet dat het bedoelde project 
toegestaan wordt op basis van een andere bestuur-
lijke politie dan de politie inzake huisvesting17.

In bepaalde gevallen kunnen de beginselen van de 
onafhankelijkheid en van de cumul echter het 
voorwerp uitmaken van uitzonderingen. Vooral 
wanneer de samenhang geregeld wordt door een 
document. We denken in dat opzicht bijvoorbeeld 
aan het geval van de gecombineerde vergunning 
voor vergunningen met betrekking tot de steden-
bouwkundige politie en de politie inzake gevrijwaard 
erfgoed. Op die manier kan de burger via slechts één 
aanspreekpunt een vergunningsaanvraag indienen 
en één beslissing verkrijgen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de overwegingen in beide samenhan-
gende bestuurlijke polities18.

In het volgende nummer van de Nieuwsbrief 
bespreken we de verschillende soorten handelingen 
die kunnen worden gesteld op grond van de 
bestuurlijke politie, alsook de actoren die bevoegd 
zijn om deze handelingen te stellen. 

 > De algemene bestuurlijke politie doet iets anders dan de bijzondere bestuurlijke politie
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1. In februari, april, juli, oktober en november 
2022. De vorige waren in augustus 
en december 2021. De volgende 
overschrijding wordt verwacht in april 
2023. De jaarlijkse inflatie bedroeg 
9,6% in 2022 en het Planbureau 
voorspelt een inflatie van 5,3% in 2023. 
De stijging van de gezondheidsindex 
bedroeg 9,2% in 2022 en zou in 2023 
op 5,7% uitkomen. https://www.plan.
be/databases/17-nl-indexcijfer_der_
consumptieprijzen_inflatievooruitzichten

2. Basisbijdragen exclusief 7,5% 
eigen bijdrage en inclusief 
responsabiliseringsbijdragen.

3. Indicatieve berekeningen voor 2021 
en 2022, aangezien er nog geen 
rekeningen voorhanden zijn.

DE INFLATIE EN DE GEMEENTELIJKE 
DOTATIE IN STIJGENDE LIJN
De financiering van de politiezones staat onder grote 
druk. Volgens het Planbureau is de spilindex door de 
inflatie in 20221 vijf keer overschreden (afbeelding 1). 
Tussen augustus 2021 en april 2023 zal de index dus 
in totaal acht keer overschreden zijn.

Bij elke indexering zien de politiezones hun loonkosten 
en pensioenbijdragen voor hun gepensioneerd 
personeel met 2% oplopen. Aangezien de perso-
neelskosten bijna 90% van de gewone uitgaven van 
de zones uitmaken, hebben de opeenvolgende 
indexeringen logischerwijs aanzienlijke financiële 
gevolgen.

De personeelskosten zijn tussen 2021 en 2023 
gestegen. Plus 37,4 miljoen euro voor de lonen en 
+ 21,1 miljoen euro voor de pensioenbijdragen van 
het personeel dat op pensioen vetrokken is2. Voor de 
zes Brusselse zones dus in totaal een stijging van 
58,5 miljoen euro (of 17,9%) over twee jaar 
(afbeelding 2). Op Belgisch niveau zullen de uitgaven 
van de zones in dezelfde periode met ongeveer 
400 miljoen euro gestegen zijn.

Elk jaar schommelen de uitgaven als gevolg van de 
overdrachten aan de zones tussen 14 en 16% van de 
totale gewone gemeentelijke uitgaven. Tussen 2018 
en 2022 stijgen de gemeentelijke dotaties aan de zes 
politiezones met bijna 9% (afbeelding 3). In het gewest 
zou dit neerkomen op 297 euro per inwoner in 2018 
en 317 euro in 2022 (zonder de Stad zou dit gaan van 
232 euro per inwoner in 2018 tot ongeveer 255 euro 
per inwoner in 2022)3.

De groeiende personeelskosten zorgen voor hogere 
kosten voor de overdrachten aan de gemeenten.

Zo hebben de Brusselse gemeenten voor 2022 een 
overdracht van 387 miljoen euro begroot voor de 
financiering van hun politiezones. Volgens Belfius zal 
dit bedrag met minstens 35 miljoen euro moeten 

 > Maxime Banse, adviseur bij Brulocalis

DE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET 
BEGROTINGSCONCLAAF VOOR DE 
BRUSSELSE POLITIEZONES
De laatste maanden hebben de burgemeesters en verenigingen van steden en gemeenten de minister 
van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden herhaaldelijk aangesproken op de netelige financiële 
situatie van de politiezones� De inflatie doet de personeelskosten de pan uitrijzen, met als gevolg een 
stijgende gemeentelijke dotatie� Tijdens het laatste begrotingsconclaaf van de federale regering zijn een 
aantal goede maatregelen genomen voor de Brusselse politiezones� Er zijn nog andere dossiers die de 
komende weken en maanden extra aandacht verdienen�

Afbeelding 1 Bosa – Indexatie https://bosa�belgium�be/nl/
themas/werken-bij-de-overheid/verloning-en-voordelen/
loonwedde/indexatie/indexatie-algemene

Afbeelding 2 Federale pensioendienst

Afbeelding 3  BISA - BPB – Belfius (rekeningen tot 2020 en 
begrotingen 2021 – 2022)
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4. Belfius, De financiële situatie van de 
Brusselse lokale besturen, Statistisch 
overzicht van de begrotingen 
2022, p. 4. https://research.
belfius.be/nl/lokale-financien/

5. Komt niet aan bod in deze nota: de 
bijkomende dotatie; de dotatie voor 
uitrusting voor handhaving openbare 
orde; de dotatie Salduz; de sociale 
toelage II; de toelage ter aanmoediging 
van bepaalde initiatieven; de subsidie 
aan de vzw “sociale dienst van de 
politie”; en de gewestelijke dotaties.

6. KB’s houdende de toekenning van een 
federale basisdotatie aan de gemeente 
of aan de meergemeentepolitiezone 
voor het jaar X en tot vaststelling van het 
bedrag van de maandelijkse voorschotten 
op de federale basisdotatie toegekend 
voor het jaar X+ 1 en houdende de 
toekenning van een federale dotatie voor 
uitrusting handhaving openbare orde 
voor de lokale politie voor het jaar X, 
inforum nr. 184683 (vérifier le n° NL).

7. Ministeriële omzendbrief PLP 62 
betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 
2023 ten behoeve van de politiezones.

8. De regering gebruikt gewoonlijk de 
voorspellingen van het Planbureau voor 
het jaar N-1 om de inflatie in N-1 en N te 
kunnen inschatten. Zo dateren de in het 
koninklijk besluit tot toekenning van de 
basisdotatie voor het jaar 2021 (jaar N) 
en tot vaststelling van de voorschotten 
voor het jaar 2022 de door het Planbureau 
opgestelde ramingen ter bepaling van 
de ontwikkelingen van 2019 tot en met 
2020 en van 2020 tot en met 2021 van 
5 mei 2020. In het koninklijk besluit tot 
toekenning van de basisdotatie voor 
het jaar 2020 en tot vaststelling van de 
voorschotten voor het jaar 2021 dateren 
de prognoses van 2 april 2019. Voor 
het jaar 2019 en de voorschotten voor 
2020 dateren van 8 mei 2018 (enz.).

opgetrokken worden om de begroting van de zones 
als gevolg van de inflatie in evenwicht te brengen4. De 
Brusselse gemeenten staan in voor ongeveer 2/3 van 
de kosten van hun zones en zijn wettelijk verplicht 
eventuele tekorten op te vangen.

ANALYSE VAN DE DOTATIES EN 
SUBSIDIES AAN DE BRUSSELSE 
ZONES NA HET CONCLAAF VAN 
DE FEDERALE REGERING5

Federale basisdotatie
De federale basisdotatie bestaat uit drie elementen: 
de basisdotatie strictu senso, het herstel van het soli-
dariteitsmechanisme en de subsidie voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Deze drie componenten 
worden elk jaar bij Koninklijk besluit6 vastgesteld en in 
detail beschreven in de budgettaire omzendbrief aan 
de zones7.

Basisdotatie strictu senso: wat voorafging
De basisdotatie strictu senso stemt overeen met de 
toepassing van de KUL-norm die specifiek is voor elke 
politiezone� Elk jaar wordt de berekening gemaakt 
door de theoretische bedragen van de federale basis-
subsidie die in 2002 bij de politiehervorming voor elke 
zone is vastgesteld, te indexeren� Wegens de timing 
van de federale begroting en het definitieve of 
voorlopige karakter van de gezondheidsindex voor de 
indexering, verloopt de berekening van de federale 
basisdotatie in verschillende fasen�

In de eerste fase worden de toewijzingen aangepast 
aan de reële evolutie van de gezondheidsindex, 
berekend op de laatst beschikbare jaarbasis bij de 
opstelling van de algemene uitgavenbegroting� De 
federale basisdotatie voor het jaar N wordt derhalve 
berekend op basis van de ontwikkeling van de reële 
gezondheidsindex in december van het jaar N-2� Voor 
2022 gaat het dus in wezen om de jaarlijkse gezond-
heidsindex die in december 2020 wordt vastgesteld�

Het verkregen bedrag wordt vervolgens aangepast 
aan de evolutie van de gezondheidsindex door 
rekening te houden met de verwachte groei van 
jaar N-1 en jaar N� In de tweede berekening wordt 
derhalve rekening gehouden met de verwachte 
evolutie van de gezondheidsindex voor 2020-2021 en 
2021-2022�

In een derde fase wordt de verwachte stijging 
vergeleken met de werkelijke stijging van de gezond-
heidsindex, die in december van het jaar N wordt 
vastgesteld� In januari 2023 is de definitieve gezond-
heidsindex van december 2022 bekend en kan bij 
ministerieel besluit een bijkomende corrigerende 
dotatie worden uitbetaald voor de verwachte 
bedragen, zodat rekening wordt gehouden met de 
definitieve reële index�

Ten slotte wordt de federale basisdotatie voor het jaar 
N uitbetaald via maandelijkse voorschotten die in het 
jaar N-1 in twaalfden worden betaald tot 98% van het 

verwachte bedrag van de federale basisdotatie voor 
N-1� Dit mechanisme dient om te vermijden dat er 
achteraf een correctie nodig is in geval het verwachte 
bedrag van de federale basisdotatie voor het jaar N 
(waarvan de gezondheidsindex pas in januari N+ 1 
bekend is - zie toelichting in de vorige punten) mogelijk 
te hoog is ingeschat� Daarbij betaalt de minister van 
Binnenlandse Zaken begin 2023 het saldo van 2022, 
dat wil zeggen het verschil tussen de in 2022 betaalde 
voorschotten (98% in twaalfden van het geraamde 
bedrag voor 2021) en de daadwerkelijk in 2022 te 
betalen dotatie� Voorts is voorzien dat de maandelijkse 
voorschotten op de federale basisdotatie voor 2023 
worden uitgekeerd tot 98% van het verwachte bedrag 
voor 2022�

Een dotatie die beter bij de economische 
situatie past

Om een voorspelling te kunnen maken van de evolutie 
van de gezondheidsindex voor 2020-2021 en 
2021-2022, heeft de regering zich dit jaar gebaseerd 
op de vooruitzichten van het Planbureau voor maart 
2022 (en niet 20218). Met andere woorden, de 
regering heeft haar voorlopige kredieten opgetrokken 
door gebruik te maken van recentere parameters voor 
de evolutie van de gezondheidsindex. Hierdoor sluit 
de basisdotatie beter aan bij de inflatie (zie 
afbeelding 5).

In oktober 2022 heeft de minister de zones op de 
hoogte gebracht van de indexering van de basisdota-
tie en ermee ingestemd dat deze in de begroting voor 
2022 of 2023 wordt ingeschreven (naar keuze van de 
zone). Normaal gesproken zou de indexering pas in 
januari 2023 bekend zijn gemaakt, op het moment dat 
de waarde van de gezondheidsindex definitief bekend 
was. Deze nieuwe berekeningswijze moet de zones 
helpen bij hun begrotingsopmaak, maar is niet 
voldoende om de loon- en pensioenstijgingen voor 
het personeel volledig op te vangen.

Ten slotte betekent het feit dat voor de voorlopige 
basisdotatie voor 2022 een werkelijkheidsgetrouwere 
gezondheidsindex is gebruikt, ook dat de voorlopige 
basisdotatie voor 2023 hoger zal uitvallen, 
aangezien deze wordt berekend op basis van de 
voorlopige kredieten voor 2022.

Stapsgewijze herinvoering van het 
solidariteitsmechanisme: wat voorafging

Vóór de politiehervorming financierde de federale 
overheid de kleine politiezones (10�000-30�000 
inwoners) ten belope van ongeveer 65%� De overige 
35% werd door de gemeenten bekostigd� Bij de grotere 
zones (meer dan 200�000 inwoners) was het 
andersom: de federale overheid droeg 35% bij, terwijl 
de gemeenten de overige 65% voor hun rekening 
namen�

Na de hervorming is deze tendens veranderd, 
aangezien de dotaties gekoppeld werden aan het 
aantal politiemensen dat volgens de KUL-norm aan 
elke zone was toegewezen� De federale overheid zou 
dan ook meer geld uittrekken voor de zones in de grote 
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De basisdotatie aan de zes Brusselse politiezones

De reële federale basisdotatie voor de zes Brusselse zones is tussen 2017 en 2021 als volgt geëvolueerd:

Afbeelding 4 bron: Ministerieel besluit houdende de definitieve bedragen en de correctie van de indexatie van de federale basisdotatie voor het jaar X�

Dotatie werkelijke index 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PZ Brussel/Elsene 50.570.146,34 € 51.756.365,03 € 52.164.458,93 € 52.471.377,43 € 55.051.786,14 € 

wordt bepaald 
in MB begin 
januari 2023

wordt bepaald 
in MB begin 
januari 2024

PZ West 13.283.989,62 € 13.623.129,34 € 13.731.969,20 € 13.812.052,78 € 14.487.836,05 € 

PZ Zuid 17.069.544,24 € 17.478.091,64 € 17.618.306,40 € 17.720.766,88 € 18.586.391,41 € 

PZ Oudergem/Ukkel/WB 9.868.770,26 € 10.094.522,76 € 10.174.990,00 € 10.234.420,21 € 10.735.601,22 € 

PZ Montgomery 10.381.402,13 € 10.626.790,12 € 10.710.769,22 € 10.773.693,99 € 11.303.060,11 € 

PZ Noord 15.837.065,36 € 16.220.194,38 € 16.348.087,28 € 16.444.274,90 € 17.252.966,74 € 

Totaal Brussel 117.010.917,95 € 119.799.093,27 € 120.748.581,03 € 121.456.586,19 € 127.417.641,67 € 
Totaal België 690.403.482,16 € 706.043.120,20 € 710.926.867,54 € 715.451.104,55 € 752.296.098,10 € 

De dotatie met de geraamde index (d.w.z. vóór aanpassing aan de reële index en verrekening van het saldo) evolueert tussen 2017 en 2022 als volgt:

Dotatie geraamde index 2017 2018 2019 2020 2021 2022 onder 
voorbehoud 2022 met KB 2023 onder 

voorbehoud

PZ Brussel/Elsene 49.937.747,60 € 51.116.374,28 € 52.290.090,61 € 53.418.434,71 € 53.211.801,03 € 54.054.980,61 € 56.635.154,52 € 60.745.205,65 €

PZ West 13.119.324,71 € 13.456.108,99 € 13.764.755,68 € 14.059.209,22 € 14.007.649,49 € 14.230.111,31 € 14.905.937,39 € 15.985.148,73 €

PZ Zuid 16.858.496,50 € 17.264.390,77 € 17.660.256,38 € 18.037.001,08 € 17.971.997,50 € 18.257.621,61 € 19.123.343,43 € 20.506.879,24 €

PZ Oudergem/Ukkel/WB 9.746.224,48 € 9.970.580,31 € 10.199.320,19 € 10.417.830,05 € 10.379.264,40 € 10.544.038,41 € 11.045.237,80 € 11.845.250,51 €

PZ Montgomery 10.251.769,04 € 10.495.574,68 € 10.736.527,12 € 10.967.866,38 € 10.925.813,35 € 11.099.006,87 € 11.628.338,60 € 12.471.881,80 €

PZ Noord 15.639.028,81 € 16.019.622,61 € 16.387.459,99 € 16.741.080,70 € 16.676.319,23 € 16.940.566,98 € 17.749.185,09 € 19.037.258,45 €

Dotatie Brussel 115.552.591,14 € 118.322.651,64 € 121.038.409,97 € 123.641.422,14 € 123.172.845,00 € 125.126.325,79 € 131.087.196,83 € 140.591.624,38 €

Dotatie België 681.085.153,95 € 696.623.015,60 € 712.776.056,04 € 729.390.960,24 € 725.213.124,94 € 736.464.296,13 € 773.255.846,70 € 830.583.040,88 €

Afbeelding 5 Bron: KB houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar X en tot vaststelling 
van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar X+1� De jaren 2022 en 2023 zijn hier gebaseerd op de PLP61 en 
62� De bedragen worden eind december in het KB bekendgemaakt� 

steden� Zij hebben meer politiemensen nodig dan de landelijke politiezo-
nes�

Om te voorkomen dat de landelijke zones met een tekort een te grote schok 
te verwerken krijgen, is een tijdelijk solidariteitsmechanisme in het leven 
geroepen met de zones die voordeel halen uit de hervorming� Het houdt in 
dat tijdelijk en degressief wordt afgezien van de dotaties van de politiezones 
met een positief saldo (stedelijke zones), ten gunste van de zones met een 
negatief saldo (plattelandszones)� Deze gezamenlijke betaling van het 
positieve saldo zou met 1/12e per jaar afnemen en zou na 12 jaar volledig 
uitdoven�

In de praktijk is dit solidariteitsmechanisme nooit toegepast� De degressivi-
teit ging te snel voor de zones met een tekort� Hun begroting dreigde ernstig 
in gevaar te komen� Daarom heeft de federale overheid in 2003 het herstel 
van de eerste 1/12 uit eigen zak betaald� In 2004 zorgden de extra kredieten 
nog voor 50% van de 1/12e en vervolgens voor 25% van de 1/12e tussen 
2005 en 2018� Omdat het 0,25/12e budget niet automatisch werd verlengd, 
werd het bedrag in 2019 niet vrijgemaakt door de regering die ondertussen 
in lopende zaken zat� Sindsdien is het herstel van de solidariteit onveranderd 
gebleven op 5/12e�

Deze “bevriezing” van de solidariteit, die niet meer door de zones die van het 
mechanisme profiteren of door de overheid worden betaald, treft vooral de 
Brusselse politiezones en gemeenten, die een belangrijke rol spelen in de 
solidariteit� Deze laatste blijven een proportioneel kleiner bedrag ontvangen 
dan de kleinste zones van het land bij toepassing van de KUL-norm�

Nog steeds geen solidariteit …

De regering heeft dit jaar opnieuw besloten de 0,25/12e die volgens de 
KUL-norm naar politiezones met een positief saldo zou moeten gaan, niet 
opnieuw in te voeren. Met andere woorden, de solidariteit blijft sinds 
2018 voor 5/12e geblokkeerd.

Financiering van de specifieke toelage voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: wat voorafging

De financiering van deze toelage voor de Brusselse zones is geregeld in 
artikel XI�III�28 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001� De subsidie is 
bedoeld om de extra loonkosten als gevolg van de Europese topontmoetin-
gen of de aanwezigheid van internationale instellingen in Brussel op te 
vangen� Bovendien helpt ze onrechtstreeks de ongunstige effecten van de 
solidariteitsbevriezing af te vlakken�

De Brusselse politiezones ontvangen het wettelijk maximumbedrag, dat 
jaarlijks geïndexeerd wordt. Maar sinds er een dergelijke toelage ingevoerd 
werd, zijn de organisatorische kosten voor de Europese roeping van 
Brussel alleen maar gestegen (meer dan tien toppen per jaar). 
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9. In de begrotingstabel van de derde 
aanpassing van de algemene 
begroting van de uitgaven voor het 
begrotingsjaar 2022 staat een hoger 
bedrag (793.152.000€). In die tabel is 
immers reeds de positieve correctie 
met betrekking tot 2021 opgenomen, 
die pas in december 2022 bekend 
werd en in de loop van 2022 werd 
betaald (DOC 55.2643/001, p. 896).

10. De indexaanpassing in 2023 (voor de 
dotatie van 2022) en 2024 (voor de 
dotatie van 2023) zal verhoudingsgewijs 
lager uitvallen dan in voorgaande 
jaren, aangezien de gebruikte 
indexen voor het vaststellen van de 
voorlopige dotatie recenter zijn.

11. De wettelijke basis voor de verlaging van 
het jaarlijkse bedrag is art. 3 4° van de 
wet van 6 december 2005 betreffende de 
verdeling van een deel van de federale 
ontvangsten inzake verkeersveiligheid, 
waarin staat: “vanaf het begrotingsjaar 
2018 en op voorstel van de ministers van 
Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken 
kan de Koning, bij een in de Ministerraad 
overlegd besluit, het jaarlijkse bedrag 
verminderen met een bedrag dat gelijk is 
aan het maximum van de betrokken extra 
federale verkeersveiligheidsopbrengsten 
ten opzichte van de federale 
verkeersveiligheidsopbrengsten 
van het jaar 2016.”

12. Alleen de verdeling van het federaal 
Fonds voor de Verkeersveiligheid wordt 
hier besproken, niet die van het Brussels 
Fonds voor de Verkeersveiligheid.

Pagina 29

13. Voor de PolBru-zone betekent de 
sectorale overeenkomst een geraamde 
extra kost van 700 000,00 euro in 
2022, inclusief de kosten van de 
maaltijdcheques vanaf november 2022.

Pagina 30

14. Koninklijk besluit houdende de 
toekenning aan de gemeente of aan 
de meergemeentenpolitiezone van 
een federale sociale toelage voor het 
jaar 2003, BS 21 januari 2003.

Te zien is dat de geprojecteerde federale dotaties 
tussen 2017 en 2020 met iets meer dan 2% per jaar 
toenemen. De dotatie in 2021 was lager dan in 2020 
als gevolg van de coronacrisis.

Voor 2022 bedroeg de voorlopige federale dotatie in 
de ministeriële omzendbrief PLP61 aanvankelijk 
736.464.296,13 euro, een stijging met 1,6% ten 
opzichte van de dotatie van 2021 (125.126.325,79 euro 
voor de zes Brusselse politiezones). Rekening 
houdend met een recentere gezondheidsindex brengt 
de derde federale begrotingswijziging de voorlopige 
federale dotatie voor 2022 op 773.255.846,70 euro, 
d.w.z. een stijging met 6,6% ten opzichte van de 
dotatie van 2021 (131.087.196,83 euro voor de 
Brusselse zones)9. Dankzij de nieuwe berekening 
kunnen de zones dus een extra bedrag van 36 791 
550,57 euro in de begroting inschrijven (5 960 
871,04 euro voor de Brusselse zones). Met de oude 
berekeningsmethode had het normaliter niet kunnen 
ingeschreven worden in 2022 of begin 2023.

Aangezien de geraamde dotatie voor 2022 als basis 
wordt gebruikt voor de berekening van de dotatie voor 
2023, zal deze laatste 830.583.040,88 euro bedragen 
(140.591.624,38 euro voor de zes Brusselse zones). 
Dankzij het nieuwe mechanisme voor de berekening 
van de index die op de voorlopige dotatie voor 2022 
wordt toegepast, wordt de voorlopige basisdotatie 
voor 2023 met 12,8% verhoogd ten opzichte van de 
volgens de oude methode berekende dotatie voor 
202210.

Het Fonds voor de Verkeersveiligheid:  
wat voorafging

De inkomsten uit verkeersboetes, schikkingen en 
onmiddellijke invorderingen komen terecht in een 
Fonds voor de Verkeersveiligheid� Dat bedrag wordt 
daarna verdeeld onder verschillende instanties die 
actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid in 
toepassing van de wet van 6 december 2005 
betreffende de verdeling van een deel van de

federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid:

• 5% naar de FOD Justitie;

•  300�000 (te indexeren) aan de FOD Mobiliteit en 
Vervoer;

• 500�000 (te indexeren) aan de Vaste Commissie van 
de Lokale Politie;

• 13 miljoen (te indexeren) voor de geïntegreerde 
politie voor “gemeenschappelijke projecten”;

• de rest van het fonds gaat naar de federale en 
lokale politie�

Het bedrag voor de geïntegreerde politie wordt in twee 
fasen uitgekeerd� In de eerste schijf krijgen de politie-
zones en de federale politie een vast bedrag� De 
tweede schijf is wat er in het fonds overblijft na 
vereffening van de eerste schijf� 5% van het bedrag 
gaat naar de federale politie en 95% naar de lokale 
politiezones� Zij wordt uitbetaald vijf jaar na de betaling 
van de eerste schijf waarop zij betrekking heeft� De 
tweede schijf die aan de politiezones is toegekend 
wordt eerst verdeeld per gewest op basis van de 

plaats van de overtredingen en vervolgens verdeeld 
over elke zone op basis van verschillende criteria�

Besparen door het Fonds voor de 
Verkeersveiligheid volledig leeg te halen?

Op een vergadering van de Raad van Burgemeesters 
op 19 oktober 2022 is ons ter ore gekomen dat het 
ministerie van Binnenlandse Zaken zou overwegen 
om jaarlijks minder geld in het Fonds voor de 
Verkeersveiligheid te steken. Wettelijk kan de 
regering inderdaad op het fonds besparen en minder 
geld uitkeren aan de begunstigden11.

Mocht deze maatregel effectief worden, dan zou dat 
rechtstreekse gevolgen hebben voor de politiezones, 
die onderaan de lijst van begunstigden staan. In 2022 
(inkomsten 2021) zouden de politiezones 
23,8 miljoen euro minder krijgen voor de tweede 
schijf. Voor het fonds 2023 (inkomsten 2022) zouden 
de Belgische politiezones 47 miljoen euro minder 
ontvangen. De eerste schijf gaat dan naar beneden en 
de tweede schijf valt voor dit jaar en de volgende jaren 
volledig weg.

De verenigingen van steden en gemeenten 
zijn tegen

De verenigingen van steden en gemeenten hebben de 
federale regering onmiddellijk gevraagd deze bespa-
ringsmaatregel, die voor de zones nadelig uitvalt, niet 
in te voeren.

Daarop heeft de regering expliciet gezegd dat deze 
maatregel er niet komt.

Wel wordt eraan gedacht een groter deel van de 
groepsaankopen aan de geïntegreerde politie te 
geven om het aantal controles op verkeersovertredin-
gen op te voeren (personeel, uitbreiding van het 
gebruik van het ANPR-camerasysteem, uitbreiding 
van de gewestelijke verwerkingscentra om de werk-
processen te automatiseren, enz.). In principe moet 
dat opgevangen worden door het FVV. Door de 
stijgende pakkans zouden er ook meer strafrechtelijke 
boetes moeten komen en dus meer geld in het fonds.

Voor sommige begunstigde diensten worden de 
bedragen jaarlijks automatisch geïndexeerd (FOD 
Mobiliteit, VCLP, gezamenlijke projecten, bedrag 
2010). Deze jaarlijkse indexering zorgt er dus voor dat 
er elk jaar proportioneel minder geld is en dat kan uit-
eindelijk gevolgen hebben voor de eerste en tweede 
schijf van de geïntegreerde politie. Er moet dus voor 
worden gezorgd dat de wet zodanig wordt aangepast 
dat de geïntegreerde politie in de toekomst niet minder 
krijgt.

Gunstige cijfers voor het FVV12

De bedragen van de eerste schijf liggen vast 
(indexering van het bedrag van 2010 - afbeelding 6). 
De bedragen van de tweede schijf variëren 
daarentegen sterk van jaar tot jaar, afhankelijk van het 

NIEUWSBRIEF 
JANUARI-FEBRUARI 2023 27

ACTUALITEIT



Dossier
x x

x

aantal gepleegde strafbare feiten en de invordering (afbeelding 7). Sommige jaren zijn minder gunstig dan andere, zoals de tweede schijf van 2016 
toegekend in 2021 (als gevolg van de aanslagen).

EERSTE SCHIJF 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Brussel/Elsene 706.504,46 € 740.451,60 € 722.414,77 € 732.788,88 € 738.245,38 € 756.231,65 € 

Ganshoren/Jette/KoekelBerg/
SAB/SJM

717.659,73 € 752.043,17 € 733.821,07 € 744.358,97 € 749.901,64 € 768.171,89 € 

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst 821.228,62 € 859.659,33 € 839.723,03 € 851.781,71 € 858.124,27 € 879.031,21 € 

Oudergem/Ukkel 544.645,44 € 571.000,05 € 556.911,44 € 564.908,86 € 569.115,30 € 582.980,96 € 

Etterbeek/SLW/SPW 734.632,81 € 637.549,56 € 751.176,43 € 761.963,56 € 767.637,31 € 786.339,67 € 

Evere/Schaarbeek/SJTN 675.348,62 € 708.079,23 € 690.557,95 € 700.474,58 € 705.690,46 € 722.883,58 € 

Totaal Brussel 4.200.019,68 € 4.268.782,94 € 4.294.604,69 € 4.356.276,56 € 4.388.714,36 € 4.495.638,96 € 

Totaal België 97.254.177,03 € 101.054.905,85 € 99.444.355,08 € 100.872.407,17 € 101.623.525,46 € 104.099.433,99 € 

Afbeelding 6 Evolutie FVV eerste schijf - Bron: MB over de toekenning van financiële staatssteun in het kader van de actieplannen voor verkeersveiligheid X- 2010 
geïndexeerd bedrag toegekend aan politiezones

TWEEDE SCHIJF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Brussel/Elsene 214.317,75 € 713.446,75 € 887.503,79 € 832.907,29 € 363.680,65 € 882.918,46 € 1.787.569,52 €

Ganshoren/Jette/
KoekelBerg/SAB/SJM

340.910,98 € 1.057.603,73 € 1.117.465,94 € 1.059.493,88 € 426.768,17 € 1.563.083,96 € 2.012.585,28 €

Anderlecht/Sint-Gillis/
Vorst

225.987,61 € 739.424,33 € 1.079.271,80 € 1.143.590,36 € 369.636,63 € 1.368.306,85 € 1.708.762,50 €

Oudergem/Ukkel 262.116,72 € 766.305,46 € 802.641,59 € 854.205,96 € 318.836,07 € 1.226.301,04 € 1.500.067,02 €

Etterbeek/SLW/SPW 437.038,00 € 850.968,37 € 1.011.359,90 € 870.123,02 € 370.324,95 € 1.196.842,97 € 1.700.973,72 €

Evere/Schaarbeek/SJTN 308.804,82 € 708.006,82 € 975.631,08 € 668.540,62 € 345.345,22 € 1.133.361,22 € 1.623.509,46 €

Totaal Brussel 1.789.175,88 € 4.835.755,46 € 5.873.874,10 € 5.428.861,13 € 2.194.591,69 € 7.370.814,50 € 10.333.467,50 € 

Totaal België 15.618.280,79 € 43.183.337,12 € 51.745.802,82 € 56.447.385,11 € 19.621.197,38 € 41.153.978,00 € 89.490.115,52 €

Afbeelding 7 Evolutie FVV tweede schijf - Bron MB met betrekking tot de toekenning van financiële staatssteun voor verkeersveiligheid - Bedrag van saldo X toegekend 
aan de politiezones

Dankzij het CrossBorder-plan, dat zorgt voor een betere keten van 
controle en sanctionering van verkeersboetes, in combinatie met de zone 
30 in het Brussels Gewest, mogen we de komende jaren uitgaan van 
steeds hogere bedragen voor de tweede schijf, behalve voor de saldi van 
2020 en 2021 (door corona).

In 2023 (saldo 2018) ontvangen de zes Brusselse politiezones een 
tweede schijf van 10 333 467,50 euro.

Ook al valt deze stijging toe te juichen, toch blijven de Brusselse zones 
na de wijzigingen van het FVV tijdens de zesde hervorming minder 
goed af dan de Waalse en Vlaamse politiezones. Voortaan wordt het 
saldo over de gewesten verdeeld op basis van het aantal overtredingen 
op het eigen grondgebied. Zo is het totale bedrag van het saldo van het 
FVV voor de Waalse zones tussen 2017 (jaar 2022) en 2018 (jaar 2023) 
bijna verdriedubbeld en opgelopen van 9 miljoen euro tot 24 miljoen euro, 
terwijl het in Brussel slechts zal oplopen van 7,3 miljoen euro tot 
10,3 miljoen euro.

Sectoraal akkoord 2022: wat voorafging
De politievakbonden voeren al sinds november 2021 onderhandelingen 
over een loonakkoord om de lonen van de politiemensen op te trekken� Eind 
januari 2022 werd een akkoord bereikt tussen de minister en de VSOA en 
NSPV over een becijferd pakket dat uit verschillende onderdelen bestaat:

• een loonsverhoging (aanvankelijk een bedrag van 121 miljoen euro, 
waarvan 90 miljoen euro voor de lokale politie)

• de toekenning van een thuiswerkpremie (behoud van de regeling voor 
50 miljoen euro, waarvan 40 miljoen euro voor de lokale politie)

• verlenging van de NAVAP (voorlopig federaal budget van 56 miljoen euro, 
inclusief 22,5 miljoen euro voor de lokale politie)

• heropstart van de onderhandelingen met de lokale besturen in 2024 
(“tweede fase”)

De minister van Binnenlandse Zaken heeft altijd verzekerd dat zij zal pleiten 
dat de kosten van dit akkoord door de federale regering worden gedragen, 
onder voorbehoud van de komende begrotingsbesprekingen� De verenigin-
gen hebben steevast en krachtig aangevoerd dat de lokale besturen en 
zones de financiële middelen niet hebben om deze overeenkomst te 
financieren��

Beslissing na het conclaaf

Uit het begrotingsconclaaf kwam voort dat de federale overheid de 
volledige factuur van het sectorale akkoord voor haar rekening zal 
nemen, zowel voor de federale als voor de lokale politie. Er werd beslist 
om de overeenkomst pas op 1 oktober 2023 in werking te laten treden 
(oorspronkelijk 1 januari 2023). In tegenstelling tot wat in het onderhande-
lingscomité is besproken, treedt de sectorale overeenkomst gefaseerd in 
werking:

• Op 01/10/2023, toekenning van de eerste 45% van de geplande 
loonsverhoging;

• Op 01/10/2024, toekenning van nog eens 45%;

• Op 01/10/2025, toekenning van de laatste 10% van de loonsverho-
ging.
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Eenmaal volledig operationeel zal de overeenkomst de lokale politie 
ongeveer 105 miljoen euro per jaar kosten. De ministerraad moet wel 
nog eerst een koninklijk besluit over de geleidelijke uitdoving van de 
NAVAP bekrachtigen (zie hieronder). Dit punt moet nog terug naar het 
onderhandelingscomité.

Voor zover wij weten, zijn er tijdens het conclaaf geen verdere stappen 
gezet rond de tweede en vierde as van het protocol, nl. de thuiswerkpre-
mie en het heropstarten van de onderhandelingen met de lokale besturen.

De verenigingen van steden en gemeenten juichen dit toe

Dit is positief nieuws voor de lokale besturen. Zij hoeven nu geen over-
eenkomst te financieren waar zij niet mee hebben ingestemd. De zones 
zullen daarom ad hoc toewijzingen ontvangen waarmee de loonsverho-
ging kunnen opgevangen worden.

Wij gaan erop toezien dat het uitvoerend KB de afspraken nakomt die de 
federale regering tijdens het conclaaf heeft gemaakt, zodat de middelen 
correct aan de zones uitbetaald worden en de politieagenten hun loons-
verhoging krijgen. Wij blijven ook tegen een heropstart van de onderhan-
delingen op lokaal niveau in 2024 zolang de financiële situatie van de 
gemeenten niet structureel verbetert. Ook de thuiswerkpremie kan niet, 
want die zou kunnen leiden tot soortgelijke eisen binnen het lokale 
bestuur en de OCMW’s, wat aanzienlijke kosten met zich mee zou 
brengen.

Sectoraal akkoord 2018: wat voorafging
In 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken een sectoraal akkoord 
gesloten met de politievakbonden (koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot 
wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politie-
diensten)� Dit koninklijk besluit verhoogt de loonschalen van bepaalde poli-
tiemensen en voorziet vanaf november 2022 in de invoering van maaltijd-
cheques tegen 6 euro per dag� Het treedt volledig in werking in 2023�

De federale regering kent jaarlijks 4,5 miljoen euro toe aan de zones� Dat 
bedrag volstaat bij lange na niet om de extra kosten van deze overeenkomst 
voor de politiezones te compenseren�

De UVCW en Brulocalis hadden een beroep tot nietigverklaring ingediend bij 
de Raad van State� Wij hadden kritiek op het Koninklijk Besluit en de minister 
van Binnenlandse Zaken omdat zij de lokale besturen uit het overleg met de 
vakbonden heeft gehouden, omdat zij de formaliteiten voor de raadpleging 
van de Raad van Burgemeesters niet had nageleefd en omdat het Koninklijk 
Besluit werd goedgekeurd door een regering in lopende zaken� Op 30 juni 
heeft de Raad van State jammer genoeg ons verzoek afgewezen�

Een ontoereikende dotatie voor de politiezones

Ook dit jaar is de federale dotatie voor de financiering van deze overeen-
komst blijven steken op 4,5 miljoen euro. De extra kosten voor de 
Belgische politiezones voor de uitvoering van deze overeenkomst zullen 
echter vanaf 2023 oplopen tot meer dan 40 miljoen euro op jaarbasis. 
De in 2018 gedane belofte dat de fiscale en parafiscale overschotten van 
de schatkist naar de politiezones zouden gaan (tussen 8 en 10 miljoen euro 
per jaar) is niet nagekomen.

Wij betreuren dan ook ten zeerste dat de dotatie op dit bedrag is blijven 
steken, dat bij lange na niet voldoende zal zijn om de extra kosten te 
dekken die inherent zijn aan de overeenkomst. Wij kunnen de exacte 
kosten van de overeenkomst voor de Brusselse zones nog niet 
berekenen, aangezien de SSGPI ons de cijfers niet kan geven13.

NAVAP: wat voorafging
De non-activiteit voorafgaand aan de pensionering werd ingevoerd na een 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 2014 dat een einde maakte aan de 
voorkeursregelingen van sommige politiemensen afhankelijk van hun korps 
van oorsprong� Ter compensatie voerde de regering een eindeloopbaans-
regime (NAVAP) in, waarbij personeelsleden die daarvoor in aanmerking 
komen kunnen kiezen tussen aangepast werk of non-activiteit voorafgaand 
aan de pensionering� Aangezien de NAVAP voor de zones grote extra 
kosten met zich mee zou kunnen brengen omdat politieagenten langer 
zouden werken, heeft de regering beslist dit tussen 2015 en 2019 te 
compenseren via subsidies� Aanvankelijk ging het om een overgangsrege-
ling, in afwachting van nieuwe regelgeving inzake pensioenen en zware 
beroepen� Bij gebrek aan een permanente oplossing werden de subsidies 
jaarlijks verlengd tot 2022� Hoewel het begrotingsconclaaf voorzag in een 

Afbeelding 8  MB over de toekenning van financiële hulp aan het FVV
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einde van het systeem in 2023, brachten vakbondsonderhandelingen de 
minister ertoe de NAVAP te verlengen�

De subsidies tussen 2015-2020

De subsidies tussen 2015 en 2019 waren volledig uit het Gesolidariseerd 
pensioenfonds van de lokale besturen afkomstig� Zoals geweten wordt dit 
fonds volledig gefinancierd met bijdragen van de lokale besturen� Met 
andere woorden, de hele NAVAP-regeling werd door de lokale besturen 
zelf gefinancierd via communicerende vaten (zowel het wachtgeld bij 
non-activiteit als de loonkosten bij aangepast werk)� Dit mechanisme 
moest lopen van 2015 tot 2019 en is verlengd tot 2020�

De vakbonden hebben altijd bepleit dat deze kosten niet langer door het 
al in een wurggreep verkerende pensioenfonds betaald moesten worden�

De subsidies in 2021 en 2022

De ministerraad heeft besloten om voor 2021 een deel van de kosten voor 
de NAVAP niet langer aan te rekenen aan het Gesolidariseerd pensioen-
fonds� Zo heeft de federale regering 32,9 miljoen euro vrijgemaakt om de 
kosten van de zones in 2021 te dekken� In tegenstelling tot de dotaties die 
tot 2020 werden ontvangen (toen iedereen die er recht op had werd 
gesubsidieerd), dekt de subsidie nu alleen de betaling van het wachtgeld 
aan personeel dat daadwerkelijk terugkeert naar non-activiteit� Als de 
subsidies niet voldoende zijn, moeten de zones ook het verschil bijpassen 
(inclusief de kosten van de nog werkende politiemensen die onder de 
NAVAP-voorwaarden vallen)�

Tijdens het begrotingsconclaaf voor 2022 heeft de regering beslist de 
kosten van de non-activiteit in 2022 te compenseren door 15,6 miljoen euro 
toe te kennen aan de federale politie en 40,8 miljoen euro aan de lokale 
politie (56,4 miljoen euro in totaal)�

Subsidies tot oktober 2023 – wat daarna?

De regering heeft tijdens het conclaaf besloten de kosten van de non-ac-
tiviteit te compenseren door 31,5 miljoen euro toe te kennen aan de 
lokale politie. Deze federale subsidie zou de NAVAP slechts dekken tot 
1 oktober 2023.

De regering heeft voor het mechanisme een uitdoofscenario afgesproken 
voor 2030, overeenkomstig de uitvoering van het sectorale akkoord van 
2022.

Een situatie die verder in de gaten moet worden gehouden …

De minister heeft de verenigingen uitdrukkelijk laten weten dat de 
uitfasering van de NAVAP niet betekent dat de federale regering na 
1 oktober 2023 geen extra subsidies meer zal verstrekken. Ze zal 
proberen om binnen de regering bijkomende compensatie te krijgen.

Pensioenen en sociale toelage I.
Wij hebben de minister gewezen op de uiterst zorgwekkende evolutie 
van de pensioenbijdragen voor de zes Brusselse politiezones.

De coëfficiënten van de werkgeversbijdragen aan het Gesolidariseerd 
pensioenfonds bedragen 43% in 2022, en lopen op tot 44% in 2023 en 
45% in 2024. Het personeel draagt slechts 7,5% bij. De evolutie van de 
coëfficiënten betekent een stijging van de bijdragen met 9,4% in 2022 ten 
opzichte van 2021 en met 12,3% in 2023 ten opzichte van 2022.

Zonder persoonlijke bijdragen zullen de pensioenbijdragen stijgen van 
82 miljoen euro per jaar in 2020 voor de zes zones tot 122 miljoen euro 
in 2027. Dit is een stijging van 50% in 7 jaar.

Sinds de politiehervorming ontvangen de politiezones een dotatie (Sociale 
toelage I), waarvan oorspronkelijk het doel was de kosten van de sociale 
bijdragen voor overgeplaatste rijkswachters te financieren. Deze toelage 
wordt door de federale overheid betaald aan de RSZ, die ze in mindering 
brengt op de pensioenbijdragen die de zones verschuldigd zijn14. Ze dekt 
slechts ongeveer 16% tot 17% van de totale bijdragen die de politiezones 
voor hun politiemensen betalen.

Hoewel minister Lalieux bevoegd is voor de pensioenen, hebben wij 
minister Verlinden gevraagd de verwachte uitgaven in kaart te brengen en 
de situatie van de politiezones te verdedigen binnen de regering wanneer 
er over de financiering van het lokale statutaire gemeentepersoneel 
gesproken wordt. 

Afbeelding 10 Koninklijk besluit tot toekenning van een federale sociale toelage aan de gemeente of de meergemeentelijke politiezone voor het jaar X� De toewijzing 
voor het jaar 2022 ligt op het moment dat we dit neerschrijven nog niet vast� 

Sociale 1 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (onder 
voorbehoud)

Brussel/Elsene 5.506.470,82 € 5.676.412,09 € 5.838.685,12 € 6.010.145,10 € 6.099.863,50 € 6.485.162,17 € 

Ganshoren/Jette/KoekelBerg/
SAB/SJM

1.106.500,98 € 1.153.009,73 € 1.198.298,91 € 1.245.799,37 € 1.276.523,64 € 1.369.674,87 € 

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst 2.328.617,76 € 2.385.582,22 € 2.438.916,43 € 2.495.695,42 € 2.518.329,56 € 2.662.306,13 € 

Oudergem/Ukkel 1.463.710,08 € 1.496.592,52 € 1.527.117,04 € 1.559.720,48 € 1.570.944,27 € 1.657.723,67 € 

Etterbeek/SLW/SPW 1.232.107,67 € 1.267.248,89 € 1.300.599,29 € 1.335.920,12 € 1.353.032,56 € 1.435.575,57 € 

Evere/Schaarbeek/SJTN 1.170.979,47 € 1.223.163,84 € 1.274.134,70 € 1.327.533,30 € 1.363.094,02 € 1.465.446,76 € 

Dotatie Brussel 12.808.386,78 € 13.202.009,29 € 13.577.751,49 € 13.974.813,79 € 14.181.787,55 € 15.075.889,17 € 

Dotatie België 152.360.978,95 € 154.646.393,65 € 156.656.796,57 € 158.849.991,76 € 158.849.991,75 € 166.435.790,82 €

Afbeelding 9 Federale pensioendienst
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Burn-out (overbelasting), bore-out (verveling) of zelfs 
brown-out (verlies van zin)  … het zijn allemaal vormen 
van professionele uitputting bij werknemers. Sinds 
2002 worden geweld, ongewenste intimiteiten en 
pesterijen op het werk wettelijk erkend1. Op een 
specifieke wettelijke erkenning van de psychosociale 
risico’s op het werk in bredere zin was het wachten tot 
het koninklijk besluit van 20142. Stress en burn-out 
behoren uitdrukkelijk tot dergelijke risico’s. Fabienne 
Raepsaet van advocatenkantoor Claeys & Engels 
ging dieper in op de juridische aspecten die verbonden 
zijn aan de morele en fysieke risico’s van professionele 
uitputting, vooral in het openbare ambt.

SPECIFIEKE KENMERKEN VAN 
DE OVERHEIDSSECTOR
Studies tonen aan dat werken in het openbare ambt 
niet hetzelfde is als werken in de privésector, aldus 
meester Raepsaet. Er zijn specifieke eigenschappen 
die tot bijkomende psychosociale risico’s kunnen 
leiden. Zo worden ambtenaren bijvoorbeeld vaak 
geconfronteerd met zware administratieve 
procedures, terwijl hen simultaan gevraagd wordt om 
efficiënter te zijn. Een ander voorbeeld dat aan bod 
komt in de studies: de werknemers in de overheids-
sector moeten omgaan met situaties van soms zeer 
kwetsbare burgers, en dat kan een psychologische 
weerslag hebben op de ambtenaren. 

AANSPRAKELIJKHEID VAN 
DE OVERHEIDSINSTANTIE BIJ 
PSYCHOSOCIALE RISICO’S
Wanneer zich een psychosociaal risico voordoet of 
riskeert voor te doen binnen het bestuur, moet de 
overheidsinstantie relevante preventieve en curatieve 
maatregelen nemen om dergelijke risico’s tegen te 
gaan. De risicoanalyses die moeten worden 
uitgevoerd, desgevallend samen met de preventiead-
viseur psychosociale aspecten3, behoren tot deze 
preventiemaatregelen. Anders riskeert de werkgever 
een schadevergoeding en een administratieve of 

strafrechtelijke veroordeling krachtens het Sociaal 
Strafwetboek. Zo blijkt uit de rechtspraak dat 
werkgevers aansprakelijk werden gesteld omdat de 
rechtbank oordeelde dat de werkgever op de hoogte 
was van een situatie van psychosociale risico’s (bv. 
een hyperconflict) maar niet de nodige maatregelen 
heeft genomen waardoor de schade geleden door de 
werknemer moest worden vergoed.

Een ander aspect dat door meester Raepsaet werd 
besproken, is de beroepsziekte4. Burn-out en 
bore-out zijn niet opgenomen in de gesloten lijst van 
de beroepsziekten5. Werknemers kunnen echter 
proberen aan te tonen dat hun burn-out direct 
verband houdt met de uitoefening van hun beroep, 
om aanspraak te maken op een schadeloosstelling 
voor de ziekte. Zo erkende de arbeidsrechtbank van 
Waver op 20 mei 2021 (Arbrb. Waver, 20 mei 2021, 
onuitgegeven) de burn-out als beroepsziekte in geval 
van een hyperconflict tussen een werknemer en diens 
hiërarchische meerdere.

Tot slot kan de overheidsinstantie aansprakelijk 
worden gesteld in geval van discriminatie van een 
werknemer op basis van diens handicap of gezond-
heidstoestand6. In dat geval kan de overheidsinstantie 
ertoe worden verplicht om de werknemer een 
vergoeding van zes maanden loon te betalen. 

EEN SPECIFIEK RE-INTEGRATIETRAJECT
Het re-integratietraject is een procedure die gericht is 
op de volledige of gedeeltelijke hervatting van de 
beroepsactiviteit van de arbeidsongeschikte 
werknemer. Bij de invoering van deze procedure heeft 
de Belgische wetgever echter weinig aandacht 
besteed aan werknemers in de overheidssector. De 
maatregel moest dus worden aangepast aan deze 
sector en aan de tussenkomst van MEDEX.

Het re-integratietraject werd onlangs herzien met het 
oog op de verhoging van de tewerkstellingsgraad 
door een meer effectieve re-integratie van langdurig 
arbeidsongeschikte werknemers. In dit artikel stellen 
we de aangepaste maatregelen voor die vandaag van 
kracht zijn.

1. Wet van 4 augustus 1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk, B.S., 
18 september 1996, p. 24309.

2. Koninklijk besluit van 10 april 
2014 betreffende de preventie van 
psychosociale risico’s op het werk, B.S., 
28 april 2014, p. 35022. Dit koninklijk 
besluit werd echter opgeheven door 
het koninklijk besluit van 28 april 2017 
tot vaststelling van boek i algemene 
beginselen van de codex over het welzijn 
op het werk, B.S., 2 juni 2017, p. 60905.

3. Zie met name artikel 5 van de wet 
van 4 augustus 1996, op. cit.

4. Wet van 3 juli 1967 betreffende de 
preventie of de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de weg naar en van het werk en voor 
beroepsziekten in de overheidssector, 
B.S., 10 augustus 1967, p. 8457.

5. Zie de volledige lijst op https://
www.fedris.be/nl/lijst

6. Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
bepaalde vormen van discriminatie, 
B.S., 30 mei 2007, p. 29016.
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7. Het beoordelingsformulier moet uiterlijk 
49 kalenderdagen na ontvangst van het 
verzoek om re-integratie worden bezorgd 
aan de werknemer, de werkgever en de 
adviserende arts als er geen aangepast 
of ander werk wordt voorgesteld.

 > Sofia Douieb, journalist

BURN-OUT, ARBEIDSRECHT EN 
RE-INTEGRATIETRAJECT IN DE 
OVERHEIDSSECTOR: WAT ZEGT DE WET?
Tijdens het colloquium “De uitdagingen van de crisis en het telewerk voor het personeelsbeleid in lokale 
besturen” dat Brulocalis afgelopen maart organiseerde, had Fabienne Raepsaet van advocatenkantoor 
Claeys & Engels het over de juridische aspecten van burn-out, het arbeidsrecht en het re-integratietraject 
in de overheidssector� Het regelgevend kader werd op dit vlak gewijzigd� In dit artikel maken we een 
stand van zaken op van de maatregelen die van toepassing zijn voor contractuele personeelsleden�

 > Fabienne Raepsaet, 
advocate bij Claeys & Engels
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Ondernemingen met een CPBW zijn verplicht 
om regelmatig met dit comité te overleggen 
over de collectieve (en dus niet individuele) 
mogelijkheden om werkplekken aan te passen 
of andere werkplekken toe te wijzen. Zowel de 
werkgever als de preventieadviseur-arbeidsge-
neesheer moeten het CPBW verschillende 
gegevens verstrekken.

Wie kan een re-integratietraject aanvragen?

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
mag niet op eigen initiatief handelen. Hij start 
het re-integratietraject op als een van de 
volgende personen daarom vraagt: 

• De werknemer (ongeacht de duur van de 
arbeidsongeschiktheid) of diens behande-
lende arts (met goedkeuring van de 
werknemer). Dit kan vanaf de eerste dag van 
arbeidsongeschiktheid.

• De werkgever, na drie ononderbroken 
maanden van arbeidsongeschiktheid 
(ongeacht of het werk in die periode maximaal 
14 dagen wordt hervat) of als de werknemer 
de werkgever een attest van zijn behande-
lende arts bezorgt met een verwijzing naar de 
definitieve arbeidsongeschiktheid om de 
overeengekomen arbeid uit te voeren. 

Tijdens de hele procedure kan de werknemer 
desgewenst worden bijgestaan door een 
terug-naar-werkcoördinator of een adviserende 
arts. De werknemer kan ook worden bijgestaan 
door een werknemersvertegenwoordiger in het 
CPBW of door een lid van de vakbondsafvaar-
diging.

Nieuw: het re-integratietraject is ook mogelijk bij 
een arbeidsongeval of beroepsziekte vanaf de 
consolidatie.

Werknemers die als gevolg van een arbeidson-
geval of beroepsziekte arbeidsongeschikt zijn 
en die niet meer in staat zijn om de overeenge-
komen arbeid te verrichten, kunnen nu immers 
ook een re-integratietraject opstarten. Het 
re-integratietraject kan pas ten vroegste worden 
opgestart wanneer de tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid overeenkomstig de wetgeving inzake 
arbeidsongevallen en beroepsziekten is 
afgelopen.

Uitnodiging en onderzoek van de 
werknemer

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
nodigt de werknemer uit om te onderzoeken of 
de werknemer op termijn de overeengekomen 
arbeid al dan niet kan hervatten, eventueel mits 
aanpassing van de werkplek. Ook wordt op 
basis van de gezondheidstoestand en de 
capaciteiten van de werknemer de mogelijkheid 
van aangepast werk onderzocht.

Het kan gebeuren dat de werknemer niet ingaat 
op de uitnodiging van de preventieadviseur-ar-

beidsgeneesheer. De wet bepaalt op heden dat 
de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
verplicht is om de werknemer minstens drie 
keer uit te nodigen, met een periode van 
minstens 14 kalenderdagen tussen elke 
uitnodiging. Als de werknemer niet op de uitno-
digingen ingaat, is het re-integratietraject 
afgelopen. De FOD WASO is echter van mening 
dat voor een werknemer die bijvoorbeeld niet 
naar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
kan gaan in het kader van de re-integratiebe-
oordeling (bijvoorbeeld wegens ziekenhuisop-
name, zeer ernstige ziekte, enz.), het in deze 
fase geen zin heeft om het re-integratietraject 
voort te zetten, en dat de re-integratie voor 
deze werknemer dan (voorlopig) niet mogelijk of 
wenselijk is.

De werkgever neemt de verplaatsingskosten 
van de werknemer in het kader van het re-inte-
gratietraject op zich, bijvoorbeeld wanneer de 
werknemer zich moet verplaatsen voor dit 
onderzoek door de preventieadviseur-arbeids-
geneesheer.

Re-integratiebeoordeling en mogelijke 
resultaten

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die 
een verzoek om re-integratie ontvangt, nodigt 
de betrokken werknemer uit voor een 
beoordeling. De preventieadviseur-arbeidsge-
neesheer gaat dan na of de werknemer de 
overeengekomen arbeid kan (of zal kunnen) 
hervatten en of een aanpassing van het werk 
en/of de werkplek noodzakelijk is. In dat 
verband onderzoekt de preventieadviseur-ar-
beidsgeneesheer de concrete re-integratiemo-
gelijkheden. Er kan tussen de preventieadvi-
seur-arbeidsgeneesheer enerzijds en de 
behandelende arts, de adviserende arts, andere 
preventieadviseurs of derden anderzijds overleg 
plaatsvinden als de werknemer daarmee 
instemt. De preventieadviseur-arbeidsgenees-
heer kan ook op uitdrukkelijk verzoek van de 
werknemer met de werkgever overleggen.

Na afloop van de re-integratiebeoordeling7 
wordt een formulier opgemaakt met het 
resultaat van de beoordeling. Dit kan gepaard 
gaan met drie verschillende beslissingen:

• Beslissing A (vroegere beslissing A): De 
werknemer is tijdelijk ongeschikt om de 
overeengekomen arbeid uit te voeren, maar 
kan wel aangepast of ander werk verrichten. 
De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
bepaalt in functie van de gezondheidstoe-
stand en de capaciteiten van de werknemer 
de voorwaarden waaraan dit aangepaste of 
andere werk moet voldoen.

• Beslissing B (vroegere beslissing C): De 
werknemer is definitief ongeschikt om de 
overeengekomen arbeid uit te voeren, maar 
kan wel aangepast of ander werk verrichten. 

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer 
bepaalt in functie van de gezondheidstoe-
stand en de capaciteiten van de werknemer 
de voorwaarden waaraan dit aangepaste of 
andere werk moet voldoen.

• Beslissing C (vroegere beslissing E): Om 
medische redenen is het (voorlopig) niet 
mogelijk om een re-integratiebeoordeling 
uit te voeren. Het re-integratietraject wordt 
dus beëindigd. Een nieuw traject kan pas 
na drie maanden opnieuw worden 
opgestart, tenzij de preventieadviseur-ar-
beidsgeneesheer goede redenen heeft om 
van deze termijn af te wijken.

Opstelling van het re-integratieplan
Enkel bij beslissing B kan de werknemer die niet 
tevreden is met deze beslissing beroep 
aantekenen bij de Algemene Directie Toezicht 
op het Welzijn op het Werk. Het beroep moet 
worden aangetekend binnen 21 kalenderdagen 
vanaf de dag volgend op de dag dat de 
werknemer de beslissing van de preventieadvi-
seur-arbeidsgeneesheer heeft ontvangen. De 
beslissing in beroep wordt genomen binnen 42 
kalenderdagen vanaf de dag volgend op de 
dag dat de arts-sociaal inspecteur het verzoek 
om beroep heeft ontvangen.

Opstelling van het re-integratieplan

Na ontvangst van het re-integratieformulier met 
een beslissing A, of na het verstrijken van de 
termijn om beroep aan te tekenen of na 
ontvangst van het resultaat van de beroepspro-
cedure dat de beslissing bevestigt in geval van 
een beslissing B, moet de werkgever een 
re-integratieplan opstellen in overleg met de 
werknemer, de preventieadviseur-arbeidsge-
neesheer en eventueel andere personen, zoals 
HR-medewerkers of een disability manager.

Het re-integratieplan wordt opgesteld:

• als de werknemer op termijn de overeenge-
komen arbeid kan hervatten en ondertussen 
aangepast of ander werk kan uitvoeren 
(traject “A”);

• als de werknemer definitief ongeschikt is om 
de overeengekomen arbeid te hervatten, 
maar wel aangepast of ander werk kan 
uitvoeren bij de werkgever (traject “B”).

Het re-integratieplan moet worden opgesteld 
binnen 63 kalenderdagen vanaf de dag volgend 
op de ontvangst van een beslissing A en binnen 
6 maanden vanaf de dag volgend op de 
ontvangst van een beslissing B.

Bij de opstelling van het re-integratieplan zal de 
werkgever zoveel mogelijk rekening moeten 
houden met de aanbevelingen van de preven-
tieadviseur-arbeidsgeneesheer, het collectieve 
re-integratiebeleid en, in voorkomend geval, het 
recht op redelijke aanpassingen voor personen 
met een handicap. De werkgever zal de 
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8. Dit fonds maakt de aankoop van 
gespecialiseerde dienstverlening 
op maat mogelijk voor werknemers 
van wie de arbeidsovereenkomst 
wegens medische overmacht werd 
beëindigd en voor elke werknemer 
die langdurig arbeidsongeschikt is. 

werknemer ook de nodige uitleg moeten geven over 
het voorgestelde re-integratieplan.

De werkgever is niet verplicht om een re-integratieplan 
op te stellen als hij dit – na overleg – technisch of 
objectief onmogelijk acht of als het om gegronde 
redenen niet kan worden geëist. De werkgever moet 
zijn standpunt motiveren in een met redenen omkleed 
verslag.

Het re-integratieplan moet alle re-integratiemaatre-
gelen concreet en gedetailleerd vermelden. 
Overigens is in geval van geleidelijke werkhervatting 
de goedkeuring van de adviserende arts vereist indien 
de werknemer nog aanspraak wil maken op de 
vergoeding van de mutualiteit. De werkgever zal ook 
moeten aantonen dat de mogelijkheden om de 
werkplek aan te passen en/of aangepast of ander 
werk voor te stellen serieus zijn overwogen, en zal 
indien nodig rekening moeten houden met redelijke 
aanpassingen voor personen met een handicap.

De werknemer is niet verplicht om het re-integratie-
plan te aanvaarden. De werknemer beschikt over 
een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van het 
plan om het te aanvaarden of te weigeren.

• Als de werknemer het plan aanvaardt, is het 
raadzaam om de werkhervatting te omkaderen 
volgens het re-integratieplan via een bijlage bij de 
arbeidsovereenkomst. De preventieadviseur-ar-
beidsgeneesheer ziet toe op de uitvoering van het 
plan.

• Als de werknemer het re-integratieplan weigert, 
moet de werkgever het plan niet uitvoeren. De 
werkgever bezorgt het plan aan de preventieadvi-
seur-arbeidsgeneesheer en het re-integratietraject 
wordt beëindigd.

• Als de werknemer niet binnen 14 dagen reageert, 
wordt er opnieuw contact opgenomen met hem. 
Als hij dan nog altijd niet reageert, wordt dit 
beschouwd als een weigering. 

Kan de werknemer weigeren om deel te 
nemen aan het re-integratietraject?

De werknemer en de werkgever zijn wettelijk 
verplicht om mee te werken aan het goede verloop 
van het re-integratietraject. In principe is er geen 
specifieke wettelijke sanctie voorzien voor het geval 
dat de werknemer weigert mee te werken. Als de 
werknemer blijft weigeren (tot driemaal toe), bijvoor-
beeld wanneer de werknemer geen gevolg geeft aan 
de uitnodigingen van de arbeidsgeneesheer of het 
goede verloop van de re-integratie in de weg staat, 
riskeert hij een ingebrekestelling, een disciplinaire 
sanctie of zelfs de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst, eventueel wegens zware fout. De situatie moet 
geval per geval worden beoordeeld.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
wegens medische overmacht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens 
medische overmacht staat op heden los van het 

re-integratietraject. De werkgever of werknemer dient 
zich uitdrukkelijk tot de preventieadviseur-arbeidsge-
neesheer te wenden, zodat die kan beslissen of het 
voor de werknemer definitief onmogelijk is om de 
overeengekomen arbeid uit te voeren. Dit onderzoek 
kan enkel plaatsvinden na een ononderbroken 
arbeidsongeschiktheid van ten minste negen 
maanden en alleen als er geen re-integratietraject 
loopt.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst enkel 
verbreken wegens medische overmacht wanneer uit 
de vaststelling van de preventieadviseur-arbeidsge-
neesheer (waartegen geen beroep meer kan worden 
aangetekend) of uit het resultaat van de beroepspro-
cedure blijkt dat het voor de werknemer definitief 
onmogelijk is om de overeengekomen arbeid uit te 
voeren en dat:

• de werknemer niet gevraagd heeft om de moge-
lijkheden van aangepast of ander werk te 
onderzoeken;

• de werknemer gevraagd heeft om deze mogelijk-
heden te onderzoeken en dat de werkgever een 
met redenen omkleed verslag ingediend heeft 
waarin hij toelicht waarom er geen re-integratie-
plan kan worden opgesteld;

• de werknemer gevraagd heeft om deze mogelijk-
heden te onderzoeken, maar het door de 
werkgever bezorgde re-integratieplan geweigerd 
heeft.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst 
wegens medische overmacht beëindigt, zal hij, 
wanneer de desbetreffende wettelijke bepalingen in 
werking treden, binnen 15 dagen na afloop van de 
arbeidsovereenkomst een bijdrage van 1.800 euro 
moeten betalen aan het Terug Naar Werk-fonds8 dat 
binnen het RIZIV is opgericht, en het RIZIV op de 
hoogte brengen van de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst. Dit geldt niet in geval van beëindiging 
in onderling akkoord.

De werkgever hoeft bijgevolg niet langer te voorzien in 
outplacement voor werknemers van wie de arbeids-
overeenkomst wegens medische overmacht werd 
beëindigd. Zolang deze bepalingen niet in werking 
treden, moet er nog een outplacementaanbod 
worden gedaan indien de werkgever de beëindiging 
wegens medische overmacht vaststelt.

Nog twee laatste tips

Aan het eind van haar presentatie gaf meester 
Raepsaet nog twee tips voor werkgevers in de 
overheidssector. Ten eerste is het belangrijk om 
aandacht te hebben voor preventie, waaronder 
burn-outpreventie, door de preventieadviseur psy-
chosociale aspecten in te schakelen die de wettelijk 
verplichte risicoanalyses moet uitvoeren. Ten tweede 
moeten de mogelijkheden om een re-integratie-
traject op te starten ernstig worden onderzocht. 
Er zijn immers meerdere uitkomsten en als werkgever 
moet je anticiperen op de gevolgen van de mogelijke 
conclusies van de preventieadviseur-arbeidsgenees-
heer. 
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Of je nu verkopers, keukenpersoneel, 
chauffeurs met rijbewijs B, magazijniers  
of kelners zoekt, Actiris helpt je om vandaag 
de juiste professionele klik te vinden. 

Plaats je vacature op onze website, tal van 
talenten staan er voor je klaar! Vind het juiste 
profiel op het juiste moment, met de juiste 
premie of de juiste opleiding.

Ontdek de profielen die klaarstaan op 
actiris.brussels/deklik en contacteer ons.

Tal van talenten En zeker één voor jou

Scan mij

kLik
professionele

Charles vond zijn



OCMW

DE ACTIEVE WELVAARTSSTAAT 
OP DE PROEF GESTELD DOOR 
STUDENTEN DIE BIJ HET OCMW 
AANKLOPPEN

Op maandag 12 december heeft de Federatie 
van Brusselse OCMW’s een webinar 
georganiseerd over studentenarmoede. 
Het Brussels Gewest telt momenteel 
ongeveer 100.000 studenten, dat is bijna 

één op de tien inwoners. Deze mensen 
zijn de voorbije jaren, waarin de ene crisis 
de andere kwam aflossen (inflatie, corona, 
energiecrisis, enz.), bijzonder kwetsbaar 
geworden. Het is duidelijk dat deze situatie 
een grote uitdaging vormt voor de lokale en 
regionale maatschappelijke actoren. Tijdens 
de webinar kregen ze de kans hierover van 
gedachten te wisselen.

Source: https://brulocalis.brussels/nl/
nieuws/de-actieve-welvaartsstaat-op-de-
proef-gesteld-door-studenten-die-bij-het-
ocmw-aankloppen

OCMW-STUDIEDAG – ARMOEDE 
EN VOEDING – NAAR NIEUWE 
OVERHEIDSINITIATIEVEN?

Op dinsdag 14  februari hebben de drie 
federaties van het land, met de steun van 
de POD Maatschappelijke Integratie, een 
OCMW-dag georganiseerd om onder meer 

na te denken over het verband tussen 
armoede en voeding en de manier waarop 
de OCMW’s, gezien hun lokale verankering, 
kunnen meewerken aan de verbetering van 
het recht op voeding. Er werden tussen 
OCMW’s en/of verenigingen uit de drie 
gewesten praktijken uitgewisseld.

Source : https://brulocalis.brussels/nl/
agenda/ocmw-studiedag-armoede-en-
voeding-naar-nieuwe-overheidsinitiatieven

Studiedienst

DE AANVULLENDE BELASTING 
OP DE PERSONENBELASTING: 
BRULOCALIS EN DE FEDERATIE 
VAN GEMEENTEONTVANGERS 
ONTMOETEN ELKAAR

Op initiatief van Brulocalis en de Brusselse 
Federatie van gemeenteontvangers werd 
op 29  november bij de FOD Financiën 
in aanwezigheid van de verschillende 
betrokken federale diensten en de Brusselse 
gemeenten een studienamiddag gewijd 
aan de aanvullende personenbelasting. 
Voor het eerst sinds de invoering van het 
systeem van de voorschotten in 2017 
zaten alle belanghebbenden rond de 
tafel. De ontvangers hebben concrete 
verbetervoorstellen geformuleerd voor 
de informatie aan de gemeenten voor de 

afrekening “173x”. De bedoeling is om tot 
een betere budgettaire voorspelbaarheid te 
kunnen komen.

De FOD heeft hier oren naar en zal 
met concrete voorstellen komen. Deze 
bijeenkomst paste ook in een breder 
kader om de contacten en banden tussen 
Brulocalis en de Federatie van Brusselse 
gemeenteontvangers enerzijds en die tussen 
de FOD Financiën en de lokale besturen 
anderzijds, nauwer aan te halen.

Source: https://brulocalis.brussels/nl/
nieuws/de-aanvullende-belasting-op-
de-personenbelasting-brulocalis-en-de-
federatie-van

BEWIJSSTUKKEN FEDERALE 
SOCIALE TOELAGE II EN 
MEERKOST VAN HET SECTORAAL 
AKKOORD 2018

Brulocalis heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies 
Verlinden, gewezen op de praktische en 
technische boekhoudkundige problemen 
van de politiezones. Sinds enkele maanden 
kunnen zij hun rekeningen niet afsluiten 
omdat de nodige bewijsstukken voor de 
federale sociale toelage II ontbreken. Sinds 
de integratie van de beheerssystemen van 

de DIBISS en de RSZ op 1  januari 2022 
kan enkel nog de SSGPI deze documenten 
bezorgen. Dit is vervelend voor zowel 
onze politiezones als de gemeenten. Het 
tekort wordt geschat op ongeveer 15 tot 
20  miljoen  euro. Anderzijds kan enkel de 
SSGPI de extra kosten voor de uitvoering 
van het sectoraal akkoord 2018 aan de 
politiezones bezorgen. Brulocalis heeft 
de minister daarom naar een concrete 
oplossing gevraagd en haar gevraagd om 
ervoor te zorgen dat deze documenten en 
cijfers bezorgd worden.
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VOORONTWERP VAN 
ORDONNANTIE ROND HET 
TOERISTISCH VERBLIJF

Brulocalis heeft een aantal opmerkingen 
gemaakt over het voorontwerp van 
ordonnantie betreffende het toeristisch 
verblijf. Hoewel wij tevreden zijn dat het 
voorontwerp bepaalde procedures rond de 
voorafgaande registratie van toeristische 
accommodatie verbetert, hebben wij 
ook een aantal opmerkingen over bv. 
de informatieverstrekking aan de lokale 
besturen, de rol en de verantwoordelijkheid 
van de burgemeester bij de afgifte van 
het voorlopig brandveiligheidsattest en de 
beoordeling van de stedenbouwkundige 
conformiteit van toeristische accommodatie 
door de gemeenten.

Source: https://brulocalis.brussels/nl/
nieuws/voorontwerp-van-ordonnantie-
betreffende-het-toeristische-verblijf-
brulocalis-geeft

DRAAIBOEK OPENBARE RUIMTE 
– BRULOCALIS WERKT MEE AAN 
FOCUSGROEPEN

De cel Openbare Ruimte van Urban Brussel 
heeft beslist een Brussels draaiboek 
Openbare Ruimten op te stellen. Urban 
heeft de gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gedurende het hele 
proces bij dit project willen betrekken. Urban 

zorgt daarom voor bijeenkomsten van 
“focusgroepen”, met daarbij deskundigen 
van de gemeenten en Brulocalis. Doel 
is om de meningen, opmerkingen en 
waarnemingen van de deskundigen bijeen 
te sprokkelen. De vergaderingen vinden 
plaats tot november 2023.

WERKING EN HARMONISERING 
VAN DE GAS-BOETES

Brulocalis heeft advies uitgebracht aan 
de commissie Binnenlandse Zaken van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
over het wetsvoorstel tot wijziging van 
de wet van 24  juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 
Met deze tekst wil men een sterkere en 
efficiëntere GAS-wet en zorgen voor een 
gestandaardiseerde aanpak van lichtere 
overtredingen. Het voorstel bevat veel 
wijzigingen uit het wetsontwerp dat op 
14 april 2022 voor advies aan Brulocalis is 
voorgelegd geweest. Daarom hebben wij 
ons vooral gericht op de verschillen tussen 
dit voorstel en het eerder geanalyseerde 
voorontwerp van wet. We stellen nu een 
aantal aanpassingen voor naar aanleiding 
van de gewijzigde wegcode.

BESPREKING VAN HET 
GEWIJZIGDE DECREET 
CULTURELE CENTRA

Aangezien de lokale besturen onmisbare 
partners zijn van de Fédération Wallonie-
Bruxelles in de institutionele dynamiek 
van de culturele centra, de financiering 
en de uitvoering van het systeem, heeft 
Brulocalis eind december-begin januari 
de vaststellingen en voorstellen ingevolge 
de eerste toepassing van het decreet van 
21 november 2013 betreffende de culturele 
centra, goedgekeurd door de Fédération 

Wallonie-Bruxelles, verzameld en aan de 
minister van Cultuur, Bénédicte Linard, 
bezorgd. De minister verklaarde dat de 
voorgestelde wijzigingen geconsolideerd en 
besproken zullen worden in de adviesorganen 
en eventueel zullen uitmonden in een nieuw 
decreet. Wij houden u uiteraard verder op de 
hoogte.

PENSIOENEN: ONTMOETING MET 
BPB

Brulocalis zat eind 2022 met de Brusselse 
gemeenten aan tafel om de balans op te 
maken van het pensioendossier en meer 
bepaald van de financiële situatie van het 
Gesolidariseerd pensioenfonds (eerste 
pensioenpijler voor het statutair personeel). 
De financiële situatie van het fonds is zeer 
zorgwekkend en vereist de komende 
maanden bijzondere aandacht. Volgens de 
prognoses zullen de pensioenbijdragen van 
de Brusselse lokale besturen tussen 2020 
en 2027 met 60% stijgen en oplopen tot 
bijna 500  miljoen  euro. De lokale besturen 

kunnen deze uitgaven op lange termijn 
niet in de hand houden via een ander 
personeelsbeleid, omdat het fonds volledig 
in een “leegte” werkt. De federale overheid 
verleent in dit stadium geen financiële steun 
aan de lokale besturen. Het beheerscomité, 
waarin Brulocalis zitting heeft, komt 
regelmatig samen om het probleem aan te 
pakken.

Er is ook gesproken over de invoering van een 
aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler 
voor contractuele werknemers) in alle 
gemeenten en OCMW’s. In Comité C is een 
protocol van overeenstemming gesloten 
dat voorziet in de invoering van een tweede 
pensioenpijler. Het Gewest financiert mee en 
trekt daarvoor 250 euro uit per ambtenaar. 
Vrijwel alle Brusselse gemeenten hebben 
zich aangesloten bij Ethias Pension Fund 
OFP, de pensioeninstelling die na een 
openbare aanbesteding van de federale 
pensioendienst werd aangewezen.
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FINANCIËLE SITUATIE VAN DE 
POLITIEZONES: ONTMOETING MET 
MINISTER ANNELIES VERLINDEN

De drie verenigingen van steden en 
gemeenten hadden op 29  november 
2022 een ontmoeting met de minister 
van Binnenlandse Zaken om het 
begrotingsconclaaf te bespreken. Meteen 
ook de kans om de minister te wijzen op de 
financiële druk op de zones als gevolg van 
de inflatie en de loonkosten. De minister 
bevestigde dat de federale regering de 
kosten van het sectorale akkoord dat eind 

januari 2022 met de vakbonden werd 
afgesloten, voor haar rekening zal nemen. 
Deze beslissing eerbiedigt het beginsel van 
begrotingsneutraliteit en waardeert het werk 
van onze politieagenten.

De verenigingen hebben de minister erop 
gewezen dat de financiering van de NAVAP 
voor de lokale politie na oktober 2023 
moet worden gehandhaafd, en dit tot de 
regeling volledig is uitgedoofd. Tevens dient 
te worden opgemerkt dat de berekening 
van de basisdotatie nu beter afgestemd 
is op de inflatie en dat de bedragen in het 
verkeersveiligheidsfonds ongewijzigd zijn 
gebleven.

De Conferentie van burgemeesters heeft 
op 18  januari 2023 ook een ontmoeting 
met de minister gehad voor een bespreking 
over onder meer de financiering van de 
politiezones.

DIGITALISERING VAN HET 
RIJBEWIJS

In oktober hebben Brulocalis en haar 
zusterverenigingen een ontmoeting gehad 

met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit 
en het kabinet van minister Georges Gilkinet 
voor een balans van de lopende projecten 
rond het rijbewijs. De verschillende instanties 
werken sinds enkele maanden samen om 
de aanvragen van rijbewijzen eenvoudiger 
te maken voor zowel de burgers als de 
betrokken administraties.

Begin dit jaar vond een nieuwe bijeenkomst 
plaats, ditmaal met vertegenwoordigers van 
gemeenten uit de drie gewesten. Er werden 
concrete acties uitgestippeld en voor de 
toekomst werd bepaald hoe alle actoren in 
het veld elkaar kunnen versterken.

Dienst duurzame stad: mobiliteit
De Gids van de mobiliteit en de 
verkeersveiligheid nr. 66 is uit

Meerdere onderwerpen komen in dit 
nummer aan bod, bv.:

• De ontstaansgeschiedenis van de 
autoluwe wijk Kuregem

• Een nieuwe mobiliteitsordonnantie

• De belangrijkste taken van de dienst 
planificatie van Brussel Mobiliteit

• De nieuwe verkeersregels

• Wat uitleg over het erf

• De nieuwste gewestelijke subsidies voor 
mobiliteit en verkeersveiligheid

• De laatste mobiliteitsbarometer

• Nieuws over de uitrol van oplaadpunten 
voor elektrische voertuigen in Brussel

• Wat toelichting over ABS, GPS, ESP en 
ook nog ACC LDWS, EBA of nog ADAS

Lees er meer over in ons online magazine.

ADVIES OVER HET 
ONTWERPBESLUIT “FIETSDELEN”

Brulocalis heeft het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering 
van de ordonnantie van 29  november 
2018 betreffende het delen van vrije vloot 
vervoersmodi die een alternatief zijn voor 
de auto, goedgekeurd in eerste lezing op 
27  oktober 2022. Dit zijn de belangrijkste 
opmerkingen:

• Het risico op een juridisch vacuüm, 
aangezien voertuigen niet op de weg of 
op het trottoir mogen parkeren in vrije 
zones die er bij de inwerkingtreding van 
het besluit a fortiori nog altijd zullen zijn;

• Het onderscheid tussen hinderlijk en 
gevaarlijk parkeren moet uit de tekst 
gehaald worden;

• De controle- en handhavingsketen voor 
retributies moet beter, de procedures 
moeten eenvoudiger en men moet voor 
een goede taakverdeling en coördinatie 
zorgen tussen de verschillende partijen 
(operatoren, Gewest, gemeenten);

• De retributies voor het gebruik van het 
openbaar domein moeten proportioneel 
aan de gemeenten terugbetaald worden 

a rato van het aantal gemeentewegen 
dat 85% uitmaakt van het totaal aantal 
wegen;

• In het algemeen moeten de gemeenten 
autonoom hun wegen kunnen blijven 
beheren. In het bijzonder moeten zij zelf 
gereglementeerde of verboden zones 
kunnen afbakenen.

WERKGROEP GEMEENTELIJK 
ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID 
(16/12/22)

Op 16 december organiseerde Brulocalis - 
met de steun van Brussel Mobiliteit - een 
meeting over gemeentelijke actieplannen 
verkeersveiligheid. Het was de gelegenheid 
om beter te omschrijven wat hieronder wordt 
verstaan en om de ervaringen te delen van 
gemeenten die er al een hebben ingevoerd. 
Op de vergadering werd ook de gewestelijke 
subsidie gelanceerd waarmee in de 
gemeente iemand voor verkeersveiligheid 
in dienst kan worden genomen. Op vraag 
van de gemeenten wordt deze subsidie met 
twee jaar verlengd. De eerste taak van deze 
nieuwe verkeersveiligheidsambtenaar is het 
opstellen van het gemeentelijk actieplan.
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WERKGROEP MOBIPUNTEN 
(20/01/23)

Op 20  januari verzamelden Brulocalis en 
Brussel Mobiliteit de gemeenten voor een 
bespreking over de mobiliteitspunten. In het 
kader van het Gewestelijk Mobiliteitsplan 
heeft Brussel Mobiliteit onlangs een studie 
opgezet om na te gaan welk beleid gevoerd 

moet worden om in Brussel mobipunten 
te hebben. Er moet een operationeel 
plan komen en de eerste stappen van de 
implementatie van deze mobility hubs moeten 
vastliggen. Daarbij moet er voor de komende 
jaren een operationele maas komen met een 
aantal prioritaire punten (20 hubs) en moeten 
de verschillende betrokken partijen voor de 
verschillende aspecten van de uitvoering 
(regelgeving en financiële middelen) de 
bestuurlijke principes vastleggen.

De gemeenten kregen zo de gelegenheid om 
te vernemen welke vooruitgang het Gewest 
ter zake heeft geboekt en om hun eigen 
kennis ter zake in te brengen.

WERKGROEP “LAADPALEN”: 
ROTATIETARIEF

Op 13  december is de werkgroep 
“laadpalen” bijeengekomen om het 
rotatietarief te bespreken. Het Gewest en 
Sibelga hebben de gemeentelijke technici 
een voorstel voorgelegd van rotatietarief 

voor laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen. Het kabinet van minister Maron 
heeft de stand van zaken van het dossier op 
gewestelijk niveau toegelicht en ook verteld 
welke vooruitgang geboekt is geweest op het 
vlak van communicatie en ondersteuning, 
zoals bv. de nieuwe website, een FAQ, de 
aanstelling van een laadpalenfacilitator, enz.

RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR 
HET WEGVERKEER (RCWV)

Een keer per maand legt de RCWV de 
aanvullende reglementen van de gemeenten 
en het Gewest voor advies voor aan haar 
leden. Op 11  oktober en 12  december 
werden twee extra vergaderingen gehouden. 
De eerste vergadering om de leden te wijzen 
op de recent gewijzigde verkeersregels 
en hun gevolgen voor de aanvullende 
reglementen en de database eSign. Voorts 
kwamen ook de geldende voorschriften 
rond de signalisatie van dropzones aan 
bod. Parking.Brussels stelde ook zijn 
parkeerobservatorium voor. De tweede 
vergadering ging over het ontwerpbesluit 

“fietsdelen”, waarover de Commissie 
vervolgens advies uitbracht.

PROJECTOPROEP DUURZAME 
MOBILITEIT IN GOEDE BANEN 
LEIDEN

Brulocalis leidt de projectoproep voor 
duurzame mobiliteit van Brussel Mobiliteit 
in goede banen. Gemeenten kunnen van 
januari tot juni elke eerste maandag van de 
maand projecten indienen. Voor het eerst 
werden al projecten ingediend in januari. De 
eerste twee maanden zijn al elf projecten 
voor de jury gekomen.

WORKSHOP DE BAKFIETS IN DE 
GEMEENTEN

Op 9  februari heeft Brulocalis, met de 
steun van Brussel Mobiliteit, een workshop 
georganiseerd voor de gemeenten met als 
doel goede bakfietspraktijken uit te wisselen 
en te delen. De gemeenten Jette en Sint-
Lambrechts-Woluwe kwamen vertellen 

over hun ervaringen. Urbike (CairgoBike) en 
Mpact (CozyWheels) hebben hun aanbod 
voor de gemeenten voorgesteld. Het waren 
zeer inspirerende gesprekken en op het 
einde kon iedereen eens op een bakfiets 
zitten.

Brulocalis in het kort

EEN NIEUWE, TIJDELIJKE THUIS

2023 luidt het vertrek van Brulocalis uit de 
Aarlenstraat in en, in afwachting van de 
renovatie van het nieuwe gebouw in de 
Koningsstraat, een tijdelijk onderkomen 
in de coworking space Silversquare 
Central. Voor minstens een jaar zullen 

onze medewerkers daarom gevestigd zijn 
langs de Kantersteen 47, 1000 Brussel. 
Vergaderingen, bijeenkomsten, workshops 
en vormingen vinden wel op meerdere 
locaties plaats, al naargelang de capaciteit 
van de zalen.
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1. https://werk.belgie.be/nl/publicaties/
socio-economische-monitoring-
2022-arbeidsmarkt-en-origine

 > Justyna Podrazka, adviseur bij Brulocalis

INCLUCITIES: EEN TERUGBLIK OP 
DE TRAINING ACADEMIES
Op 7 en 8 december heeft Brulocalis de “Training Academies” georganiseerd� Dit is de laatste fase van 
het project IncluCities dat de vereniging de voorbije drie jaar in Brussel gecoördineerd heeft� Hieronder 
blikken wij terug op deze twee dagen bezinning en uitwisseling van goede praktijken tussen gemeenten 
en andere belanghebbenden�

Het doel van de conferentie was om het Brusselse 
verenigingsleven, de deelnemende gemeenten en 
politieke actoren samen te brengen om het te 
hebben over de meest voorkomende en belangrijk-
ste kwesties die momenteel het integratiebeleid van 
nieuwkomers, migranten en asielzoekers in Brussel 
beïnvloeden.

Verschillende vertegenwoordigers afkomstig van 
Brussel en daarbuiten hebben de resultaten 
voorgesteld van hun nauwe samenwerking sinds 
2020 en de moeilijkheden waarmee zij geconfron-
teerd werden (met name door de Coronacrisis en de 
oorlog in Oekraïne). BRULOCALIS begeleidde en 
superviseerde de samenwerking tussen de stad 
Brussel en Jelgava (Letland), en tussen de gemeente 
Schaarbeek en Saint-Jean-de-La-Ruelle (Frankrijk).

EFFECT VAN MIGRATIE OP 
DE WERKGELEGENHEID
Mevrouw Ann COENEN (arbeidsmarktexpert bij de 
directie van de Studies en de Statistiek van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) pre-
senteerde het Brusselse deel van de recente 
“Socio-economische monitoring 2022: arbeidsmarkt 
en origine” waarin een overzicht staat van de 
informatie, onderzoeken en analyses van de laatste 
tien jaar over de voorwaarden voor het zoeken naar 
werk naargelang de herkomst van de toekomstige 
werknemer1. Zij had het over de moeilijkheden die 

migranten ervaren op de Brusselse arbeidsmarkt, de 
rol van opleiding, en de discriminatie van personen 
van vreemde origine (bijna 80% van de inwoners, of 
4 op 5 Brusselaars, woont niet in een gezin met 2 
Belgische ouders) en wees op talrijke factoren zoals 
het opleidingsniveau, de onderwijsachterstand en de 
beroepsinschakelingstijd. Mevrouw COENEN 
benadrukte dat corona negatieve gevolgen heeft 
gehad voor de prestaties op de arbeidsmarkt van 
mensen van buitenlandse afkomst (het was bijvoor-
beeld niet mogelijk om te werken indien er niet vanop 
afstand gewerkt kon worden), en dat beheer van 
werkgelegenheid en opleiding essentieel is op lokaal 
niveau.

HET MENTORSCHAP, EEN WIN-
WIN VOOR ALLE PARTNERS
Vervolgens hebben consultants van Migration Work 
(begeleiders van de Brusselse partners) de metho-
dologie en de voordelen gepresenteerd van het 
mentorschap. Zij kondigden ook de publicatie aan 
van een formele evaluatie van de effecten van 
mentorschap in de betrokken steden.

De heer Fabien RIVIÈRE DA SILVA (adjunct van de 
burgemeester van Saint-Jean-de-la-Ruelle) en 
mevrouw Faouzia HARICHE (Brussels schepen van 
Franstalig Openbaar Onderwijs, Jeugd en HR) 
bespraken deze eerste jumelage tussen de Belgische 
en de Franse gemeenten. Mevrouw HARICHE 
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benadrukte allereerst het belang van inclusie 
via onderwijs en taalverwerving binnen de 
Brusselse overheidsstructuren. De heer 
RIVIÈRE DA SILVA benadrukte de tekortko-
mingen in zijn gemeente voor wat betreft 
onderlinge samenwerking, uitwisseling en 
communicatie tussen de verschillende 
betrokkenen en de bestuursniveaus over de 
migratiekwestie (een bevolking met een migra-
tieachtergrond die gemiddeld twee keer zo 
hoog is als op nationaal niveau). Valérie 
LOIRAT (projectleider bij het AFCCRE) en 
Christelle SERMON (directrice van BAPA BXL) 
gaven wat meer uitleg over concrete acties in 
de gemeente Saint-Jean-De-La-Ruelle, zoals 
de oprichting van een vrouwencentrum waar 
iedereen terecht kan die hulp nodig heeft 
(medisch, administratief, psychologisch, enz.), 
evenals een betere communicatie tussen de 
verschillende betrokkenen en de gemeente. 
Mevrouw SERMON presenteerde het digitale 
loket dat tijdens deze samenwerking 
ontwikkeld werd (de nieuwe functionaliteiten 
van de inclusieve website van BAPA BXL die 
toegankelijker is gemaakt voor nieuwkomers).

MEER EN MEER 
MIGRATIESTROMEN …
Het tweede Brusselse partnerschap van 
IncluCities – tussen de gemeente Schaarbeek 
(mentor) en de stad Jelgava – werd voorgesteld 
op de tweede dag van het colloquium. De heer 
Vincent VANHALEWYN (Schepen te 
Schaarbeek van Openbare Werken, Klimaat, 
Energie en Sociale Samenhang, maar ook 
voorzitter van BAPA VIA) benadrukte hoe 
Schaarbeek geconfronteerd wordt met het 
migratievraagstuk (verzamelplaatsen zoals het 
Noordstation). Hij had het daarnaast over het 
belang van de integratie van migranten/buiten-
landers. Hij onderstreepte de recente ontwik-
keling in het opvangbeleid van nieuwkomers in 
de afgelopen decennia. Door de migratiecri-
sissen van de voorbije jaren heeft de politiek 
zich concreet met de nieuwkomers moeten 
bezighouden (de ordonnantie van de Franse 
Gemeenschapscommissie in 2017, de 
oprichting in 2016 van het BAPA VIA, enz.). … 
voornamelijk door de oorlog in Oekraïne

Mevrouw Ritas VECTIRĀNE (adjunct-burge-
meester van Jelgava en verantwoordelijk voor 
de deelname van Jelgava aan het project 
IncluCities) kwam terug op de Oekraïense 
context en de daaropvolgende migratiestroom 
waarmee de stad Jelgava vorig jaar te maken 
kreeg. De Letse regering kwam Jelgava snel te 
hulp door te zorgen voor drie maaltijden per 
dag voor gevluchte Oekraïners en hen toegang 
te geven tot het plaatselijke ziekenhuisstelsel. 
Mevrouw Linda BĒME (Specialist van het 
Openbaar Centrum van Jelgava) nam deel aan 
het gesprek en vertelde in detail over de 

maatregelen die in Jelgava en Letland werden 
genomen om snel op de Oekraïense crisis te 
reageren (openstellen van scholen voor jonge 
Oekraïners om Lets te leren, naast ook 
taallessen Russisch). Op nationaal niveau zal 
het leren van Lets vanaf 1 januari 2024 
verplicht worden. Dit verduidelijkt de positie 
van migranten die ervoor zouden kiezen om 
maar tijdelijk in het land te verblijven alvorens 
snel terug te keren naar hun land van herkomst. 
De stad Jelgava telt momenteel 1.538 
Oekraïense vluchtelingen (op een totaal van 
2.033 in de gelijknamige provincie) en kon 
rekenen op echte solidariteit van de bevolking, 
zoals op het vlak van huisvesting.

UITWISSELING VAN GOEDE 
DIGITALE PRAKTIJKEN
Mevrouw Maria GIOVANNA ZAMBURLINI 
(verantwoordelijke voor de Europese financie-
ringsprogramma’s in de gemeente 
Schaarbeek) was vol lof over de samenwer-
king met haar collega’s van Jelgava. Vooral de 
goede verstandhouding en het feit dat er veel 
van elkaar geleerd werd, zijn haar bijgebleven, 
evenals het belang van meer informele 
contacten. De heer David LECLERCQ (pro-
jectcoördinator bij VIA), mevrouw Michèle 
KEUKELEIRE (sociaal begeleider bij VIA) en 
mevrouw Sņežana ZENOVIEVA (specialist 
openbare dienstverlening van de stad Jelgava 
en de gemeenschapscentra, coördinatrice van 
Oekraïense burgers) vulden het gesprek aan 
met een presentatie van de digitale tools 
(website, video) die zijn opgezet om de opvang 
en de begeleiding van vluchtelingen en 
nieuwkomers te vergemakkelijken. BAPA VIA 
heeft aan haar website een nieuwe functionali-
teit toegevoegd die de tekst op de website 
kan voorlezen. Zo krijgen ook ongeletterde 
migranten toegang tot de nodige informatie.

FEEDBACK OVER DE OPVANG 
VAN OEKRAÏNERS IN HET 
BRUSSELSE GEWEST
Vervolgens was het de beurt aan de heer 
Pierre VERBEEREN (Algemeen Directeur van 
het OCMW van de stad Brussel en voormalig 
Oekraïne-coördinator in Brussel) die het had 
over de recente gevolgen van de inval in 
Oekraïne – en de migratiestroom die daaruit 
voortvloeide – voor het huisvestingsbeleid in 
Brussel, en voor het al overbevraagde opvang-
netwerk voor asielzoekers (meer dan 4.000 
asielaanvragen voor de maand november 
2022 alleen al). Hij herhaalde dat zijn 
medewerkers zich uitgeput en leeg voelen na 
jaren waar er maar geen einde leek te komen 
aan de verschillende crisissen. Wat betreft de 

Plaatselijke Besturen; de Brusselse gemeenten 
waren afhankelijk van de inzetbaarheid van 
hun toezichthoudende overheid. De heer 
VERBEEREN benadrukte de grote steun die 
de Brusselse regering heeft geboden 
(100 miljoen euro) en de snelheid waarmee zij 
het OCMW financieel heeft gesteund. Deze 
snelheid van handelen kan niet genoeg 
benadrukt worden. Immers, een echte integra-
tiestrategie voor deze vluchtelingen (die een 
kostprijs heeft) werd andermaal aangehaald 
als de sleutel tot succes, vooral omdat de helft 
van de vluchtelingen in het gastland blijft. Een 
strategie met vele problemen, maar die kon 
rekenen op de grote solidariteit van de 
Oekraïense gemeenschap die zich reeds in 
ons land bevond.

EUROPESE STEUN

Mevrouw Iulia Barbu VLACHOPOULOS (ver-
antwoordelijke voor het programma IncluCities 
bij het DG Migratie en Binnenlandse Zaken bij 
de Europese Commissie) heeft gesproken 
over wat de Europese Unie allemaal doet om 
de migratiecrisis te beheren. Zo is er het Fonds 
voor Asiel, Migratie en Integratie (FAMI, AMIF 
in het Engels), een “Instrument voor het 
gebruik van EU-middelen voor de integratie 
van mensen met een migratieachtergrond” dat 
de betrokken EU-spelers (op nationaal, 
gewestelijk en lokaal vlak) financieel moet 
ondersteunen bij het voeren van een doeltref-
fend integratiebeleid voor mensen met een 
migratieachtergrond. Het budget van dit 
programma voor de periode 2021-2027 
bedraagt bijna 10 miljard euro (9,9 miljard euro 
om precies te zijn, of meer dan het drievoudige 
van wat voor de periode 2014-2020 was uit-
getrokken, namelijk 3,137 miljard euro) en 
maakt zelf deel uit van het EU-integratiefonds, 
dat voor de periode 2021-2027 over een 
budget van 99,3 miljard euro beschikt.

HET BELGISCHE MODEL: 
INTEGRATIE VIA OCMW’S

Tot slot had de heer Georgy MANALIS, 
voorzitter van de Federatie van Brusselse 
OCMW’s, het over de ondersteunende rol van 
Brusselse OCMW’s bij de integratie van 
nieuwkomers op het Brusselse grondgebied. 
De heer MANALIS gaf een overzicht van de 
conclusies en de grootste uitdagingen 
waarmee BRULOCALIS – dat de twee 
Brusselse partners in dit Europese project 
begeleidt – de voorbije drie jaar werd gecon-
fronteerd bij het uitvoeren van de gemeen-
schappelijke doelstellingen van het integratie-
beleid voor migranten op het Brussels 
grondgebied.
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2. Tijdens de workshops begeleidden de 
twee consultants van Migration Work, 
Richard Williams en Dirk Gebhardt, de 
vier experts en de deelnemers bij hun 
gesprekken en werkzaamheden. Daarvoor 
baseerden zij zich op hun ervaringen met 
de begeleiding van de twee Brusselse 
partners gedurende de laatste drie jaar 
van het project “IncluCities” (de Stad 
Brussel en de gemeente Schaarbeek).

 > Mensen kwamen uit alle uithoeken van het land voor de Training Academies

INCLUCITIES: THEMATISCHE WORKSHOPS
De deelnemers kwamen ‘s middags bijeen in thematische werkgroepen die geleid werden door 
deskundigen2. Een overzicht van de belangrijkste conclusies van de besprekingen.

SOCIO-PROFESSIONELE 
INTEGRATIE (SPI)
Pierre GILLET, specialist in werkgelegenheid/
inschakeling/creatie van eigen tewerkstelling bij VIA 
(ondernemerschap, microkrediet, arbeidsmarkt in 
Brussel), had het eerst over de creatie van het 
SPI-traject vanaf 1 januari 2023 bij VIA. Hij deed dit 
door getuigenissen en ervaringen van nieuwkomers 
te delen. De werkgroep deelde vervolgens de 
uitdagingen waarmee nieuwkomers op het Brussels 
grondgebied tijdens het SPI-traject te maken 
krijgen, zoals het gevoel van kwetsbaarheid, de 
lange duur van de trajecten, het probleem van de 
“schijnzelfstandigen” bij kansarmen, de problemen 
om vaardigheden te valideren, de te lange en te 
dure procedures voor de gelijkstelling van diploma’s, 
de digitale kloof of de discriminatie op de arbeids-
markt.

De oplossingen voor deze uitdagingen zou een 
combinatie kunnen zijn van professionele inschake-
ling en het aanleren van de plaatselijke talen. Ook 
het versterken van de communicatie tussen de 
verschillende Brusselse actoren (verenigingen, de 
particuliere en openbare sector, lokale en geweste-
lijke politieke belanghebbenden) kan een deel van 
de oplossing zijn. Zij kunnen hun ervaringen, hun 
moeilijkheden, de uitdagingen die zij ervaren bij de 

integratie van nieuwkomers op het Brusselse 
grondgebied, vergelijken en bespreken, om zo te 
komen gemeenschappelijke oplossingen die voor 
iedereen werken.

DE SITUATIE VAN VROUWEN
Julie WAUTERS, directrice van het Huis van de 
Vrouw in Schaarbeek, herhaalde dat vrouwen een 
groep zijn die met ernstige discriminatie te maken 
krijgt. Dit wordt dan ook vaak verergerd door andere 
vormen van discriminatie omwille van, bijvoorbeeld, 
mindervaliditeit of ongeletterdheid. De groep had 
het voornamelijk over burgerschap en emancipatie 
van de vrouw. Om te komen tot volledige integratie 
in de lokale samenleving zijn twee zaken van 
essentieel belang: zelfvertrouwen en eigenwaarde. 
Plaatsen zoals Het Huis van de Vrouw in Schaarbeek 
bevorderen de contacten tussen vrouwen die 
gediscrimineerd worden of zich minderwaardig 
voelen. Ze geven vrouwen de mogelijkheid om met 
elkaar samen te komen voor gemeenschappelijke 
activiteiten.

Aangezien het opvangtraject verplicht is geworden, 
kunnen vrouwen onder dit voorwendsel hun huis 
verlaten (het is belangrijk om isolatie te voorkomen 
wanneer men zich ergens wil integreren). De 
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 > Tijdens de workshops werden oplossingen besproken

grootste uitdaging zal zijn om van deze 
gelegenheid gebruik te maken om een zo 
volledig mogelijk antwoord te geven op de 
vragen van vrouwen die nieuw zijn in ons 
land, en plaatsen te creëren waar vrouwen 
elkaar kunnen ontmoeten (bij voorkeur niet 
alleen vrouwen met een migratieachtergrond, 
maar werkelijk alle vrouwen) en kunnen 
samenwerken met mannen om vooroordelen 
(los van hun statuut van nieuwkomer) tegen 
te gaan. Zoals dat vrouwen thuis moeten 
blijven om voor de kinderen te zorgen, in 
plaats van hen te motiveren om een opleiding 
te volgen en de arbeidsmarkt te betreden. De 
andere kwestie die hier meer in detail werd 
besproken was de genderkwestie bij 
nieuwkomers (transgender/psychologische 
kwesties) en de relatie tussen kind-dochter 
en moeder, en wat moeders willen voor de 
opleiding van hun dochters.

HUISVESTING
Deze workshop werd geleid door Nicolas 
BERNARD, hoogleraar aan de Université 
Saint-Louis te Brussel en gasthoogleraar aan 
de UC Louvain, doctor in de rechten en 
licentiaat in de filosofie. Hij bestudeert al 
ongeveer dertig jaar, voornamelijk vanuit 
juridisch oogpunt, de kwestie van het recht 
op huisvesting voor onder meer migranten. 
De heer BERNARD ging dieper in op de 
kwestie van de opvordering van leegstaande 
gebouwen om ze ter beschikking te stellen 
van asielzoekers. Dit in het licht van de 

Belgische wet die het recht op huisvesting 
garandeert in het kader van de rechten van 
de mens en de grondrechten (kwestie die de 
vraag opwerpt waarom men het gevoel heeft 
dat Oekraïense vluchtelingen op een andere 
manier behandeld worden dan andere vluch-
telingen). Tijdens de workshop werden ver-
schillende verbeterpunten voorgelegd, zoals 
de veralgemening van bankrekeningen voor 
migranten, de opvordering van hotels en een 
betere toegang tot informatie.

De Belgische staat is al meerdere malen 
veroordeeld voor de gebrekkige opvang van 
migranten door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens in arrest V.M. en 
anderen tegen België, 7 juli 2015 - België is 
de afgelopen twaalf maanden meer dan 
7.500 keer veroordeeld en FEDASIL is 
schuldig bevonden aan het niet respecteren 
van het recht op opvang van asielzoekers 
(voor het eerst in 2001). Onlangs heeft de 
Brusselse Franstalige rechtbank van eerste 
aanleg midden januari 2023 de verkoop van 
een reeks activa van FEDASIL toegestaan om 
de dwangsommen te betalen die verschul-
digd waren wegens niet-naleving van de wet. 
De overige dwangsommen zullen binnenkort 
van de Belgische Staat worden gevorderd.

TAALKENNIS EN INTEGRATIE
“Het aanleren van de taal is niet meer of niet 
minder dan culturele integratie door op 
formele en informele manier deel te nemen 

aan de maatschappij met behulp van taal.” 
Dit was het uitgangspunt van deze workshop 
onder leiding van Jonathan Szajman, docto-
raatsstudent en coördinator van Bruxelles 
FLE, Regionaal Centrum voor Expertise en 
Pedagogische Ondersteuning van leraren 
Frans als vreemde taal. De groep stelt vast 
dat de meeste cursussen voor het leren van 
vreemde talen erg complex zijn en veel 
omkadering nodig hebben. De informatie zou 
duidelijker en toegankelijker moeten zijn, de 
samenwerking tussen de (taalkundige en 
sociale) partners hechter, en de omkadering 
informeler. Het verband tussen integratie en 
het aanleren van de taal moet in vraag worden 
gesteld om het causale verband tussen beide 
te bepalen.

De conclusie was dat de relatie tussen de 
sociale taalpartners moet worden versterkt 
om tegemoet te komen aan de behoeften van 
de nieuwkomers in Brussel. Er is onvoldoende 
toegang tot en informatie over erkende en 
betaalbare taalcursussen. Er zijn niet genoeg 
erkende taalactoren, en taaltrainers in Brussel 
zijn onvoldoende gespreid (ze blijven gecon-
centreerd op één plek). Volgens de statistie-
ken bevordert het leren van de taal de 
integratie van nieuwkomers niet; het 
omgekeerde is waar. Het informele kader 
waarin de taal wordt aangeleerd, speelt de 
belangrijkste rol bij de integratie van migranten 
in Brussel. Het is vooral belangrijk te focussen 
op ongeletterde mensen en het digitaal 
aanleren van Nederlands en Frans op het 
Brusselse grondgebied. 
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 > Quentin Vanhay, externe communicatie bij Brulocalis

Gefeliciteerd! Welke impact zal deze prijs nu 
hebben op uw gemeente?

JULIEN MILQUET: Deze prijs is in de eerste plaats 
een mooie erkenning voor het werk dat we in het 
kader van het programma hebben geleverd. We 
krijgen van de Europese Unie nu een steunbedrag 
van 20.000 euro voor de communicatie rond het 
project en om het partnerschap te laten renderen. 
Enkele teams zullen ons in het kader van een toe-
komstige opdracht vergezellen naar Marsassoum. Zij 
zullen daar foto’s en video’s maken en interviews 
afnemen met inwoners van de lokale gemeenschap-
pen. Tot slot zal Anderlecht wellicht de rol van “advi-
serende gemeente” op zich nemen om bijvoorbeeld 
zowat overal in Europa gemeenten te helpen die 
willen weten hoe, en op welke basis en met welke 
filosofie ze een partnerschap moeten opzetten en 
hoe ze dat partnerschap een impuls kunnen geven 
en verbeteren …

Was het verrijkend om aan zo’n wedstrijd deel te 
nemen?

ANAÏS MARIE: Jazeker! We houden er heel positieve 
herinneringen aan over. We konden er niet alleen 
netwerken, maar hadden ook het geluk dat er op dat 
moment in Grenoble nog andere evenementen 
plaatsvonden, zoals de 48 uur van de inclusieve 
transitie en de conferentie van het internationaal 
observatorium van de participatieve democratie. Zo 
heb ik persoonlijk contact kunnen leggen en ervarin-
gen kunnen uitwisselen met heel wat actoren uit 
Europa, Senegal en elders.

Het project van de gemeente Anderlecht werd 
het “meest voorbeeldige van allemaal” genoemd. 

Welke aspecten zijn de jury volgens u het meest 
opgevallen?

J.M.: Ons project omvat enkele bijzondere aspecten, 
zoals het onderdeel inclusie, met name voor 
vrouwen, voor personen met een handicap en voor 
verschillende sociaal-economische categorieën van 
personen in een wat kwetsbaardere situatie.

A.M.: We hadden ook het geluk om een partner-
schap te hebben dat holistische projecten ontwikkelt 
en dat dus in meer of mindere mate aan alle DOD’s 
(Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, nvdr) van de 
Verenigde Naties voldoet, maar dat ook specifiekere 
thema’s zoals governance aankaart, aangezien we 
de financiën van de gemeente Marsassoum in 
evenwicht trachten te brengen.

Wat betekent dat voor uw gemeente? Hoe werd 
deze opdracht praktisch georganiseerd?

J.M.: We willen werken en resultaten boeken. We 
zetten intern dan ook verschillende middelen in. Het 
is een collectief project. Het is dus niet de bedoeling 
om de medewerkers terzijde te schuiven, maar wel 
om hen erbij te betrekken. Zo’n programma voor 
samenwerking en internationale solidariteit is een 
hoop werk. Er zijn middelen van de gemeente nodig, 
maar er moeten ook elders middelen gezocht 
worden. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door 
deze prijs te winnen, die ons extra steun van 
20.000 euro oplevert. We rekenen uiteraard ook op 
de financiële steun van de federale overheid in het 
kader van het Programma voor Gemeentelijke Inter-
nationale Samenwerking, dat voor de Brusselse 
gemeenten aan Brulocalis overgedragen werd.

GEMEENTEN ANDERLECHT EN MARSASSOUM 
BEKROOND TIJDENS DE PLATFORMAWARDS
Voor het partnerschap tussen de gemeenten Anderlecht en Marsassoum mochten Julien Milquet, schepen 
van Sport, Sociale Cohesie, Erediensten en Internationale Solidariteit van de gemeente Anderlecht, en Sény 
Mandiang, burgemeester van de Senegalese gemeente Marsassoum, op 6 december 2022 in Grenoble 
(Frankrijk) de eerste prijs van de PLATFORMAwards 2022 in ontvangst nemen van Duits Europarlementariër 
Pierrette Herzberger-Fofana� Het tweejaarlijkse programma wordt medegefinancierd door de Europese 
Unie en beloont projecten die praktijken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tussen steden en 
regio’s ontwikkelen� Een uitstekende gelegenheid om enkele vragen te stellen aan Julien Milquet – in het 
gezelschap van Anaïs Marie, projectverantwoordelijke internationale betrekkingen en partnerschappen 
voor de gemeente Anderlecht – over de impact van zo’n prijs voor zijn gemeente�
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Kan deze beloning een stimulans zijn om in 
de gemeente nog meer van zulke projecten 
op te starten?

J.M.: Momenteel zijn we bezig met een project 
van het Huis van Culturen en Sociale 
Samenhang in een Palestijns dorp in de buurt 
van Nablus. We zouden in het Zuiden ook een 
tweede partnerschap willen opstarten, dat 
meer gericht is op maatschappij en gezond-
heid, samen met de provincie Zagora in 
Marokko. Ze zouden graag eens zien hoe wij 
bepaalde aangelegenheden met betrekking 
tot senioren en mindervaliden aanpakken. Tot 
slot zouden we een aantal jumelages uit het 
verleden opnieuw willen opstarten met andere 
arbeidersbuitenwijken in grote Europese 
steden, zoals Hammersmith & Fulham (in 
Londen, nvdr), met een programma dat eerder 
gericht is op cultuur.

Welke ervaringen en lessen neemt u mee 
uit zo’n partnerschap?

J.M.: Sommige aspecten zijn duidelijk erg 
inspirerend en bieden stof tot nadenken, zoals 
de kwestie van de participatieve begrotingen 
of van de sociale cohesie.

A.M.: Maar we denken niet dat alles zomaar 
direct repliceerbaar is tussen beide 
gemeenten. Daarvoor zijn ze te verschillend. 
Een andere manier om lessen te kunnen 
trekken, is door de krachten te bundelen en 
ervaringen uit te wisselen, onder andere met 
andere Belgische steden die lid zijn van het 
federale programma, om te zien wat werkt en 
wat niet werkt.

Hebt u moeilijkheden of obstakels onder-
vonden in het kader van deze samenwer-
king? Welke struikelblokken moeten 
worden vermeden?

A.M.: Het is niet echt een moeilijk project. Het 
bestaat sinds 2018, is zeer goed omkaderd en 
wordt financieel goed gesteund. We hebben 
de middelen kunnen krijgen voor onze 
ambities.

J.M.: Soms speelt natuurlijk wel de kwestie 
van de afstand, en dus van de opvolging. 
Maar we kunnen gelukkig rekenen op een 
ernstige, efficiënte en gemotiveerde partner 
(Marsassoum, nvdr) met een toegewijd 
gemeenteteam dat zich 200% inzet voor zijn 
burgers.

Er was natuurlijk ook de coronapandemie …

J.M.: Inderdaad. Onze partners (in Marsas-
soum, nvdr) waren trouwens hier aan het 
begin van de lockdown in maart 2020! We 
werden er zoals iedereen direct mee gecon-
fronteerd, en bepaalde projecten hebben er 
misschien wat vertraging door opgelopen, 
maar uiteindelijk heeft de pandemie geen grote 
impact gehad. We konden in contact blijven 
via mail en videoconferentie. Zij hebben de 
coronacrisis overigens minder hard gevoeld 
dan wij, waardoor ze hun activiteiten bijna 
zoals normaal konden voortzetten.

Heeft deze opdracht nieuwe synergieën 
teweeggebracht tussen het bestuur, de 

politieke wereld en de burgermaatschap-
pij?

A.M.: Wij werken op meerdere niveaus en 
transversaal, bijvoorbeeld met andere mensen 
in de gemeente, zoals de gemeenteontvanger 
die alle kwesties met betrekking tot HR en 
financiën behandelt. Voor onze projecten, 
zowel hier als in Marsassoum, kunnen we 
rekenen op betrokken medewerkers die deel 
uitmaken van het stuurcomité van het 
programma.

J.M.: Voorts werken we voor onze projecten 
samen met de burgermaatschappij. Een 
inwoonster, die interesse had in Europese 
jumelages en die in ons stuurcomité voor 
Marsassoum zetelt, heeft ons op geheel vrijwil-
lige basis geholpen om (opnieuw) contact te 
leggen met een aantal mensen ter plaatse.

Om te eindigen met een persoonlijke toets: 
zou u meer van dergelijke buitenlandse 
samenwerkingsprogramma’s willen zien? 
Wat hebt u persoonlijk geleerd uit zo’n uit-
wisseling met uw collega’s in Senegal?

A.M.: Ik heb nog veel intergemeentelijke of 
samenwerkingsprojecten achter de hand – ik 
ben persoonlijk erg gefocust op decentrale 
samenwerking – maar ik hoop nu ook geen 
250 partnerschappen te hebben, want we 
kunnen helaas niet alles doen! (lacht)

J.M.: Persoonlijk heb ik veel bijgeleerd over de 
politieke structuur (van Senegal, nvdr) en over 
de manier waarop de lokale, politieke en 
bestuurlijke cultuur van het land werkt. 

 > Julien Milquet en Sény Mandiang met de jury van de PLATFORMAwards in Grenoble
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Dienst duurzame stad: duurzame ontwikkeling

KRINGLOOPDIENSTEN EN 
VRIJWARENDE INZAMELINGEN 
– VERGADERING VAN DE 
COÖRDINATIEGROEP

Op maandag 28  november is de 
Coördinatiegroep Kringloopdiensten en 
Vrijwarende Inzamelingen samengekomen 
in de kantoren van Brulocalis om projecten 
in de Brusselse gemeenten te bespreken: 

dat in Sint-Gillis (Kringloopwinkel), Vorst, 
Jette (Kringloopwinkel Noord-West), 
Schaarbeek, Brussel (Troc & Brol, Cyclup), 
Watermaal-Bosvoorde (Recyclerie 1170), 
Sint-Pieters-Woluwe (Kringloopwinkel in 
het Recypark), Elsene, en Anderlecht. 
Deze bijeenkomst was een gelegenheid 
om het te hebben over goede praktijken, 
werkmethoden en de zoektocht naar 
partners. Er werd ook gesproken over 
de uitdagingen waar de verschillende 
kringloopdiensten allemaal mee te maken 
krijgen, zoals aanwervingsproblemen, het 
zoeken en coördineren van een lokaal of 
het beheer van een gemeentelijke VZW. 
Leefmilieu Brussel presenteerde ook de 
laatste nieuwigheden van het Gewest over 
hergebruik, w.o. de verplichting om textiel 
vanaf 2025 gescheiden te sorteren.

https://brulocalis.brussels/nl/nieuws/
kringloopdiensten-en-vrijwarende-
inzamelingen-vergadering-van-de-
coordinatiegroep

CLEAN.BRUSSELS – 
LANCERINGSEVENT

Het lanceringsevent van clean.brussels 
vond plaats op 5  december. De strategie 
bestaat uit 14 doelstellingen en 65 concrete 
maatregelen, en betrekt zowel de overheid, 
als de burger en de particuliere sector. De 
strategie zal onder andere de acties van 
de gemeenten en het Gewest moeten 
coördineren, en een locatie moeten vinden 

waar alle betrokken partijen kunnen 
samenkomen om met elkaar in overleg te 
treden.

https://brulocalis.brussels/nl/nieuws/
cleanbrussels-lanceringsevent

GEMEENTELIJK OVERLEG ROND 
HET LKEP

Op 6  februari organiseerde Brulocalis een 
overleg over het Gewestelijk Lucht-Klimaat-
Energieplan (LKEP) en meer bepaald 
over het openbaar onderzoek dat vorig 
jaar december hierover werd gelanceerd. 
De bedoeling was de adviezen van de 
Brusselse gemeenten over het LKEP in te 
winnen teneinde hierover een advies aan de 
regering te kunnen opstellen.

OVERLEG MET DE GEMEENTEN 
OVER HET ENERGIEVERBRUIK IN 
DE ZWEMBADEN

Op 10  februari organiseerde Brulocalis een 
bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen 
over het energieverbruik in sportfaciliteiten 
(en meer bepaald zwembaden). De 
bedoeling was om met de gemeenten de 
mogelijkheden te bekijken om op korte, 
middellange en lange termijn energie te 

besparen. Starten deden we met een 
rondetafelgesprek over de moeilijkheden 
en de bestaande praktijken in de Brusselse 
gemeenten, met als doel goede praktijken 
en/of innoverende ideeën in kaart te 
brengen. Vervolgens gaven Serge Mathonet, 
directeur van de AES (Association des 
Etablissements Sportifs) en Pierre Dewart, 
voorzitter van de AES, een presentatie over 
goede praktijken en over meer algemene 
gegevens betreffende het energieverbruik in 
sportaccommodaties.
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OPRICHTING VAN EEN 
INTERGEMEENTELIJKE 
WERKGROEP 
STADSVERNIEUWING IN HET 
KADER VAN DE STRATEGIE 
RENOLUTION

Begin januari heeft Brulocalis de gemeenten 
aangeschreven om hen in te lichten dat er 
in het kader van de strategie RENOLUTION 
een nieuwe intergemeentelijke werkgroep 
stadsvernieuwing komt. Brulocalis 

heeft hiervan de leiding gekregen. Deze 
werkgroep, die in januari 2023 van start 
is gegaan, moet de behoeften van de 
gemeenten aan ondersteuning in kaart 
brengen, samen met hen strategieën, 
procedures of instrumenten uitwerken of 
nagaan hoe de procedures of voorschriften 
op het vlak van groepsrenovaties 
eenvoudiger kunnen voor de gemeenten 
en de burgers. De voorbereidende 
werkzaamheden hebben een aantal 
prioriteiten aan het licht gebracht, zoals 
de financiering en de premiestelsels, 

personeel, de behoefte aan coördinatie 
en transversaliteit, administratieve 
vereenvoudiging, transparantie en 
uniformiteit van het regelgevingskader en de 
tenuitvoerlegging van de burgerdynamiek.

VERGADERING VAN DE 
WERKGROEP NOORD MAROKKO 
OP 9 FEBRUARI IN OUDERGEM

De 9 Brusselse gemeenten en de 
gemeente Terhulpen, die deel uitmaken 
van het Marokko-programma, zijn op 
9  februari samengekomen om de balans 
op te maken van het afgelopen jaar 2022 
en voor de verwachte verslaglegging 
over dit nieuwe programma. Tegelijkertijd 
werd ook het profiel voorgesteld van de 
nieuwe nationale coördinator in Marokko, 
die in 2023 aan haar opdracht voor de 
10 Marokkaanse gemeenten begint. Ten 
slotte hebben de deelnemers gewerkt 
aan de identificatie van een leervraagstuk 
voor het Marokko-programma. Naast de 
klassieke verantwoordingen in de vorm 
van de jaarverslagen, moet de groep ook 
een element uitdiepen, een werkhypothese 
waarover we tijdens de resterende vier jaar 
van het programma willen leren.

WERKGROEP EUROPA 
– VERGADERING OVER 
INTERNATIONALE 
SAMENWERKING

Op 24  januari is de werkgroep 
Europa bijeengekomen om 
ervaringen uit te wisselen over een 
ontwikkelingssamenwerkingsproject dat 
door de Europese Unie wordt gefinancierd. 
De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft een 
project voorgesteld ter “versterking van de 
administratieve en financiële vaardigheden 
in de provincie Noord-Kivu”. Het project 

behelst onder meer digitale volkstelling en 
geboorteregistratie, het opstellen van een 
adressenbestand van belastingbetalers, 
een kadaster en het in kaart brengen 
van school- en gezondheidsgebouwen. 
Dankzij financiële steun van de EU in het 
kader van haar ontwikkelingsbeleid kunnen 
ambtenaren in de DRC een opleiding 
krijgen om hun vaardigheden te vergroten. 
De burgers van Noord-Kivu zullen op hun 
beurt in de ogen van de samenleving een 
legaal bestaan kunnen leiden.

Na de presentatie van Sint-Pieters-Woluwe 
lichtte Brulocalis de voorwaarden toe van 
een “Erasmus+”-oproep voor projecten 
die “samenwerkingspartnerschappen” op 
het vlak van onderwijs, opleiding, jeugd en 
sport financieren. Met deze oproep kunnen 
samenwerkingsprojecten tussen lokale 
besturen uit Europese en niet-Europese 
landen worden gefinancierd, die aansluiten 
bij de prioriteiten van het Erasmus+-
programma: inclusie en diversiteit, milieu 
en bestrijding van klimaatverandering, 
digitalisering, gemeenschappelijke waarden 
en democratische participatie.

Afsluitend heeft Brulocalis haar nieuwe 
informatietools op het vlak van subsidies 
voorgesteld, namelijk haar databank en 
haar nieuwe nieuwsbrief “subsidies”, 
met daarin de Belgische en Europese 
financieringsmogelijkheden. Voor meer 
informatie en om u in te schrijven voor de 
nieuwsbrief: https://brulocalis.brussels/nl/
newsletters

Dienst duurzame stad: lokale en participatieve democratie

WORKSHOP OVER WIJKRADEN

Op woensdag 23 november heeft Brulocalis 
een workshop georganiseerd over wijkraden, 
burgervergaderingen en soortgelijke 
inspraakmogelijkheden. Wij kregen 
presentaties van initiatieven in de gemeenten 
Oudergem, Etterbeek en Sint-Gillis (+ een 
initiatief van het plaatselijke OCMW). Hieruit 
kwamen een aantal aanbevelingen voort die 
te vinden zijn op onze website.

https://brulocalis.brussels/nl/nieuws/lokale-
en-participatieve-democratie-workshop-
over-wijkraden
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HONDERDEN 
SUBSIDIES  
IN ÉÉN KLIK 

   Een overzicht van de subsidies 
    die meerdere instanties en      
    organisaties verlenen:

• het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
•  de Franse gemeenschapscommissie

(COCOF), de Vlaamse
gemeenschapscommissie (VGC) en
de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie (GGC);

• de Franse gemeenschap (Fédération
Wallonie-Bruxelles) en de Vlaamse
gemeenschap;

• de federale overheid;
• de Europese Unie;
• verschillende fondsen en stichtingen,

mecenaten...

   Praktische infofiches ter voorbereiding 
van je aanvraagdossier 
(toekenningsvoorwaarden, bedrag en     
uitbetaling, procedure, wettelijke en     
regelgevende bronnen, praktische
informatie).

Contact: welcome@brulocalis.brussels  02 538 51 40

GA NAAR DE SUBSIDIERUBRIEK

Op de website van Brulocalis vind je onder de unieke subsidierubriek heel wat info 
over mogelijke financieringsbronnen voor je projecten.
Als lid van Brulocalis vind je:

  De toolbox “subsidies”, 
    uitgewerkt door de werkgroep 
    subsidies, reikt heel wat 
    informatieve tools en beheers- 
    en evaluatietools aan voor een 
    betere financiering van je      
    projecten, en ook een 
    vademecum voor een betere 
    structurering en 
    professionalisering van de 
    subsidiologen in je gemeente.

    Abonneer je op onze digitale        
    nieuwsbrief, ons tijdschrift     
    Nieuwsbrief en onze gidsen met 
    nog meer praktische info voor de 
    lokale besturen.

   Zoekfilters voor een overzicht van 
    de financieringsbronnen per     
    onderwerp. 

    Een agenda met de infosessies van     
    de verschillende organisaties en een 
    overzicht van de uiterste     
   indieningstermijnen voor de 
    projectoproepen. Handig om een 
    melding in je agenda te zetten.

   De gevolgen van de     
    staatshervormingen voor de 
    subsidies.

   Inspelend op de actualiteit  
    (vb: coronamaatregelen of Oekraïne).


