
Het CPLRE bestaat uit 318 vertegenwoordigers van meer dan 200.000 lokale en regionale overheden uit de 47 lidstaten van de Raad 
van Europa. Net als de Parlementaire Vergadering is het Congres een raadgevend orgaan dat de stem van de lokale en regionale 
democratie vertegenwoordigt in de Raad van Europa. De voorganger van dit Congres kwam in 1957 voor het eerst bijeen, maar in haar 
huidige vorm bestaat deze vergadering van lokale en regionale verkozenen sinds 1994. Het Congres is de auteur van het Europees 
handvest van de lokale autonomie (dat ook te vinden is op de website van Brulocalis en dat regelmatig wordt aangehaald in deze 
Nieuwsbrief) en ziet toe op de naleving van dit handvest door de lidstaten. Het Congres stuurt geregeld waarnemers uit om de lokale en 
regionale verkiezingen te volgen en heeft het in zijn verslagen en debatten vaak over de situatie van de ‘burgemeesters onder druk’. Het 
Congres is samengesteld uit twee kamers: de Lokale Kamer en de Regionale Kamer. De Belgische delegatie bestaat uit zeven gewone 
leden en zeven plaatsvervangende leden uit de gemeenten en uit de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. Brulocalis 
neemt het secretariaat van de delegatie op zich. 

Justyna Podrazka is de nieuwe secretaris onder leiding van Corinne François. 

MAAK KENNIS MET DE BELGISCHE DELEGATIE 

Voor de Lokale Kamer 
Effectieve leden: Marc COOLS - Ukkel, Julie PATTE - Charleroi en Ines SWAELENS - Ternat 

Plaatsvervangende leden: Jean-Paul BASTIN - Malmedy, Romain GAUDRON - Aarlen, Mieke VAN DEN 
BRANDE - Bonheiden en Cindy VERBRUGGE - De Panne

Voor de Regionale Kamer
Effectieve leden: Carla DEJONGHE - Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Karl-Heinz LAMBERTZ - 
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, Joris NACHTERGAELE - Vlaams Parlement en Maxime 
HARDY - Waals Parlement

Plaatsvervangende leden: Joke SCHAUVLIEGE - Vlaams Parlement, Emmily TALPE - Vlaams Parlement 
en Olivier MAROY - Waals Parlement

De jonge afgevaardigde van de delegatie is momenteel Adel RAMDANI, medewerker van het ICRC en 
afgestudeerd als master in de politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en mensenrechten.

Jean-Paul Bastin is momenteel voorzitter van de Belgische delegatie en Carla Dejonghe vicevoorzitter. Het 
voorzitterschap is een beurtrol, met telkens een voorzitter en vicevoorzitter van een andere taalrol. Marc 
Cools, voormalig voorzitter van Brulocalis, maakt ook deel uit van de delegatie. Carla Dejonghe en Marc 
Cools vertegenwoordigen ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Marc Cools is gemeenteraadslid in 
Ukkel). Twee leden van de Belgische delegatie zijn tevens voorzitter van een politieke groepering van het 
Congres (twee van de vier groeperingen in het Congres), wat opmerkelijk is voor een delegatie als de 
onze. Het gaat meer bepaald om Karl-Heinz Lambertz voor de Groep van de Socialisten, Groenen en 
Progressieve Democraten en Marc Cools voor de Onafhankelijke en Liberale Democratische Groep. De 
werkzaamheden van het Congres zijn georganiseerd in drie commissies:

• Monitoringcommissie (Marc Cools, Joris Nachtergaele, Maxime Hardy, Olivier Maroy, Mieke Van den 
Brande en Cindy Verbrugge);

• Governancecommissie (Karl-Heinz Lambertz, Ines Swaelens, Joke Schauvliege en Romain Gaudron);

• Commissie Current Affairs (Carla Dejonghe, Julie Patte, Jean-Paul Bastin en Emmily Talpe).

BRULOCALIS ALS ACTOR VAN 
DE RAAD VAN EUROPA 
Van 26 tot 28 oktober vond in Straatsburg de 41e zitting van het Congres van de Lokale en Regionale 
Overheden van de Raad van Europa (CPLRE) plaats. 

 > Justyna PODRAZKA, adviseur bij Brulocalis, met de hulp van Philippe DELVAUX, van de dienst communicatie bij 
Brulocalis, en met de steun van de Belgische vertegenwoordigers in het CPLRE 
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HET CONGRES: SCHILDWACHT 
VAN DE LOKALE DEMOCRATIE
Omdat je geen echte democratie kunt hebben zonder 
een sterke lokale democratie, keurde het Congres van 
de Lokale en Regionale Overheden van de Raad van 
Europa in 1985 het Europees Handvest van de Lokale 
Autonomie goed. De meest kenmerkende activiteit 
van het Congres van de Lokale en Regionale 
Overheden is het monitoren van de naleving van dit 
handvest, dat is uitgegroeid tot een referentieverdrag 
voor de bescherming van de rechten van de lokale en 
regionale overheden, zoals het recht om autonomie te 
hebben, om hun eigen lokale organen te verkiezen, 
om eigen bevoegdheden uit te oefenen, en om te 
beschikken over administratieve structuren en 
financiële middelen die in verhouding staan tot hun 
bevoegdheden. Het handvest is het eerste Europese 
document waarin het subsidiariteitsbeginsel is 
opgenomen. Deze internationale overeenkomst 
bepaalt normen voor de bescherming van de rechten 
van de lokale overheden en verplicht de 47 lidstaten 
van de Raad van Europa, die het handvest allemaal 
hebben ondertekend, ertoe om bepaalde beginselen 
na te leven. Deze monitoring maakt een constructieve 
politieke dialoog met de overheden van de lidstaten 
mogelijk rond lokale en regionale kwesties. De 
verslagen, aanbevelingen en resoluties die door het 
Congres worden aangenomen, verschaffen de 
regeringen, parlementen, verenigingen, verkozenen 
en de media informatie over de toestand van de lokale 
en regionale democratie. Op basis van de resultaten 
van deze monitoringactiviteiten hebben de lidstaten 
verscheidene hervormingen in de wetgeving 
doorgevoerd. 

HET CONGRES: WAARNEMINGSMISSIES
Het Congres observeert geregeld de lokale en 
regionale verkiezingen in de lidstaten van de Raad 

van Europa. Zo kan een delegatie van waarnemers 
toezien op het goede verloop van de verkiezingen. 
Ze worden voorafgegaan door vergaderingen met 
vertegenwoordigers van de politieke groeperingen 
en partijen, kiescommissies, media en ngo’s. De 
delegatie publiceert een inleidende verklaring tijdens 
een persconferentie ter plaatse na afloop van de 
verkiezingen. Er wordt een verslag opgemaakt door 
het lid van het Congres dat is aangewezen als ver-
slaggever van de waarnemingsmissie. Het gaat 
hierbij om de verkiezingsprocedures en de feiten die 
op de dag van de verkiezingen zijn waargenomen, 
de algemene politieke situatie in het land, de sfeer 
die tijdens de verkiezingscampagne heerste, en de 
vooruitgang die al dan niet is vastgesteld op het 
gebied van democratie. Door via plaatselijke 
bezoeken in de lidstaten de naleving van het 
handvest te monitoren, kan het Congres een politieke 
dialoog opbouwen met de overheden van deze 
landen en aanbevelingen formuleren die vaak de 
verzoeken van de verenigingen van steden en 
gemeenten ondersteunen. Aanbevelingen die 
regelmatig terugkomen in de waarnemingsversla-
gen, zijn voldoende financiering, effectief overleg met 
de vertegenwoordigers van de lokale overheden en 
een echte dialoog met deze vertegenwoordigers 
voordat er beslissingen worden genomen met een 
impact op deze overheden. De lokale democratie is 
een erg grote uitdaging in sommige Europese landen 
om er de democratie te verankeren. De macht mag 
niet alleen verticaal zijn, maar ook horizontaal met 
lokale en regionale overheden die over reële 
bevoegdheden en soms andere politieke meerder-
heden dan het centrale niveau beschikken. Het 
Congres heeft vele samenwerkingsacties 
ondernomen met landen als Oekraïne, Moldavië, 
Georgië, Armenië en Bosnië-Herzegovina. Het 
Congres bouwt ook partnerschappen op met 
Marokko en Tunesië voor de ondersteuning van 
hervormingen die een lokale democratie vestigen. 
Dankzij de aanhoudende inspanningen van het 
Congres konden gemeenteraadsverkiezingen 

> De Belgische delegatie

NIEUWSBRIEF 
JANUARI-FEBRUARI 2022 23

EUROPAGINA



worden georganiseerd in de stad Mostar, waar 
dergelijke verkiezingen jarenlang niet mogelijk waren 
door de verdeeldheid onder de gemeenschappen.

CONGRES: DE STEM VAN DE 
JONGE AFGEVAARDIGDEN
Sinds oktober 2014 nodigt het Congres ook jongeren 
met verschillende achtergronden – jongerenactivis-
ten, jeugdwerkers, studenten, jongeren die politiek 
geëngageerd zijn – uit om de zittingen bij te wonen, 
zich te mengen in de debatten en met de leden van 
het Congres gedachten uit te wisselen over actuele 
kwesties. In het kader van hun deelname moeten de 
jonge afgevaardigden sinds 2016 tussen de zittingen 
hun eigen projecten ontwikkelen op lokaal en 
regionaal niveau. Deze jonge afgevaardigden hebben 
een reële impact op het verloop van het Congres. 
Niet alleen wat de jongerenkwesties betreft, maar 
hun stem en zienswijze versterken de thematische 
werkzaamheden. Zo kreeg de Belgische jonge 
afgevaardigde tijdens de 41e zitting van het Congres 
de kans om deel te nemen aan de voorbereidende 
werkzaamheden van de verschillende toespraken en 
bijdragen. Met de hulp van de ‘coach’ schreef hij 
verschillende teksten over de onderwerpen die 
tijdens de zitting aan bod kwamen (debat post-
corona, migratie, platformen voor homesharing, 
enz.). De jonge afgevaardigden hebben zelf ook 
presentaties gegeven aan de leden van het Congres, 
waarbij ze hun standpunten, opmerkingen en 
suggesties deelden met het oog op de opstelling van 
een gemeenschappelijk onboardingdocument voor 
de afgevaardigden van de volgende bijeenkomst.

41e ZITTING VAN HET CONGRES:
Tijdens de 41e zitting van het Congres focusten de 
leden van de Belgische delegatie vooral op twee 
onderwerpen die in Straatsburg zijn voorgesteld:  

• Collaboratieve platformen voor woningverhuur: 
uitdagingen en mogelijkheden voor gemeenten 
(ontwerp van resolutie en aanbeveling CG (2021) 
41-13);

• Thematisch debat: werkomstandigheden van de 
lokale verkozenen in tijden van haatzaaierij en 
fake news op het internet.

In dit artikel zullen we het vooral hebben over het 
tweede onderwerp en kaarten we dat van de 
platformen voor woningverhuur maar kort aan.

De leden van de Belgische delegatie hebben een 
verontrustende toename van agressiviteit en haat-
zaaierij tegenover lokale verkozenen in sociale 
media vastgesteld sinds het begin van de coronape-
riode. Deze haatzaaierij en het fake news dat ermee 
gepaard gaat, zijn alsmaar complexere fenomenen in 
onze maatschappij. De sociale media bieden de 
beleidsmakers op alle bestuursniveaus uiteraard 
heel wat mogelijkheden en maken het makkelijker 
om rechtstreeks en meer open te communiceren 
met de burger, maar er zijn ook nadelen aan 
verbonden. In heel Europa hebben lokale en 
regionale verkozenen, die het dichtst bij de burger 
staan, sinds een paar jaar meer en meer te maken 
met online haatspraak. In 2018 heeft het Congres 
daarom een aantal debatten opgestart rond het 
thema ‘Burgemeesters onder druk’ om het te 
hebben over de ongegronde juridische, psycholo-
gische, fysieke en financiële druk vanwege de 
centrale regeringen, de meerderheidspartijen maar 
ook andere actoren van hun respectievelijke 
overheidsinstanties. Fake news kan bovendien 
nadelige gevolgen hebben voor onze democratieën 
en voor de politiek, vooral in tijden van verkiezingen 
en referenda, en hetzelfde geldt voor haatzaaierij. De 
burgemeesters en andere lokale verkozenen zijn 
steeds vaker het doelwit van ontevreden burgers, in 
het bijzonder naar aanleiding van de coronamaatre-
gelen die op nationaal of federaal niveau zijn 
genomen. Het internet en de sociale media werken 
dit geweld tegen lokale beleidsmakers in de hand. 
Om de strijd aan te binden tegen dit gevaarlijke 
fenomeen, heeft het Congres een innoverend weten-
schappelijk samenwerkingsproject opgestart, waar 
verschillende universiteiten (onder het beheer van de 
Duitse universiteit van Ludwigsburg) bij betrokken 
zijn en dat onderzoek zal verrichten naar de evolutie 
en schadelijke gevolgen van fake news en haatspraak 
en welke impact zij hebben op de lokale democratie 
en de politiek. De resultaten van dit diepgaande uni-
versitaire onderzoek worden voorgesteld tijdens de 
volgende zitting van het Congres in maart 2022 en 
opgenomen in een nieuw thematisch verslag van de 
Governancecommissie. De leden van het Congres 
zullen hier actief bij betrokken worden via een 
enquête die hen de kans biedt om even na te denken 
over hun eigen ervaringen op het internet. De 
antwoorden van de leden van het Congres zullen 

> Marc Cools en Carla Dejonghe, respectievelijk lid van de Lokale Kamer en de 
Regionale Kamer.
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> Het CPLRE in volle zitting

ook helpen om de geformuleerde veronderstellingen 
en de door de onderzoekers voorgestelde 
hypothesen te bevestigen of te ontkrachten. De 
bedoeling is om een wetenschappelijke basis te 
leggen voor beleidsmaatregelen tegen fake news en 
online haatzaaierij op lokaal en regionaal niveau.

> Meer info

Meer informatie (in het Engels) is te vinden op 
www.coe.int > Congress > News > News 2021 
> how to preserve local democracy in the face 
of fakes news and hate speech

• De presentatie van een universitair onderzoek 
naar haatspraak, dat tijdens de 41e zitting van 
het Congres werd voorgesteld

• De richtnota CPL (2021) 41-03 voor het 
thematisch debat: werkomstandigheden van de 
lokale verkozenen in tijden van haatzaaierij en 
fake news op het internet

Wat de lokale uitdagingen van het woningverhuur-
beleid betreft, zijn onze leden unaniem over hun visie 
op het probleem van de Airbnb’s, die volgens hen 
nieuwe kwesties aan de orde stellen met betrekking 
tot woningen, ruimtelijke ordening en evenwicht 
tussen de actoren in de toeristische sector en die 
een nieuwe vorm van regelgeving vereisen om de 
lokale overheden niet te schaden. 

Wat moeten we nu onthouden van de behandeling 
van dit onderwerp door het Congres van de 
Lokale en Regionale Overheden van de Raad van 
Europa?

In zijn resolutie verzoekt het Congres de lokale en 
regionale overheden om hun wetgeving betreffende 
de kortetermijnverhuur vast te leggen of te herzien, 
waarbij ze de nadruk leggen op hun langetermijnvisie 

op de collaboratieve economie in de sector van het 
logies met betrekking tot enerzijds de bescherming 
van de bewoners en stadscentra en anderzijds de 
aantrekkelijkheid voor gekwalificeerde arbeidskrach-
ten, nieuwe bedrijven en toeristen. 

In zijn aanbeveling vraagt het Congres dat de 
nationale overheden, met het oog op de naleving van 
de regelgeving, de macht van de lokale en regionale 
overheden versterken door een betere samenwer-
king met de dienstverleners rond de overdracht van 
gegevens, zodat de gemeenten de uitvoering van de 
lokale regelgevingen efficiënt kunnen controleren.

Het Congres heeft een studie hieromtrent gepubli-
ceerd, die het resultaat is van overleg met bestuurders 
van verschillende Europese steden in combinatie 
met een analyse van diverse eerdere onderzoeken 
van de Ligue nationale des villes (LNV), universitaire 
onderzoeken, actualiteitendossiers en bestaande 
wetten. De LNV wilde de vertegenwoordigers van 
een gevarieerde subgroep van steden een aantal 
vragen stellen, waarbij vooral werd gefocust op de 
geografische ligging, de omvang en het officiële 
standpunt van deze steden. Zo stelde de LNV een 
groep van vijftien steden samen, waarvan er zes 
wilden deelnemen aan de studie: Amsterdam 
(Nederland), Berlijn (Duitsland), Bordeaux (Frankrijk), 
Porto (Portugal), Tirana (Albanië) en Wenen 
(Oostenrijk). 

> Meer info

Meer informatie (in het Engels) is te vinden op 
www.coe.int > Congress > News > News 2021

NIEUWSBRIEF 
JANUARI-FEBRUARI 2022 25

EUROPAGINA

http://www.coe.int
https://www.coe.int/en/web/congress/-/how-to-preserve-local-democracy-in-the-face-of-fakes-news-and-hate-speech-
https://www.coe.int/en/web/congress/-/how-to-preserve-local-democracy-in-the-face-of-fakes-news-and-hate-speech-
https://rm.coe.int/20211027-en-speech-prof-muller-torok-hate-speech-and-fake-news-on-the-/1680a450d7%20%20Help/Aide%20http:/rm.coe.int/help/email_as_public_link.htm
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a44b8c
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a44e71
https://search.coe.int/congress/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a44e77
http://www.coe.int



