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I – Statutair gedeelte
Het secretariaat van de vergadering is in handen van Jean-Michel RENIERS, directeur ad interim
tijdens het drie maanden durende bevallingsverlof van Corinne FRANÇOIS.
Marc COOLS heeft het genoegen de geboorte aan te kondigen van Louis, op 21 mei. Moeder en
baby stellen het goed.
(Applaus)

1. Nazicht van de machtiging van de vergadering
Marc COOLS wijst erop dat dit een gewone vergadering is, waarbij geen aanwezigheidsquorum
vereist is voor de statutenwijziging van punt 9.
Hij stelt vast dat twee derden van de gemeenten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de
vergadering dus ruim representatief is.

2. Verslag van de vergadering van 17 juni 2015
Het ontwerp van verslag van de algemene vergadering van 17 juni 2015 werd verzonden samen met
de uitnodiging en stond sinds vorige zomer al op de website van de Vereniging. Marc COOLS vraagt
of er nog opmerkingen zijn daaromtrent.
Jos BERTRAND vraagt een wijziging van het verslag met betrekking tot de aanstelling van nieuwe
leden van de algemene vergadering.
Er stond dat Jef VAN DAMME vervangen werd door Bernadette VRIAMONT en Fouad AHIDAR door Jos
BERTRAND. Maar het is omgekeerd: Jef VAN DAMME werd vervangen door Jos BERTRAND en Fouad
AHIDAR door Bernadette VRIAMONT.
Na deze correctie wordt overgegaan tot het stemmen. Het verslag van de algemene vergadering van
17 juni 2015 wordt unaniem goedgekeurd.

3. Berekening van de bijdragen 2016
Zoals de revisor dit jaar aanstipte, wijst Marc COOLS erop dat de berekening van de bijdragen van
de gemeenten een bevoegdheid is van de algemene vergadering.
Sinds 2007 waren de bijdragen geïndexeerd in functie van de variatie van het bevolkingscijfer en de
index van de consumptieprijzen, plus 2 % bovenop de index op de consumptieprijzen. Dat
bijkomende bedrag werd verlaagd van 2 naar 1 % door het Bureau. Om de bijdrage zo sterk mogelijk
te beperken werd het bijkomend percentage in 2016 geschrapt om rekening te houden met de
financiële toestand van de gemeenten, met name na vragen van de Conferentie van Burgemeesters.
Aangezien de financiële situatie van de Vereniging stabiel is – rekening 2015 vertoont een positief
saldo van 91.456 euro – kan deze beslissing zonder ernstige gevolgen genomen worden.
Het systeem dat momenteel voor het jaar 2016 gebruikt wordt, gaat uit van de bijdrage van het
vorige jaar aangepast aan het bevolkingsaantal en aan de index van de consumptieprijzen. Dat
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systeem werd reeds goedgekeurd voor de bijdragen 2016 en we stellen vast dat het globale volume
van de bijdragen dus zeer weinig gestegen is van 2015 (1.517.293,46 €) tot 2015 (1.539.502,43 €).

Gemeente
Anderlecht
Oudergem
Sint-Agatha-Berchem
Stad Brussel
Etterbeek
Evere
Vorst
Ganshoren
Elsene
Jette
Koekelberg
Sint-Jans-Molenbeek
Sint-Gillis
Sint-Joost-ten-Node
Schaarbeek
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Pieters-Woluwe

Postcode
1070
1160
1082
1000
1040
1140
1190
1083
1050
1090
1081
1080
1060
1210
1030
1180
1170
1200
1150

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bijdrage 2015
143.379,90
45.785,21
34.143,08
203.198,96
63.808,59
52.799,86
73.744,52
34.345,49
107.442,92
68.729,76
30.853,20
120.920,88
68.990,62
39.139,68
161.171,06
104.819,15
35.138,50
72.333,79
56.548,29

Bijdrage 2016
145.721,00
46.459,29
34.700,70
210.607,20
64.658,13
53.816,30
74.867,34
34.892,10
108.300,38
69.824,60
31.349,35
122.605,03
69.439,70
39.188,16
161.370,69
105.301,87
35.425,29
73.748,11
57.227,19

TOTAAL:

1.517.293,46

1.539.502,43

De beslissing wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring van rekening 2015 en decharge van de commissaris van de
rekeningen Éric MATHAY, vertegenwoordigd door Amaury STAS
Marc COOLS onderstreept dat Éric MATHAY de rekeningen 2015 voorgelegd heeft op de Raad van
Bestuur op 27 april 2016 en dat deze een waarheidsgetrouw en volledig beeld geven van de
financiële situatie van de Vereniging het afgelopen jaar.
Hij wijst erop dat het zeer moeilijk is de rekeningen van het ene jaar met het andere te vergelijken,
want na een opmerking van het revisorenkantoor voor het jaar 2014 werd de methode voor de
verrekening van de subsidies gewijzigd. Ter herinnering: om zich te aligneren op de boekhoudregels
werd in 2014 voor het eerst een nieuwe methodologie toegepast voor de verrekening van de
subsidies. Tot 31 december 2013 werden de subsidies opgenomen als opbrengst op het moment
van de betaling door de subsidiërende overheid.
Voor 2015 is commentaar nuttig bij 2 elementen:
1. Voortzetting van de methode van inbreng van de subsidies die in gebruik genomen werd in
2014: Na advies van de commissie van de boekhoudnormen van 2016 werd de methode om
GIS-subsidies (federale subsidie) in te brengen aangepast.
2. Wijziging van het percentage ivm afschrijving: dit werd aangepast van 20 % naar 33,33 % vanaf
2015 om de duur van het gebruik van de licenties beter te volgen.
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57 % van de ontvangsten (1.808.400 €) van de Vereniging komt uit bijdragen van gemeenten,
OCMW’s en intercommunales en ongeveer 39 % uit gewestelijke subsidies (1.156.800 €). Er zijn
enkele percenten meer eigen ontvangsten en organismen zoals Ethias en Belfius steunen bepaalde
activiteiten van de Vereniging. Wij danken hen voor hun steun.
De resultatenrekening in 2015 vertoont een positief saldo van 91.456 €. De opmerkelijkste
verschillen bevinden zich op het niveau van personeel: we zien een stijging van de personeelskosten
van 2014 tot 2015; er is een stijging met 185.000 euro toe te schrijven enerzijds aan
baremaverhogingen, anciënniteit maar ook een stijging van de activiteit van het personeel, nl. van
26,5 naar 29,5 VTE. Omwille van nieuwe opdrachten die ons door de regering toegekend werden,
werd er een mobiliteitsadviseur aangeworven voor de commissie verkeersveiligheid. Ook werd er
een economiste aangeworven met eigen middelen.
De omzet is gestegen. Sinds de heruitgave van de Nieuwe Gemeentewet steeg de omzet van de
publicaties met 27 %. De stijging van de bijdragen in de globale post van de bijdragen betreft niet
zozeer een stijging op het niveau van de gemeenten (sinds de invoering van het nieuwe systeem van
indexering), maar op het niveau van de OCMW's. De afdeling OCMW, inmiddels omgedoopt tot
Federatie van OCMW's (cf. punt 9), vraagt sinds 2015 een grotere inspanning van de aangesloten
OCMW's om hun activiteiten te financieren.
Wat de subsidies betreft, kunnen we stellen dat die nagenoeg ongewijzigd bleven van 2014 tot 2015.
Het positief saldo werd aan verschillende reserves toegewezen: 50.000 euro in de reserve voor het
gebouw met het oog op werken of een eventuele verhuizing. Na deze verschillende toevoegingen
aan de reserves bleef er een positief saldo van 14.500 euro. De totale balans bedraagt 6.050.703
euro met een dertigtal medewerkers.
Rekeningen 2015
Amaury STAS van het revisorenkantoor BMA vertegenwoordigt op deze vergadering Eric MATHAY,
commissaris van de rekeningen voor de Vereniging.
Hij dankt Corinne FRANÇOIS en haar team voor de uitstekende samenwerking tijdens de audit. Op
die manier werd een audit verricht volgens de internationale normen en werd een opinie zonder
voorbehoud bereikt.
Het rapport bestaat uit 2 delen. Het 1e deel schetst de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden:
enerzijds die van de Raad van Bestuur, nl. de rekeningen voorbereiden en vastleggen, en anderzijds
het revisorenkantoor, dat controleert volgens de internationale auditnormen die in België van
toepassing zijn. In het 2e deel bevestigt het revisorenkantoor dat er geen ongeregeldheden zijn op
het vlak van de naleving van de statuten en de wetgeving op de vzw's.
De jaarrekeningen geven een getrouw en volledig beeld van de financiële toestand en het vermogen
van de VSGB op 31 december 2015. De balans en resultatenrekening 2015 werden geanalyseerd
volgens de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Marc COOLS vraagt of er vragen zijn en verwijst naar het volledige rapport van 24 blz van de revisor.

5. Evaluatieregels – goedkeuring van een precisering ivm de afschrijvingsregels
Marc COOLS verwijst naar het document betreffende de evaluatieregels. De Raad van Bestuur keurt
die regels goed en de Algemene Vergadering moet ervan op de hoogte gesteld worden. De
evaluatieregels werden opgenomen in een document als bijlage en leggen onder meer de
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afschrijvingsregels vast. De nieuwigheid ligt in de afschrijving van de immateriële en vaste activa
met betrekking tot de informatica, die van 5 jaar naar 3 jaar gaan.
Er zijn geen vragen.

6. Begroting 2016
De begroting 2016 ligt in het verlengde van de vorige jaren. Ze is zowel gebaseerd op de rekening
2015, de begroting 2015, de aanbevelingen van de commissaris van de rekeningen (evaluatieregels,
afschrijvingen, …) en de grote projecten die gepland zijn in 2016.
De personeelskosten werden berekend op basis van 30 VTE. De begroting 2016 wordt voorgelegd
met een positief saldo van 40.500 euro.
De algemene structuur van de begroting kan in 5 hoofdstukken ingedeeld worden: post 104 stemt
overeen met de politieke organen en de directie, 204 met de ondersteunende diensten, nl. de
algemene diensten en informatie-communicatie, 304 is de studiedienst en de dienst duurzame stad,
604 de Federatie van OCMW's en tot slot 904 alles wat niet specifiek in één activiteit ondergebracht
kan worden.
Wat de begroting 2016 betreft, zien we twee nieuwigheden: het budget voor communicatie rond het
nieuwe imago en informatica-uitgaven na een risicoanalyse. Een stijging van de onroerende
voorheffing werd ook ingecalculeerd om de belastingverhogingen het hoofd te bieden.
57 % van de ontvangsten van de Vereniging komen uit bijdragen en 39 % uit opdrachten en subsidies.
Het Bureau en de Raad van Bestuur blijven aandachtig voor het feit dat het grootste deel van de
financiering berust op de leden van de Vereniging om de onafhankelijkheid te garanderen.
De Vereniging is belast met enkele opdrachten vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De
VSGB is bv. de enige vereniging van gemeenten die een gegevensbank beheert met alle subsidies
waarop de gemeenten een beroep kunnen doen, met een specifieke cel voor de follow-up van de
Europese subsidies en, algemeen, de subsidies waarop de Brusselse lokale besturen aanspraak
kunnen maken. Een aantal andere taken worden door het Gewest aan de Vereniging toevertrouwd:
dat is het thema van de uiteenzetting van mevr. Fadila LAANAN.
Marc COOLS vraagt of er vragen zijn bij de begroting.
Walter VANDENBOSSCHE stelt een vraag betreffende de toewijzing van de mandaten. Marc COOLS
preciseert dat deze bespreking gaat over de begroting 2016 en de acties die gedurende het jaar
ondernomen zullen worden, maar preciseert dat Walter VANDENBOSSCHE als lid van de Raad van
Bestuur preciseringen terzake kan vragen.
De gewenste nota over de interne aanstellingsprocedures zal klaar zijn voor een volgende Raad van
Bestuur en zo zal geantwoord worden op de vraag van Walter VANDENBOSSCHE.
Aangezien er geen andere vragen zijn, wordt er overgegaan tot de stemming.
De begroting 2016 van de Vereniging wordt unaniem goedgekeurd.
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7. Nieuw imago VSGB – Voorstelling
Marc COOLS stelt dat er lang gewerkt is aan het nieuwe imago van de Vereniging. Het dossier werd
meermaals voorgelegd aan het Bureau en werd goedgekeurd in de Raad van Bestuur. De Vereniging
had een nieuw imago en alias nodig, want de naam "Vereniging van de Stad en de Gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" is lang en moeilijk te onthouden.
Vincent DEWEZ, hoofd van de dienst Informatie-Communicatie, brengt verslag uit van het werk dat
de Vereniging samen met een grafisch communicatiebureau verricht heeft. Er moest een zekere
vernieuwing doorgevoerd worden. De nieuwe alias en logo weerspiegelen de verandering die de
Vereniging aan het doorlopen is door de invoering van een nieuwe cultuur.
Doel was een alias te vinden zonder de officiële benaming in de statuten te wijzigen: een alias
waarmee de structuur makkelijker herkend zou worden. Voor de Federatie van OCMW's werd parallel
dezelfde denkoefening verricht.
De alias moest:
- makkelijk uit te spreken
- meertalig zijn: identiek in het Nederlands, Frans en Engels
- verwijzen naar de identiteit van de Vereniging: de dimensies 'vereniging, lokale besturen,
stad en Brussel' verenigen
- de Brusselse dimensie onderstrepen
- uniek en exclusief zijn.

De gekozen alias is BRULOCALIS.

Het eerste element van de alias is "Bru", dat wijst het Brusselse, maar is taalkundig neutraal. "Localis"
verwijst naar de lokale besturen, identiteit van de Vereniging.
Wat het logo betreft, kon de oorspronkelijke benaming niet verloren gaan. We wilden de verkorte
naam 'Association Ville & Communes de Bruxelles / Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel’
behouden.
In de grafische aspecten werden een aantal elementen verwerkt. We zien de contouren van het
gewest en van de gemeenten: het lokale wordt uitgebeeld door drie pointers die het Brussels Gewest
aanwijzen.
De Vereniging wil verder gaan en een grafisch charter ontwikkelen met visuele elementen, om
synergie te vertonen op alle communicatieniveaus: visitekaartjes, enveloppen, briefpapier,
elektronische handtekeningen, mappen, publicaties (Nieuwsbrief, Mobiliteitsgids en Monitor van de
duurzame ontwikkeling). De nieuwe identiteit zal in september in de praktijk omgezet worden.
De elektronische versie waarin de nieuwe identiteit weerspiegeld moet worden, ligt momenteel ter
studie.
Marc COOLS is zeer tevreden over het nieuwe logo en vindt dat het de lokale besturen als
vertegenwoordiger in Brussel goed belicht.
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8. Activiteitenverslag 2015
Marc COOLS dankt Vincent DEWEZ en
meegewerkt hebben aan de opstelling
papieren versie maar ook elektronisch
middelen, in het verlengde van de versie

zijn team en alle medewerkers van de Vereniging die
van het activiteitenverslag 2015, dat beschikbaar is in
op de website: beide zijn uitmuntende communicatie2014.

Naast de uitstekende grafische keuzes toont de inhoud het werk, de motivatie en de performance
van het dertigtal medewerkers van de Vereniging. Marc COOLS dankt ook alle leden van de Raad van
Bestuur en het Bureau die actief deelnemen aan de vergaderingen en op die manier het werk van het
personeel van de Vereniging ondersteunen.
Vincent DEWEZ bevestigt dat de presentatie van dit verslag de twee afgelopen jaren herzien en
verbeterd werd. Het activiteitenverslag staat op de website in voorlopige versie tot de goedkeuring
ervan door de Algemene Vergadering.
Het activiteitenverslag wordt unaniem goedgekeurd.
Marc COOLS komt terug op de 3 voornaamste opdrachten van de VSGB, nl. studiebureau van de
gemeenten, dienstverlening aan haar leden en behartiging van de belangen van de lokale besturen.
Onze Vereniging heeft in 2015 haar acties in deze 3 domeinen versterkt. Na een tevredenheidsstudie
onder haar leden en partners. Om hun prioriteiten beter te kennen. Ze heeft haar studiedienst
uitgebreid met een economiste. Zo kunnen we de Brusselse gemeentefinanciën beter analyseren en
reageren op onderwerpen zoals de toenemende achterstand van de federale overheid in de
doorstorting van de belastingen naar de gemeenten.
Zowel de studiedienst als de dienst duurzame stad hebben in 2015 het aantal analyses voor de
beheerorganen van de Vereniging verdubbeld. Zo konden die een standpunt innemen in
verschillende dossiers, zoals het elektronisch stemmen, de gemeentelijke administratieve sancties,
de wooncode, de wetgeving op vervuilde bodem, het sociaal handvest, de aansprakelijkheid van de
mandataris, de doorstorting aan de gemeenten van het grootste deel van de opbrengst van de
administratieve boetes geïnd bij stedenbouwkundige misdrijven.
Wat de dienstverlening aan onze leden betreft, hebben wij ons advies en onze bijstand aan de
gemeenten in het kader van de toekenning van Europese subsidies versterkt. Wij hebben de WIG Lex
(intergemeentelijke werkgroep juridische vragen) binnen de Vereniging opgenomen, om het
voortbestaan ervan te garanderen. Wij coördineren de activiteiten van de gemeenten in
uiteenlopende domeinen, zoals de gemeentelijke internationale samenwerking of de Europese Week
van de Lokale Democratie. Wij hebben een update gemaakt van de Nieuwe Gemeentewet in de vorm
van een handige publicatie. Wij zijn ingegaan op het voorstel van samenwerking met Easybrussels,
het platform gecreëerd door het Gewest ter bevordering van de administratieve vereenvoudiging.
Ik zou deze uiteenzetting willen afronden met een politiekere boodschap in verband met de
aanslagen van 22 maart. Deze gewelddadige aanslagen hebben ons diep getroffen, te meer daar
heel wat van onze medewerkers naar de Vereniging komen via station Maalbeek. Na de dramatische
gebeurtenissen zijn sommigen herbegonnen met te vragen naar een fusie van de politiezones,
onterecht in mijn ogen. De coördinatie van de 6 zones en onze 19 burgemeesters in de gewestelijke
veiligheidsraad heeft perfect gewerkt. Geen enkele andere institutionele structuur had de aanslagen
kunnen voorkomen. Als we steeds weer horen vragen naar een fusie van de gemeenten, massale
overheveling van competenties van de gemeente naar het Gewest, waardoor de gemeenten
uiteindelijk als lege schelpen zouden achterblijven, moeten wij wijzen op het nut van de lokale
besturen in Brussel. Onze lokale besturen bieden heel wat diensten aan onze medeburgers. Die
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worden aangeboden tegen een lagere kostprijs dan in een metropool zoals Antwerpen waar de
gemeenten gefusioneerd zijn. We vergeten te vaak dat er niet alleen schaalvoordeel bestaat, maar
ook schaalnadeel. Centraliseren is niet altijd een goede keuze als het op besturen aankomt. Contact
tussen de mandataris en de burger in onze gemeenten lukt niet via een zware technostructuur, maar
moet rechtstreeks zijn. De zesde staatshervorming en het intra-Brusselse akkoord volgen het
subsidiariteitsbeginsel. Die akkoorden hebben een evenwicht tot stand gebracht, dat de erkenning
is van de democratische legitimiteit van de twee overheidsniveaus: gemeenten en Gewest, hun
complementariteit en hun eigenheid. Dat evenwicht moet gevrijwaard worden.
We moeten dus de bestaande synergie tussen gemeenten en die tussen gemeenten en het Gewest
behouden en ook blijven nieuwe synergie tot stand te brengen. Onze Vereniging pleit sinds jaren
voor de creatie van een gewestelijke aankoopcentrale ten dienste van de gemeenten. Waarom niet
een systeem tot stand brengen voor de samenaankoop van gas en elektriciteit voor Gewesten,
gemeenten, OCMW en politiezones?
Wij volgen ook andere voorstellen, zoals de wijziging van het Brusselse wetboek voor ruimtelijke
ordening (BWRO) dat een aantal positieve en interessante maatregelen bevat. We stellen echter vast
dat bepaalde maatregelen de gemeenten hun bevoegdheid inzake stedenbouw zouden ontnemen.
Er is geen gemeentelijke autonomie zonder financiële autonomie. Het is niet normaal dat de helft
van de Brusselse gemeenten met een saneringsplan werken. Zowel de federale overheid als het
Gewest zijn er verantwoordelijk voor dat gemeenten, OCMW's en politiezones degelijk gefinancierd
zouden worden. De lokale besturen moeten een billijke financiering krijgen, opdat de diensten aan
de burger als woordvoerder op te treden van de eisen van de gemeenten ten aanzien van de
verschillende overheidsniveaus.

9. Wijziging van onze statuten na de beslissing van de Algemene Vergadering van
de Afdeling OCMW van 24 maart 2016 en goedkeuring van het huishoudelijk
reglement van de Federatie van Brusselse OCMW's
Jarenlang waren er 2 organen die de Brusselse OCMW's vertegenwoordigen: de Conferentie van
OCMW-voorzitters, met voorzitter Jean SPINETTE, enerzijds en anderzijds de Afdeling OCMW, met
voorzitter Michel COLSON, binnen de Vereniging. Beide instanties beslisten om te fusioneren,
teneinde de stem van de OCMW's kracht bij te zetten, en namen de benaming "Federatie van
Brusselse OCMW's" aan.
Het huishoudelijk reglement van de Federatie van Brusselse OCMW's werd goedgekeurd tijdens de
laatste Raad van Bestuur. Nu moeten de statuten van de Vereniging gewijzigd worden, aangezien
men er spreekt van de Afdeling OCMW en dit vervangen door Federatie van Brusselse OCMW's. We
zullen in zeer nauwe synergie blijven samenwerken met de Federatie van OCMW's, zoals dat steeds
het geval geweest is met de afdeling.
Deze wijzigingen worden unaniem goedgekeurd. Het quorum is dus bereikt.

10. Kwijting aan de bestuurders
Er wordt unaniem kwijting verleend aan de bestuurders voor hun beheer van de Vereniging.
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11. Raad van Bestuur: wijziging en vervanging
De heer CLOSE wordt vervangen door Yvan MAYEUR.
De heer BÉOZIERE wordt vervangen door Jean SPINETTE.
Deze wijzigingen worden unaniem goedgekeurd.

II – Uiteenzetting van staatssecretaris Fadila LAANAN
« Prioriteit van de Brusselse regering op het vlak van
administratieve vereenvoudiging voor de lokale besturen »
1. Uiteenzetting "Prioriteit van de Brusselse regering op het vlak van administratieve
vereenvoudiging voor de lokale besturen"
Marc COOLS stelt dat de Brusselse regering een aantal procedures wil vereenvoudigen op het niveau
van de gemeenten, en dus aan de VSGB gevraagd heeft een rol van tussenschakel te spelen in dit
project. Er werd een overeenkomst ondertekend, waarin staat dat de Vereniging de behoeften en de
wensen van de gemeenten oplijst op het vlak van vereenvoudiging en ze doorgeeft aan mevr. Fadila
LAANAN via het agentschap Easybrussels, vandaag vertegenwoordigd door Cathy MARCUS. De
Vereniging is de gesprekspartner die alle vragen zal bundelen op het vlak van administratieve
vereenvoudiging, en elke gemeente zal een referentiepersoon aanstellen binnen haar bestuur.
Fadila LAANAN verklaart dat ze naast haar gewestelijk mandaat begaan is met de gemeentelijke
taken en de vele uitdagingen die deze dagelijks inhouden. Dit samenwerkingsakkoord tussen het
Gewest en de lokale besturen is essentieel, omdat de samenleving veranderd is en de mensen ook:
de burgers willen een modernere, snellere en eenvoudige administratie.
De gewestelijke of lokale besturen zitten in hetzelfde schuitje wat dat betreft. De administratieve
vereenvoudiging moet de administratieve lasten voor de burgers inperken in hun betrekkingen met
het bestuur. De stappen die je moet zetten voor een rijbewijs of een parkeerkaart zijn de basis van
de relatie tussen een bestuur en een bestuurde. Dat is de eerste lijn: dat is een belangrijk contact,
dat goed moet verlopen.
Voor het Gewest en meer bepaald in het kader van het werk van Easybrussels is het onmogelijk om
de administratieve last voor de burgers te verlichten zonder te overleggen met de gemeenten en
samen te werken. Een inwoner van het gewest is ook een inwoner van de gemeente.
De minister wil een echt programma voor administratieve vereenvoudiging opzetten voor de periode
2015-2020 met 3 doelgroepen:
- de gewestelijke administraties
- gemeenten en OCMW's, via de VSGB
- bedrijven, dankzij de Economische en Sociale Raad
Het programma voor de gemeenten kan ambitieus zijn als het zowel door de VSGB als door de
politiek ondersteund wordt.
Concreet zou er een inventaris opgemaakt moeten worden van de behoeften van de gemeenten, een
door de gemeenten ondertekend charter zou voorgelegd kunnen worden aan het college of de
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gemeenteraad voor een sterk engagement over enkele assen, vormingen georganiseerd om de
lokale besturen beter te informeren over de bestaande maatregelen (zoals het platform Irisbox, de
elektronische ondertekening, de e-facturatie, online overheidsopdrachten, …).
In elk geval moet er een denkoefening ingezet worden. Daarom lijkt het project van de VSGB rond
de creatie van een intergemeentelijke werkgroep administratieve vereenvoudiging een zeer goed
idee om te komen tot nuttige en concrete voorstellen.
Fadila LAANAN beseft dat de financiële situatie van de gemeenten niet eenvoudig is en zij hoopt
samen met Easybrussels tot ideeën te komen die helpen om vooruit te gaan in deze moeilijke
context. Zij denkt dat het project de moeite waard is en dat ons Gewest en de 19 gemeenten samen
moeten vooruitgaan om een nieuwe administratieve relatie tot stand te brengen met de bevolking.
Europese, federale of regionale regelgeving verplicht de administraties overigens om anders te werk
te gaan. Het zal stap voor stap gaan, maar geleidelijk aan lukt het wel.
Mevrouw de minister dankt de VSGB voor het werk dat verricht zal worden en herinnert eraan dat
het agentschap Easybrussels en diens afgevaardigde bij de regering, Cathy MARCUS, enthousiaste
gesprekspartners zijn voor de VSGB en alle Brusselse gemeenten.
Marc COOLS bedankt voor deze uiteenzetting.

2. Debat met het publiek - vragen
Marc Cools vraagt of er vragen zijn. Walter VANDENBOSSCHE geeft het voorbeeld van de
Scandinavische landen, waar men administratieve stappen elektronisch kan verrichten, en hij vraagt
hoe ver de minister wil gaan in de digitalisering van de diensten aan de burger.
Fadila LAANAN wil zo ver mogelijk gaan in die richting. Volgens haar is de digitalisering in
Scandinavië reeds ver gevorderd. Wij staan nog aan het begin. Het gaat om een engagement van alle
competenties op het niveau van de regering, samenwerking met de privésector en de gemeenten
om het leven te vereenvoudigen van de burgers en van de ondernemingen en van allen die contact
hebben met de gewestelijke of de gemeentelijke overheid.
Wij zullen alle gemeenten ondersteunen. Bepaalde gemeenten staan reeds ver in de digitalisering
en daar kan reeds veel van thuis uit via internet, maar we moeten nog veel verder kunnen gaan.
Wij willen het leven van de burgers en de ondernemingen vereenvoudigen op administratief vlak en
trachten te vermijden dat er steeds weer formulieren ingevuld moeten worden. Daartoe moet er
meer informatie gedeeld worden tussen de verschillende betrokken diensten. Het Gewest moet een
ingang zijn die het mogelijk maakt een antwoord te vinden op alle vragen via een portaal zoals dat
in Vlaanderen en in Wallonië bestaat. Als hoofdstad van België en Europa moet Brussel een smart
city worden in de openbare ruimte, maar ook in het rechtstreekse contact van de burger of de
onderneming. Ons Gewest moet zo goed mogelijk ontwikkelen en tonen dat we ambassadeurs zijn
voor België op dat niveau.
Cathy MARCUS wijst erop dat er twee plannings zijn die samen moeten lopen. Een eerste op korte
termijn, die betrekking heeft op de gemeenten, de ondernemingen en de gewestelijke administraties
betreffende de Europese richtlijnen, e-facturatie en online overheidsopdrachten. In 2017, 2018 en
2019 moeten de administraties up-to-date zijn op het niveau van de online overheidsopdrachten;
Easybrussels geeft vormingen over de online overheidsopdrachten. De tweede planning loopt op de
langere termijn en bestaat erin de vereenvoudiging te harmoniseren op het niveau van alle
gemeenten en zo ver mogelijk te gaan op dat vlak.
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De VSGB is voor Easybrussels, met name via de werkgroep, het rechtstreekse contact en zal
Easybrussels de mogelijkheid bieden om de voorstellen van de gemeenten te krijgen. De VSGB is de
essentiële partner en het rechtstreekse contact voor Easybrussels met wie gemeenschappelijke
campagnes opgezet kunnen worden.
Fadila LAANAN is tevreden dat er een duidelijke wil is tot samenwerking om naar administratieve
vereenvoudiging te streven. Die prioriteit is belangrijk voor de burger, maar ook voor de bedrijven,
zodat zij kunnen blijven hun economische ontwikkeling in het Gewest voortzetten.
Jean-Pierre CORNELISSEN is verheugd over het werk dat Easybrussels aanvat, maar vestigt de
aandacht op het werk dat daarvoor ook nog moet gebeuren: we moeten kunnen anticiperen op
ordonnanties en andere teksten voor de gemeenten en het Gewest, om geen meerwerk te creëren
voor de administraties.
Als schepen van mobiliteit neemt hij het voorbeeld van de jaarlijkse bewonerskaart en de vele
verschillende soorten kaarten. Hoewel de bevoegde minister zich bewust is van de moeilijkheid en
we in de richting van een beperking van het aantal kaarten gaan, vestigt hij de aandacht op het feit
dat dit op administratief vlak niet te verwaarlozen bijkomend werk genereert. Bovendien heeft zijn
gemeente vorig jaar in september 750 klachten moeten verwerken betreffende pv's voor parkeerovertredingen.
Fadila LAANAN sluit zich daarbij aan en is er zich bewust van dat er aberrante toestanden zijn. Er
moet een evenwicht gevonden worden tussen de gemeentelijke autonomie en het belang van de
Brusselaar. In plaats van 19 verschillende maatregelen te hebben, moet het leven van de burger
vereenvoudigd worden, maar ook dat van de besturen. Bepaalde zaken moeten nog georganiseerd
worden.
Michel DE HERDE denkt dat we, om de administratieve vereenvoudiging te doen slagen, zeker
moeten zijn dat we goed uitgerust zijn wat informatica betreft. De gemeenten willen echt investeren
op dat vlak, maar dat is niet evident want de budgetten blijven beperkt.
Op informaticavlak moeten we spreken van het materiaal enerzijds, maar ook de software en de
processoren die ze doen werken anderzijds. Eén van de basisopdrachten van de VSGB in de
samenwerking met het Gewest is bij de 19 gemeenten informatie op te vragen over hun informaticamateriaal en vooral over de kwaliteit van de diensten van het CIBG, dat pluspunten heeft maar ook
tekortkomingen.
Fadila LAANAN legt uit dat ze binnen de regering bewust zijn van het imago en de indruk die
bepaalde partners kunnen hebben, met name de gemeenten. Het CIBG is de gewapende arm inzake
informatica en er is geen reden om die te omzeilen. Bianca DEBAETS werkt aan de verbetering van
het imago, maar tracht vooral deze gewestelijke tool beter te operationaliseren. Zij neemt nota van
de opmerkingen van de heer DE HERDE en denkt dat er ook mogelijkheden gelaten moeten worden
voor interne hervormingen bij het CIBG opdat ze operationeler zouden worden en relevanter voor
alle gebruikers, in het bijzonder de gemeenten.
Marc COOLS vraagt of er nog opmerkingen zijn en kondigt aan dat er een denkoefening en een
politiek debat gevoerd zal worden in de Raad van Bestuur.
Wat het CIBG betreft, preciseert hij dat de gemeenten van een dienstenleverancier verwachten dat
hij dat doet waartoe hij zich verbonden heeft. Het CIBG doet heel wat zaken zeer goed, maar niet
alles moet noodzakelijk langs hen gaan.
Binnen de aspecten van de administratieve vereenvoudiging kunnen we iets verder gaan dan het
domein van de informatica. Hij neemt het voorbeeld van de ordonnantie op de sterilisatie van
zwerfkatten. De gemeenten hebben een omzendbrief ontvangen waarin staat dat er voor elke kat
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een fiche ingevuld moet worden. Hij vraagt tot waar men moet gaan en of men zo ver in detail moet
gaan wat de procedures betreft.
Fadila LAANAN denkt dat Easybrussels binnen zijn rol moet blijven van administratief operator met
als opdracht de vereenvoudiging van het leven van de burgers en de ondernemingen. Er is een grens
tussen politieke en administratieve discussies.
De rol van de VSGB van haar kant is de politieke eisen te dragen, zoals wat net vermeld werd. Dat
soort politieke eisen moet veeleer door de VSGB gedragen worden naar de regering, als het gaat om
de vereenvoudiging van regelgevende bepalingen.

Marc COOLS dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Hij nodigt iedereen uit op de receptie die
de Vereniging aanbiedt.
(Applaus)
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