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ADVIES 
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de 

samenwerkingsovereenkomst van [*] tussen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie betreffende de sociale steun aan de 
huishoudens in het kader van de uitvoering van sociale maatregelen 

in de watersector 

 

 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 25 oktober 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies aangenomen door de Plenaire 

vergadering op  

15 december 2022 
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Vooraf 
In het kader van de invoering van een wettelijk kader in de strijd tegen waterarmoede heeft de Raad 

van State aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie gevraagd om een samenwerkingsakkoord te sluiten teneinde samen de 

opdrachten van de OCMW te verduidelijken en het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

dat van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de OCMW op elkaar af te stemmen.  

Het voorontwerp van ordonnantie, dat ter advies aan Brupartners wordt voorgelegd, stemt in met dit 

samenwerkingsakkoord en maakt het mogelijk om op de opmerkingen van de Raad van State in te 

gaan.  

Advies 
Gelet op de sociaaleconomische context vindt Brupartners dat men absoluut elke juridische blokkering 

moet vermijden die de invoering van een wettelijk kader ter bestrijding van waterarmoede in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou verhinderen. Hij steunt in dit opzicht de goedkeuring van het 

samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, zoals gevraagd door de Raad van State. 

Brupartners herinnert er tevens aan dat hij een advies heeft uitgebracht betreffende het 

ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van een aantal 

sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een 

kader voor het waterbeleid (A-2022-003-BRUPARTNERS). Brupartners herhaalt de beschouwingen die 

hij in dit advies heeft uitgebracht. 

Tenslotte, gelet op het belang van de uitwisseling tussen de OCMW en VIVAQUA van gegevens die 

toelaten om de doeltreffendheid van de sociale maatregelen te beoordelen, herinnert Brupartners 

eraan dat hij een advies heeft uitgebracht met betrekking tot het ontwerp van ministerieel besluit tot 

vaststelling van de lijst van evaluatie- en opvolgingsindicatoren en de minimuminhoud van het 

gedetailleerd evaluatieverslag bedoeld in artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 1 juni 2022 houdende uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien 

in de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (A-2022-075-

BRUPARTNERS). 

* 
* * 

 

https://brupartners.brussels/sites/default/files/advices/a-2022-003-brupartners-nl.pdf
https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2022-075-BRUPARTNERS-NL.pdf
https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/advices/A-2022-075-BRUPARTNERS-NL.pdf

