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Dames en Heren, Mesdames, Messieurs

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zou over een
embleem en een vlag moeten beschikken die zijn iden-
titeit bevestigen tegenover zijn bevolking en deze van
de andere Gewesten en Gemeenschappen in Belgie,
alsmede tegenover het buitenland.

In zijn resolutie van 17 oktober 1990 besloot de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad bijna eenparig de iris
tot symbool van het Gewest te kiezen en de definitieve
grafische voorstelling ervan op voorstel van het
Bureau in uitgebreide samenstelling later goed te
keuren.

De leden van het Bureau in uitgebreide samenstel-
ling, die te dien einde de nodige maatregelen troffen,
hebben nu de eer een grafische voorstelling voor te
leggen die aan de estetische eisen voldoet, waarbij de
gestyleerde bloem ontegenzeglijk herkenbaar blijft en
haar waarde in de loop der tijden kan behouden.

De leden van het Bureau in uitgebreide samenstel-
ling zijn ter zake bijzonder opgetogen over de keuze
van de iris. De moerasiris (Iris pseudacorus), een plant
met grote gele bloemen, kwam in een ver verleden
inderdaad veelvuldig voor in het Brusselse dat bekend
stond om zijn moerassige bodem, de natuurlijke groei-
plaats van deze plant. De iris komt trouwens ook voor
op talrijke grafische of andere voorstellingen van •
Brussel of van de hand van Brusselse kunstenaars.
Reeds in de oudheid had de iris een symbolische
waarde : in de Griekse mythologie is Iris de bood-
schapster van de goden; zij verplaatst zich op haar

II s'indique que la Region de Bruxelles-Capitale
dispose d'un embleme et d'un drapeau qui consacrent
son ideritite tant vis-a-vis de sa population que vis-a-vis
de la population des autres Regions et Communautes
de Belgique et de 1'etranger.

Par sa resolution du 17 octobre 1990, Ie Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale a decide a la quasi-
unanimite de choisir 1'iris comme symbole de la
Region- et d'en adopter Ie graphisme definitif sur
proposition ulterieure de son Bureau elargi.

Les membres du Bureau elargi, ayant pris les
mesures necessaires a cet effet, ont a present 1'honneur
de proposer.une representation graphique qui corres-
pond aux exigences de 1'esthetique tout en offrant une
stylisation de la fleur qui reste parfaitement reconnais-
sable et susceptible de garder toute sa valeur au fil du
temps.

Les membres du Bureau elargi se sont felicites a
cette occasion du choix de 1'iris, etant donne qu'une
variete de cette plante, aux grandes fleurs jaunes, est
precisement 1'iris des marais (Iris pseudacorus), alors
qu'on sait que Ie sol de Bruxelles etait en des temps
recules connu pour etre marecageux et pour presenter
cette plante dans sa flore naturelle. L'iris se retrouve
par ailleurs dans de multiples representations pictura-
les ou autres ayant trait a Bruxelles ou dues a des
artistes bruxellois. Deja dans 1'antiquite, 1'iris revetait
une valeur symbolique : la mythologie grecque pre-
sente Iris comme la messagere des dieux se depla9ant
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regenboog en blijft steeds geschoeid om de boodschap-
pen onmiddellijk te kunnen bezorgen. De iris biedt
daarenboven het voordeel niet te doen denken aan een
of andere gemeente van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest, schept geen verwarring met de emblemen van
de Staat of van andere entiteiten, en stelt de Brusse-
laars in staat zich erin te herkennen. In de heraldiek en
in de vlaggenkunde zijn bloemen tenslotte veelge-
bruikte iconografische elementen.

Rekening houdend met de rol van Brussel in de
uitbouw van Europa, zou het, wat de kleuren betreft,
aangewezen zijn de kleuren van het embleem en van
de vlag te doen overeenstemmen met deze van de
Europese vlag, namelijk geel op blauw.

Tenslotte stellen we voor dat de vlag wordt gehesen
op dezelfde voorwaarden en op dezelfde dagen als de
Belgische vlag en dit op alle openbare gebouwen die
betrokken worden door de organen van het Gewest en
de instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen, met
name de pararegionale instellingen of de gemeente-
lijke diensten.

sur son arc-en-ciel, restant toujours chaussee afin de
delivrer les messages dans 1'instant. D'autre part, 1'iris
a 1'avantage de ne rappeler aucune commune en
particulier appartenant a la Region de Bruxelles-
Capitale, de ne preter a aucune confusion avec les
emblemes de 1'Etat ou d'autres entites, tout en per-
mettant aux Bruxellois de s'y reconnaitre. Enfin, les
fleurs sont des elements iconographiques courants en
matiere heraldique ou vexillologique.

En ce qui concerne les couleurs, compte tenu du r61e
de Bruxelles dans la construction europeenne, il serait
heureux que celles de 1'embleme et du drapeau se
rapprochent des couleurs du drapeau europeen, a
savoir jaune sur bleu.

Enfin, nous proposons que Ie drapeau soit arbore
aux memes conditions et aux memes jours que Ie
drapeau beige a tous les edifices publics ou sont
installes soit les organes de la Region, soit des institu-
tions qui ressortissent de sa competence, comme par
exemple les organismes pararegionaux ou les services
communaux.

Serge MOUREAUX
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BIJLAGE 6 ANNEXE 6 BIJLAGE 7 ANNEXE 7
Versie zwart-wit. Version noir et blanc. Versie zwart-wit. Version noir et blanc.
De fond is zwart. Le fond en noir. Met zwarte rand. Liser6 noir.
Het binnenste van de bloem is L'interieur de la fleur en noir Het binnenste van de bloem L'interieur de la fleur reste
zwart gerasterd 50%, met witte trame & 50%. Le lisere reste blijft wit. blanc.
rand. blanc.
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BIJLAGEN ANNEXES

BIJ HET VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A LA PROPOSITION D'ORDONNANCE
houdende de keuze van het embleem en de vlag portant fixation de I'embleme et du drapeau

van het Bmsselse Hoofdstedelijk Gewest de la Region de Briixelles-Capitale

BULAGE1
Vlag : Het wapperend deel van de vlag is anderhalve maal de

lengte van de hijshoogte.
De fond is pantone blauw 280.
Het binnenste van de bloem is pantone geel 116,
met witte rand.

ANNEXE 1
Drapeau : Le battant correspond a line fois et demie la longueur du

guindant.
Le fond bleu pantone 280.
L'interieur de la fleur en jaune pantone 116. Le lisere
reste blanc.
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BIJLAGE2 ANNEXE 2 BIJLAGE 3 ANNEXE 3
Versie in kleur. Version couleur. Variante in kleur. Variante couleur.
De fond is pantone blauw 280. Le fond bleu pantone 280. De fond is pantone blauw 280. Le fond en bleu pantone 280.
Het binnenste van de bloem is L'interieur de la fleur en jaune Het binnenste van de bloem is L'interieur de la fleur en or
pantone geel 116, met witte pantone 116. Le lisere reste pantone goud 874, met witte pantone 874. Le lisere reste
rand. blanc. rand. blanc.

BIJLAGE 4 ANNEXE 4 BIJLAGE 5 ANNEXES
Versie in kleur. Version couleur. Variante in kleur. Variante couleur.
Met rand in pantone blauw 280. Lisere bleu pantone 280. Met rand in pantone 280. Lisere pantone 280. L'interieur
Het binnenste van de bloem is L'interieur de la fleur jaune Het binnenste van de bloem is de la fleur or pantone 874.
pantone geel 116. pantone 116. pantone goud 874.
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VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

Artlkel 1

De iris is het embleem van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest.

Artikel 2

De vlag van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is
blauw met een gele iris omboord van wit.

Artikel 3

De vlag van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
wordt gehesen op de openbare gebouwen die onder
zijn bevoegdheid vallen, op dezelfde voorwaarden en
op dezelfde dagen als de Belgische vlag.

Artikel 4

De voorstellingen in kleur en zwart-wit van het
embleem en van de vlag zijn opgenomen als bijiage 1
tot 7 van deze ordonnantie. De originelen, met de
grafische normen voor de reproduktie, worden be-
waard op de Griffie van de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad.

Artikel 5

Deze ordonnantie wordt van kracht bij haar bekend-
making in het Belgisch Staatsblad.

Article 1"

La Region de Bruxelles-Capitale a pour embleme
1'iris.

Article 2

Le drapeau de la Region de Bruxelles-Capitale est
bleu a 1'iris jaune lisere de blanc.

Article 3

Le drapeau de la Region de Bruxelles-Capitale est
arbore aux edifices publics qui ressortissent ^ la
Region, dans les memes conditions et aux memes jours
que le drapeau beige.

Article 4

Les representations en couleurs et en noir et blanc
de 1'embleme et du drapeau sont celles des annexes 1 &
7 a la presente ordonnance, dont les originaux, avec les
normes graphiques pour la reproduction, sont conser-
ves au Greffe du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale.

Article 5

La presente ordonnance entre en vigueur a la date
de sa publication au Moniteur beige.

Brussel, 27 februari 1991. Bruxelles, Ie 27 fevrier 1991.
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