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Nieuwe aanstellingen binnen het College van de Stad Brussel 

 

Volgend op de benoeming van Karine Lalieux, voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel, als 
minister van Pensioenen, Sociale Integratie, Armoedebestrijding, Personen met een Handicap en 
bevoegd voor Beliris, zal Khalid Zian haar taken overnemen. Zijn taken als schepen van Huisvesting, 
Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen worden overgenomen door gemeenteraadslid Lydia 
Mutyebele. 

 
Karine Lalieux is sinds 2006 actief als schepen voor de Stad Brussel. Ze is voorzitster van het OCMW 
van de Stad Brussel sinds 2018. Sinds 1999, zet ze zich op federaal niveau, als uitzonderlijk gedreven 
parlementslid, actief in voor de strijd tegen elke vorm van uitsluiting. Ze ijvert verder ook voor 
universele bankdiensten, financiële regelgeving, invoering van een belasting op internationale 
monetaire transacties, toegankelijke huisvesting, verdediging van de openbare diensten, een 
energiebeleid beter afgestemd op de huidige realiteit en rechten van de vreemdelingen. 
 
« Karine en ik hebben het sinds onze eerste stappen in de politiek steeds erg goed met elkaar kunnen 
vinden.  Er was geen betere keuze om onze sociale waarden te verdedigen op federaal niveau. Ik ben 
bijzonder fier op haar en twijfel er niet aan dat ze alles in het werk zal stellen om de rechten van alle 
burgers te verdedigen. Voor de overname van haar taken bij de Stad Brussel rekenen we op Khalid 
Zian. Ik ben ervan overtuigd dat hij de taken als voorzitter van het grootste OCMW van het land met 
glans zal overnemen.”, vertelt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel.  
 
Khalid Zian, is sinds 1988 een actieve militant van de PS en werd in 2012 verkozen als 
gemeenteraadslid van de Stad Brussel. In 2017, werd hij benoemd tot schepen van Groene 
Ruimte, Leefmilieu, Energie en Duurzame Ontwikkeling. Sinds 2018 nam hij de taken over als 
schepen van Huisvesting, Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen voor de Stad Brussel.  

Lydia Mutyebele zal Khalid Zian vervangen en de taken van schepen van Huisvesting, 
Openbaar Patrimonium en Gelijke Kansen voor de Stad Brussel op haar nemen. “We hebben 
voor Lydia Mutyebele, wonende te Laken, gekozen omdat we ervan overtuigd zijn dat zij een 
gedreven schepen zal worden die zich inzet voor alle Brusselaars. Met deze nieuwe aanstelling 
tonen de socialisten van de Stad Brussel dat ze zich blijven inzetten voor meer vrouwen 
binnen de gemeenteraad en in de verschillende politieke niveaus. Vier van de zeven posten 
van de socialisten binnen het College van de Stad Brussel worden ingevuld door vrouwen.”, 
zegt Philippe Close.  



 

Lydia Mutyebele, juriste, is gemeenteraadslid bij de Stad Brussel sinds 2006. Ze zetelde 
eveneens in het OCMW van de Stad Brussel, is zeer actief binnen de Brusselse verenigingen 
en activiste in hart en nieren. Voor haar is Brussel een actieve en multiculturele stad, waar elk 
individu met respect moet worden behandeld wat ook zijn culturele of geografische 
achtergrond of sociale status. 
 
Perscontact:  
 
Kabinet van de burgemeester, Philippe Close: Maïté Van Rampelbergh, 
maite.vanrampelbergh@brucity.be, 0498 48 37 13. 
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