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In 1988, wordt Christos Doulkeridis lid van de 
 partij ECOLO. Na binnen de partij 

 verschillende functies te hebben bekleed, 
 wordt hij in 1999 Parlementslid. In 2004, is hij 

 Voorzitter van het Brussels Franstalig Parlement. 
 Vijf jaar later, wordt hij herkozen. 

 

Na onderhandelaar te zijn geweest voor 
 ECOLO bij de vorming van de Brusselse 

 Hoofdstedelijke Regering, wordt Christos 
 Doulkeridis in juli 2009 de nieuwe 

 Staatssecretaris voor Huisvesting en de 
 DBDMH. Daarnaast, worden hem eveneens 

 het Voorzitterschap van de Brusselse 
 Franstalige Regering (COCOF) en de 

 bevoegdheden inzake Toerisme, Onderwijs en 
 Begroting toevertrouwd. Zijn partij behaalt 20% 

 van de stemmen. 
 

Sinds 1999, vertegenwoordigt Christos 
 Doulkeridis in naam van zijn partij de stad 

 Brussel bij alle institutionele onderhandelingen. 
 

In het algemeen, voert hij in een open geest 
 en met permanent overleg de 

 beleidsbeslissingen van de regering uit in de 
 verschillende sectoren waarvoor hij bevoegd 

 is. Aangezien de sectoren waarvoor hij 
 verantwoordelijk is hoofdzakelijk een sociaal 

 karakter hebben, legt hij een bijzondere 
 waakzaamheid en permanente 

 luisterbereidheid aan de dag. Christos 
 Doulkeridis streeft er voortdurend naar om 

 vergaderingen en overlegsessies waaraan hij 
 deelneemt te laten uitmonden in concrete 

 akkoorden.    
 

    
 
 
 

Staatssecretaris van de Brusselse Regering 

belast met Huisvesting en de DBDMH 

Minister-Voorzitter van de Brusselse Franstalige Regering (COCOF) 

belast met Toerisme, Onderwijs en Begroting 

christos@doulkeridis.be 

T +32 2 506 33 16 

Regentlaan 21-23 / BRUSSEL 

www.doulkeridis.be   

 

“Een ecologisch beleid heeft pas zin als we kiezen 

voor duurzame oplossingen in de strijd tegen de 

sociale, economische en milieucrisis waarmee onze 

maatschappij in de 21e eeuw wordt 

geconfronteerd”. 

 

“L’écologie est une magnifique occasion, peut-être 

même l’ultime occasion, de redonner du sens au 

progrès” (“Het ecologisch gedachtegoed biedt ons 

een mooie en misschien wel allerlaatste kans om de 

vooruitgang opnieuw zin te geven”) – Nicolas Hulot. 

 

Persoonlijke gegevens 

Dubbele Belgische en Griekse nationaliteit 

Geboren te Brussel op 6 maart 1968 

 

Opleiding 

Autodidact 

Diploma Hoger Secundair Onderwijs 

 

Varia 

• Lid van de RvB van de “Université Libre de Bruxelles” 

• Voorzitter van de RvB van de Hogeschool “Lucia de  

    Brouckère” 

• Stichtend Lid van de vzw “Karikol, convivium Slow Food  

    de Bruxelles” 

• Stichtend lid van de vzw “Biomimecry” 

• Initiatiefnemer en auteur van het boek “175 Belges ont    

    commencé à sauver la planète” in samenwerking met  

    Caroline Chapeaux (Editions Etopia) 

• Initiatiefnemer van het “Hypermobil-kaart”-project dat  

    alle openbare vervoersmiddelen groepeert 

• Winnaar van de “Prix Condorcet-Aron 2007” samen met  

    Jean-Luc Vanraes; prijs toegekend door de vzw “CREP”  

    voor hun gezamenlijk initiatief om een interculturele  

    dialoog op gang te brengen tussen Brusselse jongeren 

• hobbykok     
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Huidige functies 

Sinds juni 2009 … 

• Staatssecretaris van de Brusselse Regering belast met Huisvesting en de Dienst voor Brandbestrijding   

   en Dringende Medische Hulp (DBDMH)  

• Minister-Voorzitter van de Brusselse Franstalige Regering (COCOF) belast met Toerisme, Onderwijs  

   en Begroting 

• Onderhandelaar voor ECOLO en vertegenwoordiger van Brussel bij institutionele vraagstukken 

 

 

 

 Vorige functies 

 Van juni 2004 tot juni 2009 

 • Voorzitter van het Brussels Franstalig Parlement 

> Verwezenlijkingen: bevordering van de transparantie en toegankelijkheid van het Parlement;  

opvoeding tot het burgerschap; verdediging van de rechten van minderheden; organiseren van 

ontmoetingen met burgers; uitbouwen van internationale relaties; promotie van de Franse taal 

• Brussels parlementslid verkozen op de partijlijst van ECOLO 

> Verwezenlijkingen: interpellaties en indienen van amendementen over de economische  

ontwikkeling van het Brussels Gewest en de discriminatie bij aanwervingen; voorstellen inzake  

alternatieve mobiliteit 

 

    Van februari 2007 tot juni 2009 

   • Beleidssecretaris van “ECOLO-Bruxelles” 

       > Verwezenlijkingen: coördinatie en opvolging van de ECOLO-strategie in het Brussels Gewest; 

       voorbereiding van de verkiezingen (2007) en gewestelijke verkiezingen (2009); woordvoerder van  

       “ECOLO-Bruxelles”; opvolging van institutionele vraagstukken; verantwoordelijke voor de  

       Regeringsonderhandelingen 

 

    Van juni 1999 tot juni 2004 

   • Brussels parlementslid verkozen op de partijlijst van ECOLO 

 

  

    Van september 2001 tot juni 2004 

   • Hoofd van de ECOLO-groep in het Brussels Parlement 

 

    Van oktober 2000 tot september 2001 

   • Hoofd van de ECOLO-groep in de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie 

 

    Van juni 1999 tot september 2001 

   • Parlementslid en Ondervoorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap 

> Verwezenlijkingen: verschillende voorstellen van ordonnanties, o.a. inzake de creatie van een  

Fonds voor voorzieningen van het technisch en beroepsonderwijs, de toekenning van het actieve  

En passieve kiesrecht bij gemeenteraads- en gewestraadsverkiezingen aan zowel Europese als  

niet-Europese burgers die in België verblijven, en betreffende de afschaffing van elke discriminatie  

tussen Belgen en niet-Belgen, bij het uitoefenen van die rechten; de creatie van een Kyoto-fonds 

 

    Van 1996 tot 1999 

   • Beleidsassistent van het federaal secretariaat van ECOLO (Isabelle Durant, Jacky Morael en  

Jean-Luc Roland) 

> Verwezenlijkingen: coördinatie van het ECOLO-programma met 1 800 voorstellen; uitwerking van  

de statengeneraal van het ecologisch beleid; actieve deelname aan de vormgeving van het  

strategisch beleid en de communicatiewijze van de partij ECOLO 

 

    Van 1991 tot 1994 

   • Parlementair secretaris van Parlementslid André Drouart en senator Jacques Liesenborghs 

 

    Van 1992 tot 1996 

   • Beleidssecretaris van de partij ECOLO voor het Brussels Gewest 
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