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I. INLEIDING  
 
 
Opzet van de persconferentie 
 
Het gaat niet goed met de Rand; het gaat niet goed met Halle-Vilvoorde. De verBrusseling als 
fenomeen neemt snel toe. Onder verBrusseling verstaan we de verstedelijking, de verfransing, 
vervreemding,… waaraan onze regio onderhevig is ten gevolge het overvloei-effect op 
verschillende domeinen van het Brussels Gewest. 
 
Het fenomeen van de verBrusseling is niet nieuw. Alleen is het fenomeen de jongste jaren nog 
versterkt. De anderstalige inwijking  uit Brussel gaat onverminderd en zelfs verhevigd door, 
met alle verfransingsgevolgen van dien. Dat blijkt uit een recente analyse van de statische 
gegevens inzake bevolking en onderwijs. Bovendien wordt wonen voor de autochtone 
bevolking haast onbetaalbaar, ook en zelfs meer en meer voor mensen met een gemiddeld 
inkomen. Intussen faalt de Vlaamse regering om de verBrusseling van Halle-Vilvoorde een 
halt toe te roepen. Het is dan ook de hoogste tijd om aan de alarmbel te trekken en een 
Noodplan voor te stellen. 
 
 
 
 
Structuur van de persnota 
 
1. Vaststellingen 
 
a. De methode van onderzoek  
 
Hier wordt kort uiteengezet over hoe we de cijfers inzake de migratiestromen tussen Brussel 
en Halle-Vilvoorde in kaart hebben gebracht. 
 
b. De verBrusseling van Halle-Vilvoorde 
 
In dit hoofdstuk wordt de migratiestroom tussen Halle-Vilvoorde en Brussel grafisch 
voorgesteld. Hieruit blijkt dat op 10 jaar tijd de netto-migratiestroom tussen Brussel en Halle-
Vilvoorde liefst 40.801 eenheden bedroeg. 
 
In dit hoofdstuk wordt ook een onderverdeling gemaakt tussen de zes faciliteitengemeenten, 
de tien eentalige gemeenten die aan Brussel grenzen en de andere gemeente van Halle-
Vilvoorde (de buitengordel) 
 
c. Onbetaalbare woonprijzen 
 
Halle-Vilvoorde blijft nog steeds de duurste regio van het land. De prijzen voor gronden en 
woningen zijn in heel Vlaanderen fors gestegen : een stijging van 176% voor de gronden 
tussen 1996 en 2004. Halle-Vilvoorde spant echter kroon : de gemiddelde prijs voor gronden 
ligt 46% hoger dan het Vlaamse gemiddelde, woningen zijn 31% duurder dan het Vlaamse 
gemiddelde. 
 



d. Taalgebruik in de gezinnen  
 
Kind en gezin publiceerde onlangs onthutsende cijfers over het taalgebruik in de gezinnen. 
Maar ook uit eigen opgevraagde cijfers bij de minister van Onderwijs over het taalgebruik bij 
leerlingen blijkt hoe de verfransing zich verder blijft doorzetten. 
 
e.  Beleid Vlaamse regering faalt 
 
De Vlaamse regering is er nog steeds niet in geslaagd een specifiek en geïntegreerd beleid op 
poten te zetten ten aanzien van de specifieke situatie van Halle-Vilvoorde. Vlabinvest is tot 
nog toe een flop gebleken. Het dossier van het faciliteitenonderwijs raakt niet opgelost, en van 
een echt en gedurfd taalbeleid is geen sprake. Bovendien is er uiteraard het débacle van het 
niet-splitsen van het kies- en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
 
 
 
2. Noodplan voor de Rand 
 
Het noodplan draait grotendeels, maar niet volledig, rond het betaalbaar wonen. Het meest in 
het oog springende is het pleidooi van het Vlaams Belang voor het vervangen van de 
bestaande en totaal versnipperde sociale huisvestingsmaatschappijen door één woonregie voor 
Halle-Vilvoorde, die actief de woningmarkt afschuimt en inzake toewijzing van gronden en 
woningen de Vlabinvest-criteria kan hanteren. Het is de enige manier om tegelijkertijd én het 
wonen betaalbaar te houden én het eigen karakter van de streek te vrijwaren. 
 
Inzake onderwijs wordt dan weer voorgesteld leerlingen die het Nederlands onvoldoende of 
niet machtig zijn, een taalbad van een jaar te geven vooraleer ze hun curriculum kunnen 
aanvatten. 
 
Verder wordt er opnieuw aangedrongen op het voeren van een echt taalbeleid, dat moet 
duidelijk maken dat Halle-Vilvoorde een Vlaamse regio is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. VERBRUSSELING 
 
Methode van onderzoek 
 
Steeds vaker horen we klachten over de hoge woonprijzen in Vlaams-Brabant en over het 
gedwongen wegtrekken van jonge Vlaamse gezinnen uit hun geboortestreek. Een en ander 
heeft te maken met de stijgende migratiedruk vanuit Brussel. Steeds meer mensen ontvluchten 
de hoofdstad en zorgen voor een alsmaar grotere vraag naar woongelegenheden in de 
Vlaamse Rand. Dit verhit de woningmarkt en zorgt voor onbetaalbaar hoge vastgoedprijzen.  
 
Opmerkelijk fenomeen de jongste jaren is dat deze Brusselse inwijkelingen niet alleen tot de 
beter gegoede Franstalige klasse behoren, maar dat er ook zeer veel vreemdelingen tussen 
zitten. In de verstedelijkte stukken van de Rand worden de kleinere rijwoningen vandaag 
haast systematisch ingenomen door uitgeweken Franstalige vreemdelingen. Mensen uit de 
immobiliënsector bevestigden ons dat de verBrusseling vooral de jongste jaren sterk is 
toegenomen. Een kantoor uit een randgemeente zonder taalfaciliteiten meldde ons dat de 
verkoop aan anderstaligen op enkele jaren tijd evolueerde van 40% naar 80% van het totaal.  
 
Opmerkelijk is dat er naar deze verBrusseling van de Rand zeer weinig systematisch 
onderzoek plaatsvindt. De laatste ernstige studie dateert van 1993, met name de eerste uitgave 
van Brusselse Thema’s van Els Witte: ‘De Brusselse Rand’. Wij namen daarom de in- en 
uitwijking naar de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde onder de loep tussen januari 1999 en 
december 2004 (de jongste, ongepubliceerde gegevens van het NIS), zowel t.a.v. Brussel als 
t.a.v. het geheel van alle andere Vlaamse gemeenten. Voor elk van de 35 gemeenten van 
Halle-Vilvoorde maakten we een grafische voorstelling van de evolutie. 
  
Vanzelfsprekend weten we dat deze cijfers met enige nuance moeten bekeken worden: niet 
elke Brusselse inwijkeling is een Franstalige, net zomin als iedere uitwijkeling richting 
Vlaanderen een Nederlandstalige is.  
Toch kan uit deze cijfers grosso modo worden vastgesteld in welke mate en in welk tempo 
deze gemeenten verBrusselen en in welke mate dit gepaard gaat met “ontVlaamsing”, met het 
wegtrekken van de autochtone Vlaamse bevolking. De resultaten zijn voor veel gemeenten 
onthutsend. 
 
 
1. De verBrusseling van Halle-Vilvoorde 
 
Tussen 1995 en 2000 schommelde het migratie-overschot (inwijking na aftrek van uitwijking) 
van Brussel naar Halle-Vilvoorde tussen de 3000 en 3900. Vanaf 2001 is dit overschot 
gestaag gaan toenemen, zodat we in 2004 (migratiesaldo van 5821) bijna aan een 
verdubbeling zitten ten opzichte van 1995 (3034). Op 10 jaar tijd bedroeg de netto-immigratie 
tussen Brussel en Halle-Vilvoorde maar liefst 40.801. In de periode 1999 – 2004 alleen al was 
er een toename van 26.291 Brusselaars. Op een oorspronkelijke bevolking van 556.321 
inwoners betekent dit toch 4,7%. 
 
Daarnaast verliest Halle-Vilvoorde ook mensen. Uit de andere Vlaamse arrondissementen 
kwamen er de voorbije jaren 32.979 mensen in Halle-Vilvoorde wonen, maar trokken er 
40.685 mensen in de omgekeerde richting. Dit betekent een verlies van 7706 mensen, 
waarvan alleen al 1796 in het laatst gekende jaar.  
 



Halle-Vilvoorde verliest ook aan Wallonië. Het gaat om een netto-verlies van 7337 mensen 
en ook dit cijfer gaat in stijgende lijn. Uit de cijfers van het NIS valt niet af te leiden hoeveel 
Nederlandstaligen daartussen zitten. De jongste jaren vestigen nogal wat Vlamingen zich aan 
de andere kant van de taalgrens omwille van de hoge grondprijzen in Vlaanderen. Maar 
ongetwijfeld zijn ook voor veel Franstaligen de woonprijzen erg duur geworden. Het zou 
nuttig zijn dat hieromtrent wat onderzoek zou verricht worden.  
 
Tenslotte is er de jongste jaren ook een stijging waar te nemen van het aantal mensen dat zich 
rechtstreeks vanuit het buitenland in Halle-Vilvoorde komt vestigen. Tijdens de voorbije zes 
jaren was er een vestigingsoverschot van 2710 “buitenlanders” (nuance: hier kunnen 
natuurlijk ook Vlamingen tussen zitten die terugkeren vanuit het buitenland), waarvan 908 in 
2004.  
 
 
Indien het vestigingsoverschot vanuit Brussel de volgende jaren stabiel zou blijven rond de 
6000 (wat nog een zeer optimistische veronderstelling is), zou dit betekenen dat we een 
bijkomende instroom van 60.000 Brusselaars mogen verwachten in het volgende 
decennium. Abstractie gemaakt van de buitenlanders die zich rechtstreeks in de Rand zullen 
komen vestigen. Het is duidelijk dat Halle-Vilvoorde dit gewoon niet aan kan. Zulke toevloed 
zou het Nederlandstalig karakter van grote delen van de Rand helemaal in de verdrukking 
brengen.  
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Het is zeker interessant om na te gaan waar deze verBrusseling zich de voorbije jaren het 
meest heeft doorgezet; welke gemeenten bijgevolg het sterkst onderhevig zijn aan de 
verBrusseling. 
 



1.1.De zes faciliteitengemeenten 
 
De faciliteitengemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en 
Wezembeek-Oppem hadden begin 1999 samen 67.764 inwoners. Bij dit aantal kwamen de 
zes daarop volgende jaren 4396 inwijkelingen uit Brussel (na aftrek van de uitwijkelingen). 
Dit is goed voor een toename van 6,5%. Tevens verloren deze gemeente netto 2.055 mensen 
of een afname van 3% aan Vlaanderen. In enkele van deze gemeenten is de Vlaamse 
aanwezigheid vandaag reeds uiterst miniem. Toch blijven deze gemeenten jaar na jaar 
Vlamingen verliezen.  
 
De percentages van intocht en uittocht verschillen aanzienlijk. Zo verloor Sint-Genesius-Rode 
‘slechts’ 1,8 % van zijn inwoners aan Vlaanderen, terwijl in Kraainem 3,9% van de inwoners 
in Vlaamse richting wegtrok. De verBrusseling is dan weer het grootst in de 
arbeidersgemeente Drogenbos met 12,8%; vervolgens in Wemmel, met 11,3% en tenslotte in 
Linkebeek, met 8,8%. Typisch aan deze zes gemeenten is dat de in- en uitstroom van jaar tot 
jaar erg verschilt.   
 
 
1.2 De tien eentalige gemeenten die aan Brussel grenzen 
 
In de tien eentalige gemeenten die een gemeenschappelijke grens hebben met Brussel 
(Hoeilaart, Overijse, Zaventem, Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Asse, Dilbeek, Sint-
Pieters-Leeuw en Beersel), stelden we voor de periode 1999 – 2004 een meer regelmatig 
patroon vast. Deze gemeenten kenden in 1999 samen 257.463 inwoners. Het globale 
verBrusselingspercentage is gelijklopend met dat van de faciliteitengemeenten: 6,8% 
(+17.258), maar het vertoont in alle gemeenten een duidelijk opgaande lijn.  
 
De uittocht van de autochtone bevolking ligt globaal iets lager (-2,5%) dan in de 
faciliteitengemeenten, maar ook hier is een toename vast te stellen. Met uitzondering dan van 
de druivengemeenten Hoeilaart (met een zeer beperkt verlies) en Overijse. In die laatste 
gemeente was er vier jaar lang zelfs een vestigingsoverschot vanuit Vlaamse gemeenten. Toch 
mogen hieruit geen voorbarige conclusies getrokken worden. Er zou nader onderzoek verricht 
moeten worden naar het taalgebruik van die inwijkelingen. Uit de cijfers van Kind en Gezin 
(zie verder) blijkt namelijk dat in deze druivengemeente in 42% van de gezinnen met een kind 
geboren in 2004 Frans wordt gesproken en nog slechts in 38% van deze gezinnen Nederlands.  
 
De gemeente die van deze tien zonder twijfel het meest te lijden heeft onder de verBrusseling, 
is Machelen, met een toename in zes jaar van 1108 Brusselaars op een totaal van amper 
11.831 inwoners. Dit is goed voor een toename van het inwoneraantal met maar liefst 9,4%. 
In diezelfde periode was er een uittocht naar Vlaanderen van 634 mensen, goed voor een 
verlies van bijna 5,4%. Deze snelle bevolkingsvervanging weerspiegelt zich in de 
spectaculaire groei van het aantal anderstalige kinderen in de Machelse scholen (zie verder).   
 
Het meest spectaculaire cijfer zien we in Vilvoorde, waar alleen al in 2004 een netto-
inwijking wordt vastgesteld van 676 mensen, of driemaal zoveel als in 2000. Ook daar gaat 
het voornamelijk om een instroom van allochtonen. Dit heeft onder meer te maken met het 
royale onthaalbeleid dat Vilvoorde voor deze mensen voert, bijvoorbeeld met een 
georganiseerd aanbod van tolken in het gemeentehuis. Ook Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw 
hebben in 2004 de kaap van 500 Brusselse inwijkelingen overschreden en combineren dat met 
een verlies aan Vlaamse kant met ruim 300 uitwijkelingen.  



In Grimbergen konden we intussen ook de cijfers bekomen voor 2005 en deze bevestigen 
opnieuw de toenemende verBrusseling. In 2005 nam het aantal Brusselse inwijkelingen 
nogmaals met 80 toe, waardoor we eveneens de kaap van 500 overschreden. Op de grafiek 
hieronder is te zien hoe de Brusselse inwijking op amper 7 jaar tijd is verdubbeld van 250 
naar 507. Tussen begin 1999 en eind 2005 kwamen er vanuit Brussel 5634 inwijkelingen in 
Grimbergen wonen en maakten slechts 3266 mensen de omgekeerde beweging. Dat betekent 
een netto toename van 2.368 Brusselaars in zeven jaar tijd. In diezelfde periode kwamen 
er 6717 nieuwe inwoners vanuit Vlaanderen, maar vertrokken er 7750 mensen richting 
Vlaanderen. Een netto verlies van 1.033 mensen. Vooral deze laatste cijfers tonen aan dat de 
migratiebeweging betrekking heeft op een heel groot aantal mensen en dat de dure 
woonprijzen spectaculair veel mensen dwingen om de gemeente te verlaten.  
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1.3 De buitengordel 
 
De gemeenten die verderaf gelegen zijn van Brussel, kennen een kleinere instroom vanuit 
Brussel. Maar ook daar wordt vaak een toename vastgesteld. Voorbeeld hiervan is Meise, dat 
evolueerde naar een netto-inwijking van ongeveer 100 Brusselaars per jaar. Opmerkelijk is 
ook de situatie in Liedekerke, een gemeente aan de Oost-Vlaamse grens met amper 12.000 
inwoners, dat de voorbije zes jaar geconfronteerd werd met 464 Brusselse inwijkelingen en 
een (beperkte) uittocht van de autochtone bevolking.  
 
In de meer landelijke gemeenten zoals Galmaarden, Pepingen, Herne, Opwijk en Kampenhout 
wordt een relatief grote inwijking vastgesteld vanuit Vlaamse gemeenten, maar dit betekent 
niet dat deze gemeenten immuun zijn voor de gevolgen van de verBrusseling. Deze inwijking 
is immers vooral het gevolg van de opschuifbeweging die zich momenteel voordoet. Jongeren 
uit de randgemeenten trekken verder weg van Brussel, waardoor de druk op de 
vastgoedprijzen in deze gemeenten eveneens gaat stijgen en de minder kapitaalkrachtigen zich 
op hun beurt genoodzaakt zien om te vertrekken.  
 
   
 
 
 



Conclusie:  
 
De verBrusseling van de Vlaamse Rand rond Brussel houdt niet alleen aan, ze neemt ook jaar 
na jaar toe. Het fenomeen blijft zich voordoen in de faciliteitengemeenten (hoewel we op 
sommige plaatsen een stagnatie vaststellen), maar is de laatste jaren vooral sterk groeiend in 
de gemeenten die onmiddellijk aan Brussel grenzen. Samen waren deze gemeenten goed voor 
(4396 + 17258 =) 21654 inwijkelingen op een totaal vestigingsoverschot van 26.291, of 
82,4% het migratiesaldo.  
 
Vooral de jongste jaren is de druk op de Vlaamse randgemeenten sterk aan het toenemen. De 
cijfers van 2005 zullen dit de komende maanden zeker bevestigen. Opmerkelijk is dat de 
inwijking zich vooral concentreert op de oudere woonstraten en arbeiderswijken, met zeer 
opmerkelijke cijfers voor de industriële as langsheen het kanaal: Vilvoorde-Machelen en Sint-
Pieters-Leeuw-Drogenbos. Het is onbegrijpelijk dat er niets gedaan wordt om deze 
verBrusseling af te remmen.  
 
 
2. Onbetaalbare woonprijzen 
 
Door de lage rente werden we de voorbije jaren in heel Vlaanderen geconfronteerd met een 
enorme stijging van de vastgoedprijzen. Door de druk van Brussel op de Rand was de stijging 
in onze regio nog opvallender. Binnen het bestek van deze persconferentie is het niet mogelijk 
een gedetailleerde vergelijking te maken met de voorbije jaren, maar we willen toch enkele 
opmerkelijke vaststellingen onder de aandacht brengen.  
 
1. Zowel inzake de prijs van de residentiële panden, de woonhuizen als de appartementen is 
Vlaams-Brabant volgens de Era-barometer 2005 nu veruit de duurste provincie van 
Vlaanderen. In deze drie categorieën is er in onze provincie een zeer sterke stijging te noteren 
sinds 2003, zodat we ook inzake woonhuizen nu duurder zijn geworden dan de provincie 
Antwerpen. De gemiddelde verkoopprijs van een appartement overschreed in Vlaams-Brabant 
de kaap van 150.000 euro en ligt hiermee een stuk hoger dan aan de kust.   
De prijzen voor de gronden lagen in Halle-Vilvoorde in 2004 46% hoger dan het Vlaamse 
gemiddelde. Voor woningen waren gemiddeld 31% dan het Vlaamse gemiddelde. 
 
2. Voor woonhuizen worden volgens de gegevens van Knack-2005 (www.knack.be) 
tegenwoordig de meest fabelachtige prijzen neergeteld in de Vlaamse Rand. In Kraainem gaat 
het om een gemiddelde (!) van 483.000 euro, in Sint-Genesius-Rode betaalt men 467.000 euro 
en in Overijse 369.000 euro. Dit betekent dat het in die gemeenten haast niet meer mogelijk is 
om een goedkope woning te vinden.  
 
3. Inzake de gemiddelde verkoopprijs van een appartement is Overijse met 209.000 euro de 
derde duurste gemeente van Halle-Vilvoorde geworden, na Sint-Genesius-Rode en 
Wezembeek-Oppem (Bron: www.knack.be). Dilbeek (184.000 euro) is voor appartementen 
bijna even duur als de faciliteitengemeente Kraainem (187.000) en een pak duurder dan 
Linkebeek (169.000) en Wemmel (162.000).  
 
4. Inzake bouwgronden is Grimbergen (met een gemiddelde prijs van 233 euro per vierkante 
meter) veruit de duurste Vlaamse randgemeente (zonder faciliteiten) geworden. De prijzen 
zijn er zelfs nog duurder dan in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het verschil met 
bijvoorbeeld het residentiële Dilbeek (172 euro of ruim 60 euro minder) is bijzonder frappant. 

http://www.knack.be/


De grondprijzen ten zuiden van Brussel (Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode, Beersel,…) 
liggen nog een stuk lager en dat heeft slechts ten dele te maken met de grootte van de 
percelen. De hoge prijzen in de Noordrand hebben ongetwijfeld te maken met een dubbele 
druk op deze gemeenten: enerzijds vanwege uitgeweken Brusselaars, anderzijds vanwege 
beter gegoede Vlamingen die niet te ver van de luchthaven willen wonen.   
 
5. Het is duidelijk dat de gemeentebesturen nauwelijks vat hebben of willen hebben op de 
praktijken van sommige immo-boeren. Ze laten zelfs toe dat Brusselse makelaars met het 
gemeentelogo volop anderstalige publiciteit maken. Dit was enkele maanden geleden het 
geval met het grootschalige project Kloostertuin in Opwijk. De ontwikkelaars van het project 
Watersite in Vilvoorde (56 lofts) bakten het nog bruiner. Zij maakten hun publiciteit 
aanvankelijk uitsluitend in het Frans en hun onthaalbediende verstond zelfs geen Nederlands.  
 
Het is duidelijk dat in beide dossiers helemaal geen afspraken werden gemaakt met de immo-
boeren om Nederlandstalige publiciteit te voeren, laat staan om Nederlandstalige kopers aan 
te brengen. In sommige gemeenten wordt nochtans terecht met de verkavelaars en de 
projectontwikkelaars een akkoord getekend dat de kopers Nederlandstalig moeten zijn. Dit 
heeft voor gevolg dat de verkavelaars hun publiciteit uitsluitend in Vlaanderen of via 
Nederlandstalige kanalen voeren. Dit lijkt elementair, maar de meeste gemeentebesturen 
hebben niet de moed om dit te eisen.   
 
Sommige gemeenten gebruiken hun macht evenmin om de grootte van de percelen tot 
aanvaardbare proporties terug te brengen. Zo is het onbegrijpelijk dat de gemiddelde grootte 
van de bouwkavels in Overijse nog steeds 21,28 are bedraagt. Dit is dubbel zoveel als de 
gemiddelde percelen in Hoeilaart of Beersel en viermaal zoveel als die van Halle.  
 
Al helemaal onbegrijpelijk is dat de gemeenten helemaal geen maximumprijzen opleggen aan 
de verkavelaars en hen op geen enkele manier aanzetten om de gronden bij voorrang aan te 
bieden aan de inwoners uit de betrokken gemeente.  
Nemen we het voorbeeld van het landelijke Humbeek, de meest noordelijke deelgemeente van 
Grimbergen. Nauwelijks enkele jaren geleden werd er in Humbeek schande gesproken toen de 
venale waarde van OCMW-bouwgronden geschat werd op 150 euro per vierkante meter (voor 
driegevelwoningen). Momenteel liggen er drie gronden voor open bebouwing te koop met een 
oppervlakte tussen 516 tot 1122 m². Telefonisch werd de prijs van deze gronden herhaaldelijk 
opgetrokken. Nu ze officieel op de webstek van de verkavelaar Entro staan, blijkt dat de 
vraagprijs voor de kleinste grond maar liefst 150.000 euro bedraagt of ruim 290 euro (11.727 
frank!) per vierkante meter. Dit is zelfs voor hoge inkomens volslagen onbetaalbaar.  
 
6. Vanuit Franstalige hoek blijkt er zeer veel interesse te bestaan voor een welbepaalde groep 
Vlaamse gemeenten. Dit blijkt uit de verdelingskaart van het immo-tijdschrift Logic-Immo, 
dat niet alleen de zes faciliteitengemeenten, maar ook Overijse, Hoeilaart, Sint-Pieters-Leeuw, 
Beersel en zelfs Grimbergen en Vilvoorde bij Waals-Brabant inkleurt. In elk van deze 
gemeenten werd de voorbije jaren inderdaad een belangrijke toename van de verfransing 
vastgesteld. Het Vlaams Belang heeft de uitgevers van Logic-Immo gevraagd de provocatie te 
staken.  
 
Bij de immo-kantoren wordt vastgesteld dat zij hun elektronische aanbiedingen heel vaak in 
twee talen aanbieden. Maar soms is het nog erger. Bepaalde immo-kantoren presteren het om 
zelfs op de Nederlandstalige luiken van hun webstek hun gronden of woningen in het Frans te 
omschrijven, ook al zijn ze gelegen in eentalig Nederlands taalgebied.  



3. Onderzoek naar het taalgebruik in de gezinnen 
 
De toenemende verBrusseling van heel Vlaams-Brabant, en meer in het bijzonder Halle-
Vilvoorde blijkt niet alleen uit de migratiecijfers. Ook andere bronnen bevestigen deze trend. 
Zo gaf Kind en Gezin onlangs in zijn ‘gemeentelijke kindrapporten’ een duidelijk beeld van 
de verfransing van de provincie. In Vlaams-Brabant heeft slechts 70,9 % van de bijna 11.000 
gezinnen met een kind geboren in 2004 het Nederlands als thuistaal. In Halle-Vilvoorde daalt 
dit cijfer tot 58,7 %. In acht gemeenten zonder taalfaciliteiten spreekt zelfs minder dan de 
helft van de jonge gezinnen thuis Nederlands. (Tervuren, 46,3%; Vilvoorde 45,3%; 
Overijse 45,1%, Beersel 43,8%, Sint-Pieters-Leeuw 40,9%, Hoeilaart 38,4%, Machelen 
37,9% en Zaventem 37,3%) 
 
In het (basis)onderwijs kan dezelfde trend vastgesteld worden. Minister Vandenbroucke 
bezorgde begin vorige maand aan Vlaams parlementslid An Michiels de cijfers betreffende de 
anderstalige leerlingen in het basisonderwijs in Vlaams-Brabant. Ook hier moet men dus 
vaststellen dat de verfransing van de provincie verder toeneemt: de scholen worden 
geconfronteerd met een zeer hoge instroom van anderstalige leerlingen.  
In Vilvoorde telt de basisschool in de Van Helmontstraat 84,2 % anderstaligen (164 leerlingen 
op 192 spreken thuis geen Nederlands), in Sint-Pieters-Leeuw zijn er in de basisschool in de 
Van Cotthemstraat 78,7% anderstaligen (162 anderstalige leerlingen op 229), in Ruisbroek 
telt de basisschool in de Fabriekstraat 133 anderstaligen op 218 leerlingen (64,1 %) in de 
basisschool in de Watermolenstraat in Diegem telt men 55,8% anderstaligen (191 op 326 
leerlingen).  
 
De tabel in bijlage toont aan dat niet alleen de scholen die grenzen aan Brussel een zeer hoog 
percentage anderstalige leerlingen tellen, maar ook scholen die verder van Brussel liggen. Zo 
merken we in Lembeek scholen met 49,8 % niet-Nederlandstalige leerlingen, in Ternat 35,8 
%, in Steenokkerzeel 24,6 %, … 
Bovendien kunnen we vaststellen dat de instroom beduidend toegenomen is in vergelijking 
met 2002: de Vrije Lagere School in Groot-Bijgaarden telde in 2002 slechts 2,6 % 
anderstaligen tegen 15,7% in 2005, de Vrije Basisschool in Liedekerke stijgt van 5,7 % in 
2002 naar 14,8 % in 2005, de basisschool in Humbeek van 12,9 % in 2002 naar 21,8 % in 
2005, in Machelen telde de basisschool van het Gemeenschapsonderwijs 26,2 % anderstaligen 
in 2002 tegenover 41,1 % in 2005. 
 
Het spreekt vanzelf dat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk komt te staan door de 
grote aanwezigheid van anderstalige leerlingen. Leerkrachten steken meer tijd in het 
bijwerken van het Nederlands van hun leerlingen en kunnen bijgevolg onvoldoende aandacht 
besteden aan het overbrengen van de leerstof. Voor andere problemen, zoals leerlingen met 
dyslexie, ADHD, … blijft helemaal geen tijd meer over. 
 
De Vlaamse regering heeft ingezien dat hier ingrepen nodig zijn en heeft dan ook beslist, na 
de niet-splitsing van B-H-V, om vanaf januari extra lestijden toe te kennen aan de 
Nederlandstalige basisscholen in Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen, 
Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde en Zaventem. Hoewel 
we dit een goed begin kunnen noemen, is deze maatregel absoluut onvoldoende om het niveau 
in onze scholen weer op peil te brengen.  
 
Ten eerste is dit slechts een lapmiddel: er wordt enkel aan het gevolg gewerkt (een 
onvoldoende kennis van de instructietaal bijspijkeren), maar aan de oorzaak (deze kinderen 



komen buiten de schooluren vaak op geen enkele manier in contact met het Nederlands) 
wordt niet geraakt. 
Ten tweede gaat het slechts om 13 gemeenten, die aan Brussel of de faciliteitengemeenten 
grenzen. Ook in andere gemeenten echter worden zeer hoge percentages anderstalige 
leerlingen opgetekend.Voor deze scholen is echter geen geld meer en dus ook geen extra uren 
of middelen. 
 
Ten derde worden deze extra middelen enkel toegekend aan de basisscholen. Nochtans stelt 
men ook in het middelbaar onderwijs vast dat zeer veel leerlingen onvoldoende Nederlands 
kennen om met succes hun studies af te maken. Het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters 
bij de niet-Nederlandstaligen ligt dan ook zeer hoog. 
 
 
 
4. De Vlaamse overheid faalt over de hele lijn 
 
4. 1. Woonbeleid 
 
Hoewel de Vlaamse regering al jarenlang weet hoe penibel de situatie in Vlaams-Brabant is, 
toch blijkt dat er de afgelopen jaren absoluut geen doordacht beleid werd gevoerd inzake 
Vlaams-Brabant. Ook onder de huidige Vlaamse regering is er van een fundamentele 
ommekeer geen sprake.  
 
Zo krijgt de woonproblematiek duidelijk nog altijd geen prioritaire aandacht. Na de 
smadelijke afgang inzake B-H-V werd weliswaar besloten om extra middelen (25 miljoen 
euro) te pompen in Vlabinvest, maar tegelijk wordt het werkingsgebied hiervan uitgebreid 
van 9 naar 39 gemeenten, zodat de toegekende som niet meer is dan een druppel op een hete 
plaat. Ook is helemaal niet duidelijk in welke mate de meest bedreigde gemeenten in de 
toekomst nog aan hun trekken zullen komen. Vlabinvest krijgt wel eindelijk het 
voorkooprecht. 
 
Het hele Vlabinvest-project is in zijn 13-jarig bestaan overigens één grote teleurstelling 
geworden: in totaal werden slechts 279 woningen gerealiseerd in acht gemeenten, of zegge en 
schrijven 21 woningen per jaar. Vlabinvest laat ook allerlei gedroomde kansen liggen. In het 
centrum van Sint-Genesius-Rode wordt momenteel een project uitgewerkt voor 260 
wooneenheden, waarvan 50 sociale woningen. Op een vraag van Luk Van Nieuwenhuysen 
hierover antwoordde minister van Wonen Keulen laconiek dat dit project zal passen in het 
bredere project dat “de verkozenen van Sint-Genesius-Rode (lees: de Franstalige meerderheid 
aldaar) voor ogen hebben met hun gemeente”. 
 
Inzake sociale woningen is Vlaams-Brabant bovendien de meest achtergestelde provincie van 
heel Vlaanderen (3,82% sociale woningen, terwijl het Vlaamse gemiddelde op 5,62% ligt). 
Ruim 4000 gezinnen staan momenteel op de wachtlijst voor een sociale woning en er zijn ter 
zake weinig perspectieven. Daarom is het zo verwonderlijk dat onze provincie als enige werd 
uitgesloten van het nieuwe Vlaamse project inzake Publiek-Private-Samenwerking (PPS), 
waarmee men op korte termijn 238 woningen wil realiseren. Wat de Vlaamse overheid met de 
ene hand geeft, neemt ze met de andere weer weg.  
 
Inzake de toekenning van sociale woningen triomfeerde de N-VA dat voortaan zal rekening 
gehouden worden met de bereidheid om Nederlands te leren. Dit is een eerste stap, maar 



aanvankelijk was aangekondigd dat de kennis van het Nederlands voorafgaandelijk zou geëist 
orden. Onder druk van Spirit is men hierop teruggekomen. w 

Ook het voorkooprecht kan niet bepaald een succes genoemd worden. In de eerste plaats 
beschikken nog steeds niet alle gemeenten over dit instrument. Bovendien zijn er gemeenten 
die dit instrument niet willen gebruiken en gemeenten die het wel zouden willen gebruiken, 
maar er de middelen niet voor hebben. Een jaar na de invoering van het voorkooprecht in 
1998, werd het welgeteld vier keer gebruikt. 
 
De jongste tijd werd door de jongerenorganisaties van de traditionele partijen regelmatig actie 
gevoerd rond de dure grondprijzen, maar men vergeet steevast te zeggen dat diezelfde partijen 
geheel en al verantwoordelijk zijn voor de penibele toestand waarin we verzeild geraakt zijn. 
Opvallend is ook de eenzijdige focus op de bouwgronden, terwijl jonge gezinnen toch niet 
alleen geïnteresseerd zijn in nieuwbouw.  
 
 
4.2. Taalbeleid 
 
De Vlaamse regering kan zelfs haar beperkte beloften inzake taaldossiers niet waarmaken. 
Een paar voorbeelden : 
 
- In Halle komt géén MUG. Er komt enkel een Paramedisch Interventie Team (PIT), zonder 
spoedarts. Indien een arts noodzakelijk is, wordt voor Zuid-Pajottenland alsnog de Franstalige 
MUG van Tubeke opgeroepen. We zijn dus nog geen stap verder. 
 
- Inzake de tweetalige opschriften van De Lijn blijft de Vlaamse regering mist spuien, 
ondanks twee zeer duidelijke uitspraken van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 
 
- Sinds 1999 bestaat er van de hand van professor Boes van de KUL een studie waarin deze 
zeer concrete maatregelen voorstelt voor de vernederlandsing van het straatbeeld. In plaats 
van deze aanbevelingen te volgen, heeft deze Vlaamse regering er niets beters op gevonden 
dan een nieuwe expert aan te duiden.  
 
- Zelfs een braaf reglement waarmee het taalgebruik van het Nederlands wordt opgelegd op 
de openbare markt in Merchtem, wordt door de Vlaamse regering, op vraag van de 
provinciegouverneur, onderuit gehaald. Hierdoor geeft de Vlaamse regering het volslagen 
fout signaal dat anderstaligen zich niet hoeven aan te passen. 
 
- De inspectie voor het Franstalig onderwijs in de faciliteitengemeenten werd nog steeds niet 
overgenomen door de Vlaamse gemeenschap, hoewel dat tegen 1 januari 2006 zou geregeld 
zijn. Ook de in het regeerakkoord aangekondigde eenzijdige maatregelen zijn achterwege 
gebleven. Dit dossier sleept nu onderhand al bijna twintig jaar aan. 
 
Men kan zich afvragen of het in deze dossiers gaat om onwil, onmacht of beide.  
 
 
4.3. Media 
 
De Randkrant heeft de afgelopen maanden menig Vlaamsgezinde lezer pijnlijk getroffen. 
Niet alleen omdat het medium meer en meer ging fungeren als propagandavehikel voor 
minister Vandenbroucke, maar vooral omwille van enkele zware provocaties. Zo was er in het 



najaar een paginagroot publiciteitsartikel voor een eentalig Franstalig restaurant in Linkebeek 
en in februari een provocatief artikel van Guido Fonteyn onder de titel: “Frans is geen 
bedreiging meer.” In dit artikel zette Fonteyn zich onder meer fel af tegen het marktreglement 
van Merchtem, dat volgens hem in de 19de eeuw thuishoorde. Wanneer men dergelijke toer 
opgaat, kan men zich terecht afvragen wat de meerwaarde van een blad als de Randkrant nog 
biedt voor het behoud van het Nederlandstalig karakter van onze regio. 
 
Inzake Ring-TV werden allerlei beloften gedaan, maar in de praktijk hebben we daar nog 
niets van gezien. Het is duidelijk dat minister Vandenbroucke deze zender chanteert: er zullen 
pas extra middelen op tafel komen wanneer de zender op een doorgedreven wijze samenwerkt 
met TV-Brussel en het Leuvense Rob-TV. Alles wijst er op dat Vandenbroucke op langere 
termijn aanstuurt op een fusie met de rode Leuvense zender. Hierdoor zou Ring-TV zijn 
eigenheid helemaal verliezen.  
Voor het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat TV-Brussel, met 50.000 kijkers, jaarlijks 
kan rekenen op 2 miljoen euro subsidies, terwijl Ring-TV slechts peanuts worden 
toegestoken, in ruil waarvoor de zender dan nog verplicht is om propagandafilmpjes uit te 
zenden.  
 
 
4.4. Ruimtelijke ordening 
 
In september 2005 bracht het Vlaams Belang de waanzinnige verstedelijkingsplannen van de 
Vlaamse regering in de Rand rond Brussel naar buiten. Minister Van Mechelen werd over de 
kwestie ondervraagd en antwoordde dat de politieke knopen nog moeten worden doorgehakt, 
maar het is niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren en op welke wijze het Vlaams Parlement 
hierbij zal betrokken worden.  
Voor ons blijven de plannen voor het “Vlaams Stedelijk gebied rond Brussel” totaal 
onaanvaardbaar. Hiermee wordt de rode loper uitgerold voor nog veel meer verstedelijking en 
verfransing, uitgerekend in die gebieden die nu reeds zwaar onder druk staan. De Vlaamse 
regering maakt het hiermee gewoon nog veel erger.  
 
Wij vinden voor ons standpunt overigens steun in een zeer interessante nota van Herman 
Baeyens, voorzitter van de Gecoro van Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw en gewezen directeur 
van Mens en Ruimte tussen 1960 en 1995. 
 
 
4.5 Conclusie 
 
Van een doordacht Randbeleid is nog altijd geen sprake. De Vlaamse regering beperkt zich 
tot symptoombestrijding, tot dweilen met de kraan open. Men doet geen enkele poging 
om de verBrusseling af te remmen, terwijl het verzadigingspunt op veel plaatsen nu reeds 
zwaar overschreden is. Men beschouwt de randgemeenten blijkbaar als een spons die altijd 
maar meer water kan slikken. Reeds 15 jaar geleden waarschuwde Guido Tastenhoye dat 
Vlaams-Brabant vastzat in de wurggreep van Europa. Hij stelde toen terecht dat er een 
paardenmiddel noodzakelijk was om het Vlaams karakter van de gordelgemeenten te 
behouden. Tot nu toe heeft het beleid zich beperkt tot homeopathie.  
 
In zijn beleidsnota’s heeft Vandenbroucke bij herhaling gesteld dat de verfransing en 
vervreemding de komende jaren nog zullen toenemen. Dat wordt blijkbaar als een 
onafwendbaar gegeven beschouwd, waartegen geen kruid gewassen is. Het Vlaams Belang is 



het met dit uitgangspunt volstrekt oneens en vindt dat de verBrusseling wel degelijk gekeerd 
moet worden.  
Er moet hoogdringend een voorrangsbeleid gevoerd worden voor onze eigen Vlaamse 
bevolking. T.a.v. potentiële inwijkelingen die het Nederlandstalig karakter niet wensen te 
respecteren, moet op korte termijn een ontradend beleid op poten gezet worden. Het Vlaams 
Belang heeft hiervoor een Noodplan geschreven en kondigt een affichecampagne aan. We 
plaatsen deze problematiek bovenaan de agenda bij de komende gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen.  
 
 
 
 



Noodplan voor de Rand: 10 actiemiddelen 
 
1. Een grote woonregie voor Halle-Vilvoorde en voor elke gemeente afzonderlijk 
 
Dit is het belangrijkste wapen van het Vlaams Belang in de strijd tegen de verBrusseling. 
Onder meer uit hoorzittingen in het Vlaams Parlement is gebleken dat de problematiek van 
het betaalbaar wonen het gemeentelijk beleidsniveau overstijgt. 
 
Het bovenlokale woonbeleid in Vlaams-Brabant is momenteel te versnipperd, 
overgepolitiseerd en totaal onoverzichtelijk. Er zijn initiatieven van Vlabinvest, Haviland, 
diverse sociale huisvestingsmaatschappijen, Webra en de provincie Vlaams-Brabant. Van 
enige coördinatie is geen sprake.  
 
Het Vlaams Belang wil al deze activiteiten onderbrengen in één grote woonregie per 
arrondissement. Dus één voor Halle-Vilvoorde en één voor Leuven. Die moeten zich zowel 
met sociale huisvesting bezighouden als met de uitwerking van een gespierd woonbeleid voor 
de middengroepen op basis van de Vlabinvestcriteria. Op de manier kan er gewerkt worden 
aan een goede sociale mix en kan er tegelijk gewaakt worden over de prioritaire toewijzing 
van sociale woningen aan Nederlandstaligen.  
Deze woonregies worden voor het tweede luik van hun opdracht gefinancierd door Vlabinvest 
en moeten onder rechtstreeks toezicht staan van de Vlaamse minister die bevoegd is voor de 
Rand; de provincieraad moet het beleid mee kunnen sturen.    
 
Daarnaast wil het Vlaams Belang dat in zovele mogelijk gemeenten een afzonderlijke 
woonregie wordt opgericht, die op een gelijkaardige, apolitieke en doorzichtige manier 
werkt en gestructureerd is als de arrondissementele woonregie, waarmee ze overigens kunnen 
samenwerken. Deze woonregies dienen op basis van diezelfde Vlabinvestcriteria (toewijzing 
volgens maatschappelijke en culturele binding) op korte termijn een grote en actieve speler 
worden op de vastgoedmarkt in de hele regio.  
 
Het is de bedoeling dat deze woonregies in onderlinge samenwerking en met private partners 
– in volgorde van belangrijkheid: 
 

1. in de eerste plaats overgaan tot de grootschalige, systematische aankoop van 
bestaande woningen in de woonkernen, onder meer via een actief gebruik van het 
voorkooprecht en desnoods via onteigening. Het is de bedoeling dat de betrokken 
woningen en zelfs hele huizenrijen op die manier worden gerenoveerd of vervangen 
door nieuwbouw. Nadien kunnen deze woningen verkocht worden op basis van een 
puntensysteem én met beding van wederinkoop aan een objectieve prijs; 
2. nieuwbouwprojecten realiseren voor dezelfde doelgroep, met name de autochtone, 
Nederlandstalige bevolking; 
3. op zoek gaan naar bouwgronden, in de eerste plaats binnen de bestaande 
woonzones en inbreidingsgebieden, eventueel ook in de uitbreidingsgebieden, die op 
een spaarzame en sociaal verantwoorde manier (geen al te grote kavels dus), op basis 
van dezelfde criteria, aan de man kunnen gebracht worden.  

 
Om tot een noemenswaardig woonbeleid te kunnen komen, is het noodzakelijk dat Vlabinvest 
minstens gedurende de twee komende legislaturen (tot 2018) een structurele jaarlijkse 
financiering krijgt van minstens 10 miljoen euro.  



Ook de gemeenten zelf zullen in diezelfde periode behoorlijk wat middelen moeten investeren 
in deze regies. Maar deze regies hoeven niet verlieslatend te zijn. Er wordt gewerkt op basis 
van een rollend fonds. Verliezen kunnen gecompenseerd worden dank zij de gerealiseerde 
meerwaarde (na bv. renovatie of verkaveling van gronden).  
 
Diezelfde woonregies kunnen betrokken worden bij de realisatie van de 4 à 5000 
noodzakelijke bijkomende sociale woningen in Halle-Vilvoorde. Vlaams-Brabant moet op 
dezelfde wijze kunnen genieten van de subsidies voor publiek-private samenwerking (PPS) 
als de andere provincies. Ook voor de sociale woningen moeten de Vlabinvest-criteria gelden. 
De kennis van het Nederlands of de bereidheid het te leren volstaat hoegenaamd niet. 
Minstens moet een daadwerkelijke maatschappelijke integratie (bijvoorbeeld via het 
Nederlandstalig onderwijs) aangetoond worden.  
 
 
2. Private verkavelingen en groepsbouw: integratie van de kopers noodzakelijk 
 
Het Vlaams Belang wil de veralgemening van de bestaande afspraken die momenteel worden 
gemaakt tussen een aantal gemeentebesturen enerzijds en de verkavelaars en 
projectontwikkelaars anderzijds, waarbij een toezichtscommissie mee oordeelt over de 
toewijzing van een kavel of woning, op basis van integratiecriteria. Doorverkoop of 
doorverhuring binnen de tien jaar moet aan dezelfde criteria onderworpen worden. Op deze 
manier verplicht men de initiatiefnemers om publiciteit te maken via Nederlandstalige 
kanalen. 
 
Om kunstmatig hoge grondprijzen tegen te gaan, moeten de prijzen geplafonneerd worden, 
moet eerlijke informatie verzekerd worden en moeten de gronden bij voorrang worden 
aangeboden aan inwoners uit de betrokken gemeenten.  
 
 
3. Duidelijke afspraken met de immobiliënsector 
 
De Vlaamse overheid, de provincie en de gemeentebesturen moeten de immobiliënmakelaars 
aanzetten om bij voorrang te verkopen of te verhuren aan inwoners van de gemeente zelf. Zij 
moeten er bijgevolg toe gebracht worden om hun publiciteit (bladen, advertenties, panelen, 
websites) in het Nederlands te voeren en de aanbiedingen in eerste instantie kenbaar te maken 
aan de inwoners van de eigen gemeente en regio. Ook moet er in de beschrijving van de 
goederen duidelijk vermeld worden in welk taalgebied ze gelegen zijn.  
Hiertoe moeten samenwerkingsakkoorden worden opgemaakt met de sector. Makelaars die 
zich hier niet aan houden, moeten actief worden tegengewerkt, bijvoorbeeld door middel van 
het voorkooprecht.  
 
4. Stopzetten van de plannen voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel 
 
De grootschalige verstedelijkingsplannen voor een groot gedeelte van de Vlaamse Rand rond 
Brussel moeten definitief geschrapt worden. Door de ongenuanceerde verhoging van het 
aantal bouwlagen en de intensieve verdichtingspolitiek die momenteel wordt voorbereid, zal 
men een massale migratie vanuit Brussel organiseren, uitgerekend naar een gebied dat 
vandaag reeds in hoge mate verfranst en verBrusseld is. Hierdoor zal de integratie in de 
praktijk zo goed als uitgesloten zijn. Een beperkte verhoging van de bouwlaag in bepaalde 



wijken is voor het Vlaams Belang enkel verdedigbaar in het kader van een regularisatie van 
bestaande situaties of wanneer dit gepaard gaat met een doordacht Vlaams woonbeleid.  
 
 
5. Specifiek woonbeleid faciliteitengemeenten 
 
Als we willen vermijden dat deze gemeenten helemaal verfransen, is een drastisch 
woonbeleid noodzakelijk. Alleen al het op peil houden van de Nederlandstalige bevolking in 
de zes faciliteitengemeenten vergt een veel intensiever woonbeleid dan wat vandaag via 
Vlabinvest gebeurt. Vlabinvest en de op te richten arrondissementele woonregie moeten in de 
eerste plaats andere accenten leggen dan vandaag. 
Zij moeten vooral overgaan tot de systematische aankoop van bestaande woningen in de 
dorpskernen en de oudere buurten, onder meer via een actief gebruik van het voorkooprecht 
en desnoods via onteigening. Ook hier moet een renovatiebeleid gevoerd worden. Nadien 
kunnen deze woningen verkocht worden op basis van een puntensysteem en met beding van 
wederinkoop aan een objectieve prijs.  
Ook moet het aantal nieuwbouwprojecten drastisch worden uitgebreid. De bouwkavels in de 
schaarse woonuitbreidingsgebieden moeten na onteigening op een spaarzame en sociaal 
verantwoorde manier toegewezen worden aan de doelgroep van Vlabinvest.  
 
Daarnaast moet de Vlaamse overheid overgaan tot een actievere ondersteuning van zijn 
Nederlandstalige inwoners. De vzw De Rand mag hierbij niet langer fungeren als 
schaamlapje. Indien de gemeentebesturen weigeren om hun culturele verplichtingen uit te 
voeren (uitbouw bibliotheek, subsidiëring culturele verenigingen, jeugdwerkbeleidsplan, …) 
moet dit door de Vlaamse overheid zelf gebeuren, op kosten van de betrokken gemeenten. 
Tenslotte moet de Vlaamse regering eindelijk de daad bij het woord voeren inzake de 
inspectie van het Franstalig onderwijs.  
 
 
6. Afschaffing van feitelijke faciliteiten in de brede rand rond Brussel 
 
De gemeentebesturen moeten een veel strikter taalbeleid voeren t.o.v. hun eigen diensten. In 
het gemeentehuis en door de diverse gemeentelijke diensten (politie, sport, welzijn, 
containerparken …) mag uitsluitend Nederlands gesproken worden. De terbeschikkingstelling 
van tolken (o.a. in Vilvoorde) moet worden afgeschaft; anderstaligen moeten zelf hun tolk 
meebrengen.   
Aangezien aan het gemeentepersoneel geen taalvoorwaarden kunnen opgelegd worden, 
kunnen zij ook geen kennis nemen van anderstalige notariële akten. Ook inzake kinderopvang 
moeten de Vlaamse overheid en de gemeentebesturen een strikt Nederlandstalige politiek 
voeren.  
 
Daarnaast moeten de vakbonden en de mutualiteiten worden aangezet om hun werking te 
vernederlandsen. De bedrijven moeten meer gecontroleerd worden inzake de toepassing van 
het septemberdecreet en hun anderstalig personeel aanzetten om taalcursussen te volgen.  
 
De Vlaamse regering moet voor alle gemeentebesturen een soort handleiding voorzien 
waaruit zij kunnen putten om een eigen taalbeleid te voeren. Bovendien zouden alle 
gemeenten een “charter ter vrijwaring van het Vlaams karakter van de gemeente” moeten 
aannemen, zoals dat in een aantal gemeenten al het geval is. 
 



7. Onderwijs en sport  
 
Door de massale toestroom van anderstalige kinderen, komt het Nederlandstalig onderwijs 
steeds meer onder druk te staan. Om de participatie van de ouders vlotter te laten verlopen, is 
de verleiding groot om ook andere talen dan het Nederlands te gebruiken bij de contacten met 
die ouders. Voor het Vlaams Belang blijft het exclusieve gebruik van het Nederlands echter 
de regel in de scholen, ook in de contacten met de ouders. 
 
Om de druk op het Nederlandstalig onderwijs te laten afnemen, wil het Vlaams Belang 
bovendien dat meteen werk wordt gemaakt van volgende maatregelen: 
  
 

1. De extra personele omkadering moet dezelfde gunstige normen krijgen als het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ook in het middelbaar onderwijs moeten de 
normen aangepast worden. 

2. De extra uren die nu toegekend worden aan de 13 gemeenten in de brede Vlaamse 
Rand rond Brussel moeten uitgebreid worden naar alle scholen (ook in het middelbaar 
onderwijs) waar minstens 10% van de kinderen thuis geen Nederlands spreekt. Enkel 
op die manier kunnen de scholen de massale toestroom van anderstalige kinderen op 
een positieve manier aanpakken. 

3. De Vlaamse overheid moet taaltoetsen uitwerken, die afgenomen worden op 
scharniermomenten: begin eerste leerjaar en begin middelbaar. Leerlingen die 
onvoldoende scoren op die toetsen, kunnen niet doorstromen, maar worden gedurende 
minstens één schooljaar ondergedompeld in een taalbadklas. De leerling kan zich op 
die manier volledig toeleggen op het aanleren van het Nederlands, zonder ook nog de 
aangeboden leerstof te moeten verwerken. Dergelijk systeem zal heel wat 
mislukkingen in de verdere schoolloopbaan tegengaan. 

 
Ook op provinciaal en gemeentelijk vlak dienen een aantal maatregelen genomen te worden 
om de hoge instroom van anderstalige leerlingen in het Vlaams onderwijs op een positieve 
manier op te vangen, zodat de scholen zich weer kunnen wijden aan hun voornaamste taak: 
kennisoverdracht! 
 

1. Vanuit de gemeente of de provincie moeten de ouders, via de school, actief 
gestimuleerd worden om ook buiten de school hun kinderen in contact te brengen met 
Nederlands (bijvoorbeeld deelname aan sportclub, jeugdvereniging,…) 

2. De gemeente of provincie moet de ouders eveneens stimuleren om zelf ook 
Nederlands te leren én te gebruiken in gezinsverband. Het is immers pas als de ouders 
zelf de taal aanleren waarin hun kinderen onderwijs lopen, dat ze in staat zijn de 
kinderen bij te staan bij het verwerken van de leerstof. Scholen moeten actief 
betrokken worden bij dit proces, vermits langs deze weg, op eenvoudige wijze, een 
grote doelgroep kan bereikt worden. 

3. De gemeente of provincie mag geen verkeerde signalen geven door op eigen initiatief 
tolken in te zetten; scholen die een dergelijke maatregel nemen om de oudercontacten 
vlotter te laten verlopen, moeten op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Zij 
moeten de ouders aanzetten om Nederlands te leren. Indien dat om een of andere reden 
niet mogelijk is, moeten de ouders zelf instaan voor een tolk. Dit is niet de 
verantwoordelijkheid van de school. 

 
 



 
Een sportvereniging is de plaats bij uitstek waar men al spelenderwijs zijn kennis van het 
Nederlands in de praktijk kan brengen en vervolmaken. Het is dan ook onaanvaardbaar dat 
een groeiend aantal sportverenigingen in eentalig Nederlandstalige gemeenten tweetalige 
trainingen organiseren of soms zelfs een eentalig Franstalige werking aan de dag leggen. De 
gemeentebesturen moeten hiertegen kordaat optreden. Sportverenigingen waarvan de werking 
niet exclusief Nederlandstalig is, zouden niet langer gesubsidieerd mogen worden en moet de 
toegang tot de gemeentelijke sportinfrastructuur ontzegd worden. 
 
 
8. Nederlandstalig straatbeeld 
 
De versterking van het Nederlandstalig karakter van het straatbeeld houdt veel meer in dan de 
markt van Merchtem. De Vlaamse regering moet werk maken van de aanbevelingen van Prof. 
Boes. Daarnaast moeten de provincie en de gemeentebesturen meer initiatieven nemen om 
anderstalige publiciteit in het straatbeeld daadwerkelijk te bannen. Ook rond 
vastgoedaankondigingen moet een vernederlandsingsbeleid gevoerd worden. Anderstalige 
publicitaire drukwerken moeten bedacht worden met een ontmoedigende, extra zware 
belasting. Ook moet de sensibiliseringsactie voor de handelaars om Nederlands te spreken 
uitgebreid worden naar de hele Vlaamse Rand rond Brussel.  
 
Een meer symbolische, maar niet onbelangrijke manier om het Vlaams karakter van een 
gemeente te benadrukken tenslotte is het aanbrengen van een leeuwenschild op de 
straatnaamborden en de aankondiging “Vlaamse gemeente” bij het binnenrijden van de 
gemeente.    
 
Het is de hoogste tijd dat de Vlamingen terzake hun scrupules laten varen. Zij dulden dat de 
Franstaligen op alle mogelijke manieren de wet overtreden (de verspreiding van Carrefour, de 
subsidiëring van Franstalige verenigingen, het negeren van de taalwetgeving in Brussel, …) 
maar hebben een ongelooflijke koudwatervrees bij het beschermen van het Nederlandstalig 
karakter van ééntalig Nederlandstalige gemeenten.  
 
  
9. Inwijking anderstaligen actief ontmoedigen 
 
Mensen die vanuit Brussel of vanuit het buitenland naar een Vlaamse gemeente willen komen 
wonen, moet duidelijk gemaakt worden dat zij in een eentalig taalgebied komen wonen en dat 
zij inwoners zullen zijn van de Vlaamse staat. Iedere nieuwe inwoner, ongeacht zijn 
nationaliteit, moet ten stelligste aangezet worden om een inburgeringscursus te doorlopen.  
Daarnaast moet een nieuwe bewustmakingscampagne worden voorbereid naar het voorbeeld 
van “Waar Vlamingen THUIS zijn”, waarmee het eigen karakter van de Vlaamse Rand 
benadrukt wordt.  
 
 
10. Vlaamse instrumenten en media versterken 
 
De vzw De Rand moet ontwikkeld worden tot een kenniscentrum over de typische 
problematiek van Halle-Vilvoorde. Deze dienst moet over alle relevante informatie 
beschikken inzake taalstudies, bevolkingsevoluties, migratiebewegingen, woonprijzen 



enzovoort. De vzw moet een sturende rol gaan spelen in het hierboven voorgestelde woon- en 
taalbeleid en moet daarvoor over de nodige middelen beschikken.  
 
De Randkrant moet het Randbeleid beter ondersteunen. Daarom is het wenselijk dat er een 
aparte uitgave komt voor de faciliteitengemeenten (waarin de anderstalige samenvattingen 
gehandhaafd kunnen worden), los van een Nederlandstalige publicatie in de andere 
gemeenten die aan Brussel grenzen. De publicatie moet de partijpolitiek bovendien weren.  
 
 
Ring-TV moet op structurele wijze gefinancierd worden door de Vlaamse overheid. Het 
volstaat Ring-TV niet langer onder te brengen onder het beleidsdomein media, maar onder het 
beleidsdomein Randbeleid. De propagandafilmpjes van de provincie moeten wegvallen, zodat 
de zender opnieuw een objectieve uitstraling krijgt. Het Vlaams Belang wil ook dat Ring-TV 
zoveel mogelijk autonoom blijft t.o.v. Rob-TV en TV-Brussel, omdat de problematiek in de 
drie zendgebieden totaal verschillend is.  
 
 
Slotbeschouwing 
 
Met dit noodplan willen we aantonen dat het binnen het bestaande wettelijk kader wel 
degelijk  mogelijk is een ommekeer te weeg te brengen in de penibele situatie in de Rand rond 
Brussel. Er is vooral politieke moed nodig om die ommekeer vanuit het Vlaamse niveau, 
provincie en gemeentebesturen te realiseren. 
 
Indien zou blijken dat men de voorgestelde maatregelen om een of andere reden niet wil 
doorvoeren of indien ze op het terrein te weinig uithalen en de verBrusseling onvoldoende 
tegenhouden, zullen meer drastische maatregelen genomen moeten worden. In dat geval 
zullen wij voorstellen om het Nederlandse model over te nemen, waarbij de vrije verkoop van 
private woningen in grote mate wordt stopgezet en vervangen door een verplichte, algemene 
objectivering van de woonprijzen en een toewijzing op basis van een puntensysteem.  
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