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Mevrouw de voorzitter, geachte collega’s. 

Het mag dan al wat contradictorisch klinken, maar nu de dagen beginnen te 

korten, en het stilaan weer wat kouder wordt, kan dit parlement eindelijk 

ontwaken uit haar winterslaap. Een winterslaap die meer dan een jaar heeft 

geduurd, waarbij de lange aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ons 

parlement in een staat van inertie heeft gebracht. Beleid en visie, durf en wil 

moesten wijken voor electorale berekening en partijpolitieke spelletjes. Een staat 

van inertie, waarvan in de eerste plaats de Brusselaar het kind van de rekening is 

geworden.  

Want de uitdagingen waar Brussel voor staat zijn enorm en divers. We denken 

aan de enorme uitdagingen op vlak van werkgelegenheid, op vlak van mobiliteit, 

op vlak van netheid, op vlak van veiligheid, op vlak van betaalbare huisvesting, 

en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Dit parlement heeft voor zichzelf de 

luxe genomen om meer dan een jaar zo goed als niets constructiefs te doen. Dit 

parlement heeft voor zichzelf de luxe genomen om meer dan een jaar één 

langgerekte campagne voor de burgemeester- en schepenpostjes te voeren. Wel 

collega’s, dit was en is een luxe die Brussel en de Brusselaar zich helaas niet 

kunnen permitteren. 

Laat ons even vier topprioriteiten onder de loep nemen. 

Reeds sedert ik in dit halfrond verkozen ben – en dat is intussen toch al enige 

tijd – hoor ik in de jaarlijkse beleidsverklaringen dat werkgelegenheid een 

prioriteit moet zijn. Dat alles in het werk zal gesteld worden om de torenhoge 

werkloosheid in Brussel terug te dringen. Helaas moet ik samen met U 

vaststellen dat de werkloosheid in dit Gewest intussen ongekende toppen 

scheert. Eind september bedroeg de werkloosheidsgraad in Brussel 20,8 procent. 

Het Gewest telde 109.769 werklozen. Dat zijn er goed duizend meer dan op 



hetzelfde moment vorig jaar. Goed voor een stijging van 1 procent op jaarbasis 

dus. Vooral de jongerenwerkloosheid die ver over de 30% blijft, is ronduit 

angstaanjagend. Na jarenlang wanbeleid op het vlak van werkgelegenheid 

verlaat minister Cerexhe nu het zwalpende schip, en wordt het de taak van 

anderen om het puin te ruimen.  

De Brusselse regering heeft dus de meer dan dwingende taak om werk aan te 

trekken, om bedrijven en werkgevers naar Brussel te halen. Geen evidente 

opdracht voor de huidige bestuursploeg, want het is namelijk totaal het 

tegenovergestelde als wat U de afgelopen jaren hebt betracht: het wegpesten van 

bedrijven uit Brussel. Onlangs nog deed de koepel BECI samen met de krant De 

Tijd een rondvraag bij Brusselse bedrijven, en daaruit bleek dat maar liefst 1 op 

3 bedrijven het liefst van al uit Brussel  zou wegtrekken. De redenen die 

daarvoor werden gegeven, waren divers maar voor de hand liggend: een 

schrijnend gebrek aan veiligheid (voor het personeel), een absolute catastrofe op 

vlak van mobiliteit en bereikbaarheid, en een tsunami aan belastingen en taksen 

allerhande, om zo op kap van de bedrijven de kas van het Gewest te vullen.  Het 

mag dan ook niet verbazen dat, wanneer gevraagd werd naar wat de topprioriteit 

voor de hoofdstedelijke regering zou moeten zijn, er twee antwoorden sterk naar 

voor kwamen: een betere mobiliteit, en een verlaging van de gewestelijke en 

gemeentelijke taksen. 

 

Werkgelegenheid, collega’s, is de basis van heel wat zaken in ons Gewest. Het 

is de conditio sine quae non om een halt toe te roepen aan de kapitaalsvlucht en 

aan de ongebreidelde import van armoede in Brussel. Want wanneer de 

bedrijven vertrekken, vertrekken ook de werknemers; de middenklasse die er 

voor zorgt dat Brussel het hoofd financieel toch nog een klein beetje boven 

water kan houden. Wat overblijft zal een leger zijn van verpauperden, van 

armen, daklozen, illegalen en dies meer. Dat mag dan misschien al het 



droombeeld van de socialistische partijen in dit gewest zijn; voor alle andere 

Brusselaars is het een ware nachtmerrie. 

 

Inzetten op de leefbaarheid van Brussel, is ook inzetten op kwalitatieve en 

betaalbare woningen voor de Brusselaars. Het aanbod en de kwaliteit van sociale 

woningen in Brussel is totaal ondermaats. Naar aloude traditie is dat voor 

minister Vanhengel natuurlijk niet de schuld van de Brusselse overheden, maar 

van Vlaanderen. Geen verrassing natuurlijk, want wat is voor Vanhengel en de 

rest van de Brusselse regering tegenwoordig niét de schuld van Vlaanderen? 

“Sommige gemeenten in de Rand bouwen geen sociale woningen om ervoor te 

zorgen dat ze alleen kapitaalkrachtige gezinnen aantrekken vanuit Brussel” 

verklaarde de minister onlangs nog op Terzake. Twee bemerkingen daarbij. Ten 

eerste: heel wat Vlaamse randgemeenten doen veel meer inspanningen op vlak 

van sociale woningbouw, dan dat Brussel dat doet. Wie zonder zonde is, werpe 

de eerste steen mijnheer Vanhengel. Zorg er eerst voor dat er voldoende sociale 

woningen in Brussel zijn, voordat U anderen de les gaat spellen. In Brussel staan 

er meer mensen op een wachtlijst, dan dat er sociale woningen zijn. Tweede 

bemerking: hoe zou het toch komen dat die zogezegd kapitaalkrachtige gezinnen 

liever in de Rand wonen, dan in het multiculturele en multicriminele Brusselse 

paradijs? De vraag stellen, is ze beantwoorden… . 

Daarenboven slaagt men er in Brussel in, om van sociale woningen en 

woonwijken ware getto’s te maken. Het zijn wijken en woonblokken in de meest 

gezellige Sovjet-traditie, verloederd en onveilig. Sociale woningen waar het 

afval zich opstapelt in de trappenhallen. Waar bewoners worden geterroriseerd 

door wat men nogal eufemistisch ‘jongeren’ placht te noemen. Waar portieken 

dienst doen als ontvangstruimte voor dealers. Waar goedmenende bewoners 

letterlijk uit hun slaap worden gehouden door aanhoudend nachtlawaai. 



Kortom….getto’s die een schoolvoorbeeld zijn van wat de socialisten 

ongetwijfeld de “warme samenleving” plegen te noemen. 

 

Een ander prioritair project waar deze regering na haar winterslaap eindelijk 

eens bij hoogdringendheid werk van dient te maken, is het aanslepende 

verkeersinfarct dat ons Gewest nu al decennialang in een wurggreep houdt.  

Brussel heeft de twijfelachtige eer om Europa’s filehoofdstad te zijn. Op 38,9 

procent van de Brusselse wegen is er elke dag file. Volgens een studie van 

Agoria, uit januari van dit jaar,  zien zeven op de tien technologiebedrijven het 

mobiliteitsprobleem als een reden om Brussel te verlaten. Zeven op de tien! 

Cijfers waarvan je zou verwachten dat een Gewest als Brussel, dat steeds 

verlegen zit om inkomsten, en waar de werkloosheid torenhoog is, misschien 

lessen zou uit trekken. Quod non echter.  Mobiliteitsorganisaties zowel als 

economische actoren merken zeer terecht op dat het vooral aan een coherent 

masterplan ontbreekt voor het Brusselse.  Langs de ene kant is het openbaar 

vervoer geen ernstig alternatief, om diverse redenen zoals het ontbreken van 

voldoende en goed ingeplante randparkings langs de rand van de stad, of het 

gebrek aan – weerom – veiligheid op dat openbaar vervoer, zodat heel wat 

pendelaars quasi verplicht worden om met de wagen tot in de stad te komen. In 

het Iris-2-plan werden 16.000 transitparkeerplaatsen beloofd. Vandaag de dag 

zijn er amper 1860 beschikbaar. En dat er nood is aan die plaatsen, bewijzen de 

cijfers: het overgrote deel van de transitparkings kennen een bezettingsgraad 

(gemeten om 11 uur) tussen de 100 en de 110 percent. 

 Langs de andere kant doet men dan alles om ervoor te zorgen dat die mensen 

hun wagen nergens kwijt kunnen. "Onderzoek leert immers dat liefst 30 procent 

van het autoverkeer zogenaamd 'zoekverkeer' is, dit zijn automobilisten die een 

parkeerplaats zoeken. Willen we de autodruk in het stadscentrum verminderen, 



dan moeten we ook dit 'zoekverkeer' een halt toeroepen.” Niet mijn woorden, 

maar die van minister Grouwels op haar website.  

Naast werkgelegenheid en betaalbaar wonen is mobiliteit dus een derde 

prioriteit. We moeten helaas vaststellen dat ook hier uw beleidsverklaring 

weinig zoden aan de dijk brengt. Enkele halfslachtige ingrepen en wat gemorrel 

in de marge is niét het krachtdadig beleid waar Brussel dringend nood aan heeft. 

 

Ten slotte wil ik nog even stil staan bij die vierde topprioriteit: de onveiligheid. 

Reeds sedert de oudheid bestond de eerste en voornaamste taak van de overheid 

er in om haar inwoners veiligheid te verschaffen. Sociale veiligheid, maar vooral 

ook fysieke veiligheid. En daar blijft het in Brussel – eufemistisch gezegd – nog 

wat aan mangelen. In bijvoorbeeld de Brusselse vijfhoek of de Louizawijk is het 

aantal geregistreerde criminele feiten de laatste jaren sterk gestegen. Maar ook 

andere Brusselse wijken en buurten blijven helaas broeihaarden voor criminelen. 

Om nog maar te zwijgen over de stijgende agressie op en rond het openbaar 

vervoer.  

Die criminaliteit in Brussel wordt vaak afgedaan als kleine criminaliteit. Als 

deugenietenstreken van een paar kwajongens. Niets is helaas minder waar. Deze 

week nog werd in Brussel een topman van Exxon Mobile bij een carjacking in 

koele bloede op straat geëxecuteerd. Voor de socialistische machtshebbers in dit 

gewest waarschijnlijk een zoveelste ‘fait divers’.  

Toegegeven: de eerste, heel voorzichtige stappen naar iets wat lijkt op een 

veiligheidsbeleid, worden stilaan genomen. Er wordt nagedacht over een fusie 

van de politiezones. Een idee dat Vlaams belang al jaren propageert. Er worden 

stilaan meer middelen en mogelijkheden gegeven aan de metropolitie. Opnieuw 

iets waar het Vlaams Belang al jaar en dag vragende partij voor is. Er groeit 

stilaan het besef dat het gevoel van straffeloosheid dient te verdwijnen. Iets wat 



Vlaams Belang al lang zegt. Er komen stilaan stemmen op die het bestaan van 

de no-go zones in Brussel aanklagen. Een probleem dat het Vlaams Belang 

reeds jaren geleden op de agenda heeft gezet.  

Helaas blijft het voorlopig bij schoorvoetend beginnen toe te geven dat er 

misschien wel eens een probleem zou kunnen zijn, en verder opnieuw enkel wat 

“kurieren am symptom”. Niets uit uw hele beleidsverklaring laat uitschijnen dat 

de huidige bewindsploeg eindelijk het criminaliteitsprobleem ter harte zal 

nemen, en een beleid zal uittekenen waarbij niet langer de argeloze burger, maar 

de misdadigers worden bestraft.  

 

Mijnheer de minister-voorzitter; onlangs verklaarde U aan Télé-Bruxelles dat U 

hoopt uw politieke carrière te kunnen afsluiten in uw baronie Sint-Gillis; en dat 

U niet uitsluit dat U voor het einde van de legislatuur de hoofdstedelijke pijp aan 

Maarten geeft. Dat U het hier vroegtijdig voor bekeken zou houden. Maar, zo 

stelde u daarbij als voorwaarde, dat zal echter niet gebeuren indien er nog 

belangrijke dossiers op de plank liggen die "niet helemaal geregeld" zijn. Ik 

vrees dus, mijnheer de minister-voorzitter, dat we hier dus nog wat langer met U 

zullen opgescheept zitten. Want het bent net U en uw bestuursploeg, die de rem 

vormen voor de verwezenlijking van die dossiers die in Brussel inderdaad 

belangrijk en hoogdringend zijn.  

Het gaat niet goed met Brussel, maar er zijn oplossingen mogelijk. Inzetten op 

werkgelegenheid, op leefbaarheid, op betaalbaar wonen, op mobiliteit en op 

veiligheid moeten de topprioriteiten worden voor de komende jaren.  Maar om 

de problemen op te lossen, moet men ze natuurlijk eerst durven benoemen. En 

net daar wringt in uw hele beleidsverklaring het politiek-correcte schoentje.  

 

 


