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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de Vlaamse Beweging terecht nooit heeft 

gewild, is uitgegroeid tot een politiek-institutioneel monstertje. Een speeltuin voor, 

meestendeels Franstalige, politieke dwergen die er zich naar hartenlust mogen uitleven zonder 

ooit de rekening te moeten betalen voor hun geldverslindend wanbeleid. Biedt Brussel dus 

niet altijd een fraaie aanblik, Vlaanderen gaat ook niet helemaal vrijuit. Vlaanderen heeft een 

haat-liefde verhouding met dat “vreemde lichaam” in zijn hartland. Eerder ziet men de 

problemen, zoals de dreigende “verbrusseling” van de Vlaamse Rand, dan de mogelijkheden. 

Het Brussels Gewest is over de hele lijn failliet, materieel maar ook en vooral moreel. In 

welke nieuwe institutionele constellatie dan ook, zou het een fatale fout zijn om dit gewest 

verder te versterken. Duidelijk is dat Brussel, weze het dan een status aparte, enkel toekomst 

heeft binnen het Vlaamse weefsel. Duidelijk is ook dat Vlaanderen zonder Brussel een 

verminkt Vlaanderen zou zijn, een Vlaanderen beroofd van een vitaal orgaan. 

Een actieve en doordachte Brussel-politiek is bijzonder urgent. Vlaanderen moet niet louter 

aanwezig zijn in Brussel, het moet er zijn aanwezigheid doen gelden. Brussel is de plaats bij 

uitstek waar Vlaanderen zijn uitstraling dient te promoten, nationaal en internationaal. 

Vlaanderen moet daarbij de durf hebben om buiten het Brusselse carcan te werken, door als 

zelfbewuste actor op te treden. Waar de Brusselse overheid het laat afweten, moet de Vlaamse 

overheid haar zonder schroom substitueren. Een voorbeeld is dat van de ziekenhuizen die op 

rampzalige wijze worden beheerd en waar de taalwetgeving onbestaande lijkt. Wat weerhoudt 

Vlaanderen ervan om helemaal voor een eigen ziekenhuiswezen te kiezen? Een gelijkaardige 

strategie is mogelijk in tal van dossiers. 

Vlaamse versterking in Brussel moet ook het duidelijk signaal geven dat Vlaanderen zich 

onder geen beding uit Brussel zal terugtrekken. Brussel is geo-economisch in Vlaanderen 

ingebed:  een feit dat niet zal veranderen. De ware inzet is dan ook eerder van psychologische 

aard: het Vlaanderen in Brussel moet prestigieus zijn en zich ten volle ontplooien. Daarvoor 

mag geen moeite worden geschuwd. Vlaanderen moet zijn koudwatervrees overwinnen om de 

soms weerbarstige Brussel-kwestie op doortastende wijze aan te pakken. Vlaanderen is de 

toekomst van Brussel en de toekomst van Vlaanderen kan niet zonder Brussel.  

Bij ongewijzigd beleid dreigt Brussel onder zijn vele gekende en erkende problemen te 

bezwijken.  

Vlaams Belang wil het tij keren.  

 

Frédéric Erens 

Congresvoorzitter  
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Werkgroep 1. BRUSSEL INSTITUTIONEEL 

Voorzitter: Dominiek Lootens-Stael 

Secretaris: Stijn Hiers 

 

A. Krachtlijnen voor een goed Brussels bestuur 

 

1. Inleiding 

Tijdens de staatshervorming van 1988-1989 werd artikel 107 quater verder uitgevoerd (België 

omvat drie gewesten: het Vlaamse gewest, het Waalse gewest, en het Brusselse gewest. De 

wet draagt aan de gewestelijke organen welke zij opricht en welke samengesteld zijn uit 

verkozen mandatarissen de bevoegdheid op om de aangelegenheden te regelen welke zij 

aanduidt met uitsluiting van die bedoeld in artikelen 23 en 59 bis en dit binnen de 

omschrijving en op de wijze die zij bepaalt) en werd een aloude Franstalige eis ingewilligd: 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was geboren.  

De voornamelijk Franstalige Brusselse politici dachten dat met de creatie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest eindelijk een begin kon worden gemaakt met de aanpak van typisch 

Brusselse, grootstedelijke problemen. Iets waar de federale overheid steeds in tekort was 

geschoten, daar deze overheid te weinig vertrouwd was met de Brusselse realiteit. Het was 

kortom het verhaal van wat men in Vlaanderen met “Wat we zelf doen, doen we beter” ging 

omschrijven; maar dan op het Brusselse niveau. 

Twintig jaar lang hebben de bewerkstelligers van het Derde Gewest de kans gekregen om aan 

te tonen dat ze het inderdaad beter zouden doen. Twintig jaar lang hebben de traditionele 

partijen de kans gekregen om inderdaad wat te doen aan de Brusselse problemen.  

Twintig jaar lang hebben ze gefaald.  

Vandaag is Brussel een tweetalig hoofdstedelijk gewest met beperkte bevoegdheden, waar 

ook de beide Gemeenschappen via respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 

de Franse Gemeenschapscommissie of ‘Commission communautaire française’ (COCOF) 

gemeenschapsbevoegdheden zoals cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk 

welzijn invullen. 

De bewering dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een institutioneel kluwen vormt, is dan 

ook zeker niet overdreven. Integendeel, eerder nog dan een kluwen, is het een historische 

miskleun van formaat. Eigenlijk vormt het een België in het klein. Met om en bij de 1.000 

verkozenen op alle niveaus (volgens een recente telling 978), met sommige gemeenten die tot 
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11 verschillende bevoegdheidsniveaus opstapelen, met niet minder dan 4 eigen parlementen 

of raden, naast de materies die nog federaal (bijvoorbeeld Beliris) of op Vlaams niveau 

worden bepaald, is de harmonie vaak zoek en begint om het even welke demarche bij een 

overheid - bestuurlijk of parlementair - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zelfs voor 

specialisten, met de vaak netelige voorafgaandelijke zoektocht naar de bevoegdheid ‘ratione 

materiae’ of met de vraag: bij welke instantie moet hier nu precies aangeklopt worden? 

Verder is er ook nog een beperkt administratief toezicht door de federale overheid. De 

federale regering is inderdaad bevoegd om te waken over de zogenaamde “internationale rol 

en de hoofdstedelijke functie” van Brussel en kan in die hoedanigheid ordonnanties en 

besluiten schorsen die betrekking hebben op stedenbouw, ruimtelijke ordening, openbare 

werken en openbaar vervoer.  

Niet voor niets loopt de discussie tussen ‘municipalisten’ en ‘regionalisten’ vandaag binnen 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al hoog op en die behelst nog maar één onderdeel van het 

volledige Brusselse institutionele spectrum. Het is duidelijk dat het anders en beter moet. Dat 

het vooral ook eenvoudiger en doorzichtiger moet. Daarom biedt het alternatief aangereikt 

door het Vlaams Belang niet louter het voordeel van de duidelijkheid, maar betekent het ook 

een échte opportuniteit voor Brussel. 

 

2. De rol van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (BHP) werd opgericht in 1989 en telt vandaag 89 

leden. De samenstelling is vastgelegd in 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige leden, die 

verkozen worden in aparte Franstalige en Nederlandstalige taalgroepen. Het BHP legt de 

spelregels voor het openbaar bestuur in het gewest Brussel vast in ordonnanties, binnen de 

beperkingen van de Brusselse bijzondere wetgeving én van de Belgische grondwet. De leden 

van het Parlement behandelen ook aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de vroegere 

Brusselse Agglomeratieraad behoorden, namelijk de brandbestrijding, de dringende medische 

hulpverlening, het ophalen en verwerken van huisvuil, de taxi's, enzoverder. 

De gemeenschappen zijn in Brussel bevoegd voor uitgebreide domeinen: onderwijs, welzijn 

met o.a. kinderopvang, cultuurbeleid …. Voor deze gemeenschapsmateries zijn de 

gemeenschapscommissies in zekere mate bevoegd, hetzij als uitvoerend bestuur (VGC), hetzij 

als autonoom bestuur met regelgevende en uitvoerende competentie (COCOF). Naast deze 

instellingen was er dan ook nog een vierde structuur nodig – de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) – om samen die gemeenschapsbevoegdheden te beheren die 

niet staatkundig konden worden opgedeeld omwille van hun aard of historische achtergrond. 
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Het BHP heeft de jongste jaren meer en meer getracht om greep te krijgen op 

gemeenschapsbevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo werden er initiatieven 

genomen die te maken hadden met onderwijs, kinderopvang, enzoverder. Dit is nefast voor 

Vlaanderen én voor Brussel. Om te beginnen hebben de Franstalige politieke partijen 

meermaals aangetoond niet bekwaam te zijn om bijvoorbeeld hun eigen onderwijs in Brussel 

naar behoren te organiseren. Willen we hen dan echt de macht geven om ook het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel kapot te maken? Het is ook nefast voor Vlaanderen, 

aangezien een aantasting van de gemeenschapsbevoegdheden Vlaanderen op middellange 

termijn in zijn onderhandelingspositie zou verzwakken; zeker wanneer het over Brussel zelf 

zou gaan.  De kerntaken van de sociale zekerheid, ziekteverzekering en Justitie wil het 

Vlaams Belang dan wel overhevelen naar de gemeenschappen, maar wat voor Brussel betreft 

deze binnen het Belgische staatsbestel onder federale controle te houden. 

Die verzwakking van de Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad is dan ook een zeer bewuste 

francofone politiek. Denken we maar aan de recent opgerichte ‘Fédération Wallonie-

Bruxelles’. Die druist namelijk regelrecht in tegen de houding die de Franstaligen in Brussel 

vroeger steeds aannamen: namelijk dat Brussel moet worden beschouwd als een volwaardig 

derde gewest. Met die nieuwe benaming legt Wallonië op die manier zeer doelbewust een 

claim op Brussel. Het mag duidelijk zijn: de Franstaligen zijn druk bezig hun ‘plan B’ voor te 

bereiden. Ze bereiden zich voor op de scheiding, en eisen intussen Brussel al op als hun 

alimentatie. Het Vlaams Belang eist dat Vlaanderen zich veel krachtiger afzet en alle 

middelen aanwendt tegen de omvorming van de Franse Gemeenschap tot Fédération 

Wallonie-Bruxelles. De Franstalige partijen willen Brussel met deze ongrondwettige 

constructie zowel binnen België als internationaal op de kaart willen zetten als een Franstalige 

stad. 

Het Vlaams Belang zet zich ook zeer krachtig af tegen de recente hervorming van het kies- en 

gerechtelijk arrondissement BHV, die vooral in Brussel zal leiden tot een marginalisering van 

de  Nederlandstaligen: het zal voor de Vlaamse partijen onmogelijk worden om nog 

Nederlandstalige Kamerleden verkozen te krijgen en in de gerechtelijke wereld worden 

Vlaamse personeelsleden massaal buitengeborsteld en worden de hoogste functies 

voorbehouden voor Franstaligen. Het is onbegrijpelijk en schandelijk dat de 

meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement, CD&V, N-VA en Sp.a deze vernedering 

lijdzaam hebben ondergaan en alle belangenconflicten hiertegen hebben getorpedeerd. 

Vlaams Belang wil er strikt op toezien dat de diverse bevoegdheden in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op een logische manier worden herdacht en gerespecteerd. Het 

Hoofdstedelijk Parlement en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dienen in de 

eerste plaats het echelon te zijn waar niet alleen gemeenschapsoverschrijdende bevoegdheden, 

maar ook gemeente-overschrijdende materie dient behandeld te worden. Meer nog dan 

vandaag dient het Hoofdstedelijk Parlement een overlegplatform te zijn over de 
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gemeentegrenzen heen, waar mobiliteit, netheid, werkgelegenheid en dies meer met de nodige 

ernst wordt behandeld. In geen enkel opzicht echter kan aanvaard worden dat het 

Hoofdstedelijk Parlement zich die zaken en materies toe-eigent waar het niet voor bevoegd is: 

in casu de gemeenschapsbevoegdheden. Uiteraard spreekt het daarbij voor zich dat Brussel 

niet kan en mag dienen als financiële melkkoe voor het armlastige Wallonië. 

Het volstaat hierbij te verwijzen naar de recentste staatshervorming. De GGC 

(Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) is nu al onder meer bevoegd voor 

gezondheidszorg en ouderenzorg, en krijgt er volgend jaar de belangrijke bevoegdheid over 

kinderbijslag bij. Brussels Minister-voorzitter Rudi Vervoort (PS) was er als de kippen bij om 

te poneren dat Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie maar moest ‘geabsorbeerd’ 

worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een zoveelste poging van de Franstalige 

partijen om de Vlaamse politieke invloed in Brussel verder te fnuiken, want in de GGC geldt 

een dubbele meerderheid. Vlamingen hebben daar dus de facto een vetorecht, wat ze niet 

hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 

3. De Rol van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de noodzakelijke band met 

Vlaanderen 

Vlaanderen moet in Brussel dan ook zijn gemeenschapsbevoegdheden zo ruim mogelijk 

interpreteren. De opeenvolgende Brusselse regeringen hebben enkel aangetoond onbekwaam 

te zijn om de hoofdstad op een adequate manier te besturen. Een wanbeleid waar alle 

Brusselaars slachtoffer van zijn geworden, en dat op menig vlak ook zijn negatieve impact 

heeft gehad op de brede Vlaamse Rand rond Brussel. Vlaanderen moet dan ook een meer 

zelfbewuste politiek gaan voeren in Brussel. Het moet niet enkel ‘aanwezig zijn’, het moet 

zich vooral ook doen gelden. Nemen we als voorbeeld de rampzalige situatie in de Brusselse 

openbare ziekenhuizen, waar de taalwetgeving dagdagelijks met de voeten wordt getreden. 

Wat weerhoudt Vlaanderen er van om zélf het heft in handen te nemen, en dus om zelf eigen 

ziekenhuizen in Brussel te bouwen? Het argument dat dit handen vol geld zou kosten gaat 

daarbij niet helemaal op. Nu al is Vlaanderen de grootste sponsor van Brussel – uit studies 

van VIVES blijkt dat jaarlijks meer dan één miljard euro van Vlaanderen naar het 

Hoofdstedelijk Gewest vloeit. Het volstaat de transferkraan dicht te draaien, en het 

vrijgekomen geld zelf nuttig te besteden in de hoofdstad. De huidige Brusselse politieke onwil 

om zelf iets aan de eigen situatie te veranderen, vraagt dat Vlaanderen een ander plan van 

aanpak uitwerkt voor de oplossing van de Brusselse problemen en in elk geval niet langer 

volhardt op het heilloze pad van steeds meer Vlaamse middelen voor zijn hoofdstad in ruil 

voor steeds minder betrokkenheid van Brussel bij Vlaanderen. Een ander voorbeeld is 

‘toerisme’: nu die bevoegdheid wordt overgeheveld naar het gewestelijk niveau, weten we uit 

ervaring dat het Hoofdstedelijk Gewest Brussel naar de buitenwereld toe zal promoten als een 

eentalig Franstalige stad.  Ook daar heeft Vlaanderen dus een belangrijke rol te spelen om 

Brussel te tonen zoals het werkelijk is: een tweetalige stad binnen Vlaanderen. 
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De vraag daarbij is enkel of dit dient te gebeuren via de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

zoals ze vandaag bestaat. Dient niet eerst de rol en positie van de VGC herdacht te worden; 

zeker nu blijkt dat deze VGC zich steeds verder van Vlaanderen afzet, om mee te stappen in 

de kunstmatig gecreëerde Bruxellitude van de Franstaligen; en waarbij de VGC zich al lang 

niet meer richt tot de Brusselse Vlamingen, maar eerder die Brusselse Vlamingen misbruikt 

als een excuus tot bestaan. 

De cijfers bewijzen het faliekant mislukken van het VGC-beleid van de jongste jaren. Bij de 

vorige gewestverkiezingen, in 2009, werden in Brussel amper 51.811 Nederlandstalige 

stemmen uitgebracht. Sinds het ontstaan van het gewest werd nog nooit zo weinig gestemd op 

Vlaamse lijsten. In 2006 berichtte De Standaard hierover: “In tegenstelling tot wat de 

assertieve Nederlandstalige minderheid rond de Dansaertstraat doet vermoeden, veroudert de 

Vlaamse bevolking van Brussel. De Vlamingen sterven gewoon uit. De hoofdstad blijft wel 

aantrekkelijk voor jongeren, maar evengoed keren die de stad de rug toe zodra ze een gezin 

vormen.” Ook Kris Hendrickx schreef in De Morgen (21 september 2006): “Er sterven 

namelijk beduidend meer Vlamingen in Brussel dan er geboren worden. De sterk 

gemediatiseerde trek van de Vlamingen naar Brussel, in het bijzonder de Dansaertwijk, is 

reëel, tonen de cijfers, maar kan de algemene daling niet compenseren. De cijfers hebben 

betrekking op de absolute cijfers van het aantal Vlamingen. Als de daling geplaatst wordt 

tegen de achtergrond van het stijgende aantal Brusselaars is de tendens nog frappanter. Zo 

steeg het aantal kiezers tussen 2000 en 2006 van 555.000 naar 600.000. De stijging is vooral 

te danken aan de naturalisaties en de natuurlijke aangroei van de bevolking.”  

Het rendement van het VGC-beleid in Brussel is dus nul komma nul. We hebben massaal veel 

geld gepompt in initiatieven voor anderstaligen en vreemdelingen. De scholen barsten uit hun 

voegen door een instroom aan anderstaligen. Onze cultuurhuizen staan open voor zowat 

iedereen terwijl Vlamingen er zich niet meer thuis voelen. Ons welzijnsbeleid vindt gretige 

gebruikers in alle gemeenschappen in Brussel. Maar de electorale winst van dit alles is nul 

komma nul. Het doel is totaal voorbijgeschoten; het beleid is een regelrechte ramp gebleken.  

Het getuigt van totaal misplaatste zelfgenoegzaamheid om te denken dat wie van Vlaamse 

instellingen gebruikmaakt, zich tot de Vlaamse gemeenschap bekent of automatisch ook op 

Nederlandstalige lijsten stemt. 

Nochtans zijn er voor de VGC een aantal basistaken weggelegd die van vitaal belang zijn 

voor de Vlaamse gemeenschap in de hoofdstad. Het wordt dan ook tijd om enkele 

fundamentele keuzes te maken; om een beleid te voeren dat tot doel heeft de Vlaamse 

aanwezigheid in Brussel stevig te verankeren. Om van Brussel weer een aangename en 

leefbare stad voor Vlamingen te maken.  

Dat dit niet mogelijk is met de huidige manier van werken bewijzen de cijfers afdoende. De 

taak en rol van de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet dan ook herdacht worden. Het is 
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een feit dat het College van de VGC, door het simpele gegeven dat de Collegeleden van de 

VGC ook minister dan wel staatssecretaris in de Hoofdstedelijke Regering zijn, met handen 

en voeten gebonden is aan de Franstalige meerderheidspartijen bij wiens gratie ze deel van die 

regering mogen uitmaken. Maar al te vaak – denken we maar aan die zaken waarin de 

Hoofdstedelijke Regering bepaalde gemeenschapsbevoegdheden tracht te annexeren – zorgt 

de dubbele machtsfunctie (minister in de Hoofdstedelijke Regering en collegelid in de VGC) 

voor een niet langer te verdedigen belangenvermenging. 

Vlaams Belang wil daarom de positie van de VGC herdenken. De Brusselse Vlamingen 

moeten durven afstappen van het systeem waarbij de VGC, weliswaar enkel levensvatbaar 

dankzij Vlaams overheidsgeld, al te vaak een politiek voert die indruist tegen de belangen van 

Vlaanderen en zelfs van de Brusselse Vlamingen. Vlaams Belang wil de VGC daarom 

hervormen tot een raadgevende commissie, samengesteld uit alle op de Vlaamse lijsten 

verkozen volksvertegenwoordigers in het Hoofdstedelijk Parlement. Die commissie zou dan 

maandelijks dienen samen te komen om het Vlaams Parlement te adviseren over 

gemeenschapsmaterie in Brussel, waarvoor het Vlaams Parlement zijn volle bevoegdheid 

moet opnemen. 

Kortom: Vlaanderen moet op een positieve manier een tegengewicht bieden aan het 

WalloBrux-idee dat de Franstalige partijen de jongste tijd meer en meer in de praktijk 

omzetten. Een idee dat niet enkel moet dienen om de vermeende band tussen Brussel en 

Wallonië te verstevigen, maar die in de ogen van de Franstalige partijen vooral moet dienen 

om na het Vlaams Gewest nu ook Brussel als melkkoe voor het armlastige Wallonië te willen 

misbruiken.  

4. Rationalisering van de lokale besturen 

Vlaams Belang schaart zich niet zomaar kritiekloos achter de soms ondoordachte eis tot fusie 

van de 19 Brusselse gemeenten, maar ziet wel in dat de huidige situatie waarbij de gemeenten 

te vaak naast en soms zelfs tegen elkaar werken onhoudbaar is. Ook wanneer we naar grote 

hoofdsteden in het buitenland kijkt, stellen we vast dat op bestuurlijk niveau er lagere 

echelons worden ingebouwd; teneinde een efficiënt bestuur en beheer mogelijk te maken. 

Denken we maar aan de arrondissementen in Parijs, de boroughs in Londen of de districten in 

Berlijn. 

Het is voor Vlaams Belang op bestuurlijk vlak funest om al zeer grote gemeenten als 

Schaarbeek (130.000 inwoners) of Anderlecht (114.000 inwoners) te laten fusioneren. 

Uiteraard kan er gedacht worden aan een fusie tussen kleinere gemeenten als bijvoorbeeld 

Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren (beiden 23.000 inwoners). Wat wel noodzakelijk is, is 

een rationele hertekening van sommige gemeentegrenzen om een einde te stellen aan de 

bestaande chaos in sommige wijken van het Gewest; waarbij het uiteraard voor zich spreekt 
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dat bij een hertekening van de gemeentegrenzen de bestaande gewestgrenzen strikt 

gerespecteerd dienen te worden. 

Vlaams Belang zet zich hiermee af tegen de ondoordachte alles-of-niets politiek van de 

andere Nederlandstalige partijen in de hoofdstad. In februari 2013 stelde de CD&V nog: 

“Ofwel praten we over een fusie van alle Brusselse gemeenten, zodat gewestelijk en 

gemeentelijk niveau in Brussel samenvallen. Ofwel praten we over een defusie, waarbij 

Brussel-Stad wordt opgesplitst en het aantal gemeenten tot boven de twintig stijgt.” Het mag 

duidelijk zijn dat voor Vlaams Belang geen van beide opties aanvaardbaar is. 

Belangrijker echter dan het hertekenen en/of al dan niet deels uitgommen van 

gemeentegrenzen, is de herschikking van bevoegdheden. Zo dienen heel wat zaken van het 

gemeentelijke naar het gewestelijke niveau te worden gebracht. We denken maar aan de al te 

vaak versnipperde bevoegdheden op vlak van openbare netheid, openbare werken, ruimtelijke 

ordening, en dies meer. 

Daarnaast pleit Vlaams Belang ook voor een verregaande fusie van de 19 Brusselse OCMW 

’s tot één OCMW, bestuurd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De maar 

liefst 33(!) sociale huisvestingsmaatschappijen die in Brussel naast elkaar werken worden 

samengevoegd tot één grote huisvestingsmaatschappij. Kenmerkend voor zowel de 19 

OCMW ‘s als de 33 openbare vastgoedmaatschappijen in Brussel is het feit dat zijn allemaal 

beschikken over eigen voorzitters, raden, administraties en bijhorend personeel, 

kantoorgebouwen, etc. Het Vlaams Belang pleit er voor om dit ingewikkeld kluwen te 

fusioneren, om de rechthebbenden een betere dienstverlening te kunnen aanbieden en een 

betere controle op inkomsten en uitgaven te kunnen uitoefenen. Deze beleidsrationalisering 

zou ook een einde maken aan de politieke baronieën die de 33 openbare 

vastgoedmaatschappijen en de 19 OCMW’s vandaag zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Het Vlaams Belang is van mening dat eerstelijnshulp op geen enkele manier mag 

geïnstrumentaliseerd worden voor politieke en/of ideologische doeleinden. (zie hierover meer 

in Werkgroep II).  

Tot slot zijn er nog de politiezones. Na de politiehervormingen werd in 2001 beslist om de 19 

Brusselse gemeenten te groeperen in zes politiezones. Daarbovenop zijn er ook nog de 

spoorwegbrigade en de metrobrigades van de federale politie. Niettegenstaande men op 

nationaal vlak voorzien heeft dat de politie vlot met elkaar kan communiceren via het Astrid-

netwerk, werkt elke politiezone met haar eigen politiefrequentie. Dat wil zeggen dat de 

Brusselse agenten in noodgevallen zoals bij een achtervolging – die gezien de kleine 

geografische afstanden al snel de grenzen van de politiezone overschrijdt – niet eens snel met 

elkaar kunnen communiceren. Ook op het gebied van het recherchewerk wordt er door de 

versnippering van het Brusselse politielandschap slecht gecommuniceerd en veel tijd 

verloren. De fout moet enkel en alleen bij de Brusselse overheid gezocht worden. De talrijke 
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Brusselse burgemeesters, die hun ambt dikwijls cumuleren met een parlementair mandaat, 

willen niet dat er aan hun lokale macht getornd wordt. Zij willen liever heer en meester 

blijven over hun eigen politie. Dat de politieservice aan de bevolking daardoor bijzonder vaak 

in het honderd loopt, laat hen schijnbaar koud. De versnippering van het Brusselse 

politielandschap is totaal tegen de letter en de geest van de politiehervormingen. Daarom pleit 

het Vlaams Belang voor de fusie van de zes Interpolitiezones tot één zone voor het hele 

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, die dient te ressorteren onder een Brusselse minister voor 

Veiligheid; en de Politieraad dient rechtstreeks te worden verkozen samen met de verkiezing 

van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. 

 

B. Brussel als kloppend hart van een vrij Vlaanderen 

België loopt op zijn laatste benen. Het gedwongen samenleven van Vlamingen en Walen in 

België neemt steeds krampachtiger vormen aan. In overeenstemming hiermee verandert de 

politieke en bestuurlijke context van een voortdurende evenwichtsoefening steeds openlijker 

in een situatie waarin een Ordelijke Opdeling zich opdringt. De zesde staatshervorming is niet 

langer uitgezet volgens de aloude bakens van het communautaire pacificatiemodel. Volgens 

dit schema verwierven de Vlamingen mondjesmaat onvolkomen bevoegdheden (want zonder 

afdoende fiscale basis) in ruil voor een sprongsgewijze toename van de interregionale 

geldstromen, die inmiddels afklokken op een slordige 16 miljard euro. De aandachtige 

waarnemer doorziet dat de Belgische schaakpartij in een eindspel is beland. Wat het Vlaams 

Belang betreft: allesbehalve te vroeg. Maar er is nu dus nood aan een voldoende dosis 

scherpzinnigheid. We dienen de Franstalige strategieën te ontzenuwen die mikken op een zo 

gunstig mogelijke onderhandelingspositie op het moment dat de verderzetting van België 

volstrekt onmogelijk zal blijken. De Franstalige politieke klasse heeft met de zesde 

staatshervorming hoog spel gespeeld en ingezet op de ontvouwing van alle noodzakelijke 

voorwaarden voor hun ‘Plan-B’. Brussel neemt in dat plan een sleutelpositie in. In een regie 

van de Franstalige partijen spitst het Vlaams-Waalse conflict zich dus steeds verder toe op 

Brussel.  

Daarom moeten wij staatsvormende ambities durven koesteren voor Vlaanderen. De 

daadwerkelijke voorbereiding door Vlaanderen van een uitstap uit de Belgische federatie - 

een Ordelijke Opdeling - zal de ogen helpen openen voor de ware aard van het Brusselse 

vraagstuk. Het zijn veel minder de vele, torenhoge uitdagingen in de stad die de ‘aard van het 

beestje’ vormen, als wel de politieke moed die Brussel van de Vlamingen vergt. Het is de durf 

die Vlaamse politici vroeg of laat zullen moeten opbrengen om, niettegenstaande alle 

Brusselse problemen, de stad fier en onbevangen tot de echte Vlaamse hoofdstad te maken. 

Decennialange mismeestering van zonder enige uitzondering álle Brussels 

beleidsvraagstukken - economie, immigratie, criminaliteit, woonbeleid, noem maar op - heeft 
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de Vlamingen mismoedig gemaakt, telkens het gesprek op hun hoofdstad kwam. 

Daarenboven is Brussel een enorm politiek en bestuurlijk kluwen geworden, waardoor we de 

essentie niet meer zien: Brussel als een integraal deel van Vlaanderen. Hoe oeverloos de 

probleempoelen ook lijken: onze hoofdstad is onze sleutel tot volwaardig zelfbestuur, tot 

onafhankelijkheid. Brussel ligt volledig in Vlaanderen; de mate van vanzelfsprekendheid 

waarmee we Brussel tot Vlaanderen rekenen, zal in de toekomst bepalend zijn voor het 

behoud voor Vlaanderen van de gemeenten met faciliteiten voor Franstaligen in de Rand.  

Laat er geen twijfel over bestaan: de territoriale integriteit van Vlaanderen is door de zesde 

staatshervorming nog maar eens aangetast geworden. Er is dan weliswaar geen corridor van 

Wallonië naar Brussel, maar Franstalige inwoners van Vlaamse gemeenten kunnen wel aan de 

verkiezingen deelnemen te Brussel. De Vlaams-Waalse gewestgrens is op die manier, zij het 

onrechtstreeks, verzwakt. En daar was het de Franstalige politieke klasse om te doen: 

Wallobrux dichterbij brengen. Daarom moet Vlaanderen meer dan ooit Brussel als troefkaart 

uitspelen: de aanwezigheid van de Vlaamse instellingen in Brussel is daarvan een facet, maar 

bewustmaking van de geopolitieke context moet daarmee gelijke tred houden. Brussel ligt in 

Vlaanderen, ook en vooral na het einde van België. Een enclavestatuut voor Brussel zou 

internationaal zonder voorgaande zijn en Vlaanderen hoeft dat dus ook niet te aanvaarden. 

Het internationaal publiekrecht is wat dat betreft duidelijk. Onze positie mag ons in de dagen 

vlak na de Vlaamse onafhankelijkheid echter door politieke lichtzinnigheid niet ontglippen. 

Voor de Franstaligen in België is Brussel het ontbrekende puzzelstuk. Voor ons is het een 

deel van de puzzel dat er al ligt, maar dat we inmiddels al te veel problematiseren om maar 

niet over onze gezamenlijke toekomst - Vlaanderen én Brussel – te moeten nadenken. Of over 

de hefboom voor die toekomst: politieke moed. 

De politieke koehandel die van Brussel de afgelopen decennia ei zo na een volwaardig derde 

gewest heeft gemaakt, heeft Vlaanderen opgezadeld met een regelrecht strategisch vraagstuk 

Brussel. Meer nog dan de verarming, de vervreemding en de verloedering van erg 

aanzienlijke delen van onze hoofdstad, heeft de verbredende bestuurlijke dynamiek van 

Brussel een diepe kloof geslagen met de rest van Vlaanderen. Zowel in hoofde van de 

Brusselse Vlamingen als in hoofde van de rest van Vlaanderen. Zo is de indruk ontstaan dat 

alle hoop verloren is om nog meer te doen voor Brussel dan het loutere behoud van de 

Vlaamse instellingen in de stad. Vlaanderen huldigt thans een geheel foutieve minimalistische 

Brusselbenadering, die maar te keren valt door een radicaal aanbodmodel. Vlaamse politici 

kijken te veel naar Brussel als stadsstaat of deelstaat. Dat is om te beginnen nergens voor 

nodig, want het beantwoordt niet aan de realiteit. Bovendien is het een voortijdig, 

onberedeneerd versagen in aanloop naar de Belgische boedelscheiding die zich op termijn 

onvermijdelijk aan Vlamingen en Walen opdringt en waarin deze laatsten bijzonder stevig 

zullen inzetten op aansluiting van Brussel bij Wallonië. Hun ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ 

is al een ernstige voorafname op die door hen vurig gewenste eindtoestand. 
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Een Vlaams aanbodmodel voor Brussel moet onze hoofdstad daarom eerst en vooral 

reduceren tot wat ze in essentie is: een stad met een hoofdstedelijke functie voor Vlaanderen. 

Brussel mag, maar kan ook geen stadsstatelijke pretenties koesteren. De stad kan eenvoudig 

niet op eigen benen staan: haar fiscale basis verzwakt steeds verder en ze herbergt wel tal van 

maatschappelijke zetels van grote bedrijven, maar creëert nauwelijks toegevoegde waarde. 

Mede daarom moet Brussel een gewaarborgde toekomst binnen Vlaanderen krijgen, welke 

richting het voor de rest met de ontmanteling van België ook uitgaat. Territoriaal (als enclave 

binnen Vlaanderen) en sociaaleconomisch (armoede, werkloosheid, hoge belastingen, 

geldverslindende bestuurlijke inefficiëntie) zal de idee van een Brusselse ministaat 

internationaal geen enkel krediet krijgen. De enige hoop voor de Brusselaars op een leefbare 

en welvarende toekomst ligt bij Vlaanderen. Alleen Vlaanderen kan Brussel de garantie 

bieden dat de immense sociale en economische problemen waarmee de stad kampt een 

oplossing zullen kennen. Daarom is vooral een pact van Vlaanderen met de Brusselaars 

nodig: we moeten ons rechtstreeks wenden tot de inwoners van Brussel zelf en tot hun 

organisaties en netwerken. Deze rechtstreekse benadering beantwoordt veel beter aan de 

stedelijke (en niet: quasi-statelijke) realiteit van Brussel. Bovendien is ze psychologisch 

sterker dan het traditionele Vlaamse geklaag over Brussel: ze vertrekt vanuit gezond 

zelfvertrouwen en oprechte hoop op verandering en beterschap voor Vlaanderen én Brussel. 

Dit alles echter zonder de invoering van de zogenaamde subnationaliteit in Brussel. Die 

subnationaliteit, of ze nu de iure of de facto wordt, is enkel goed om Brusselaars tegen elkaar 

op te zetten, en om de Franstalige Brusselaars nog verder van Vlaanderen weg te jagen, in 

plaats van ze aan te halen. 

Vanzelfsprekend zal Vlaanderen het precieze statuut en vooral de financiële situatie van 

Brussel in overleg met de inwoners van de hoofdstad ten gronde moeten regelen. In de 

zienswijze van het Vlaams Belang zal Brussel de enige tweetalige stad van Vlaanderen zijn, 

waar respect zal bestaan voor taal- en culturele rechten van de Franstalige inwoners. De 

kwestie is dus niet langer: “De opdeling van België is onmogelijk, omdat er geen oplossing 

voor Brussel is.” Laten we eindelijk dit Brusseltrauma achter ons laten. Laat ons de 

redenering omkeren: “Maak Vlaanderen onafhankelijk en regel daarna een oplossing voor 

Brussel.” In de eerste plaats met de Brusselaars, welteverstaan. Zonder ook maar een enkel 

taboe over armoede, vervreemding, taalbeleid, werkloosheid, criminaliteit en corruptie. 
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C. Resoluties 

1. Brussel is en blijft voor het Vlaams Belang een stad met een Vlaamse hoofdstedelijke 

functie. 

2. Het opslorpen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het zich toe-

eigenen van gemeenschapsbevoegdheden door het gewestelijk niveau is 

onaanvaardbaar.  

3. De Vlaamse gemeenschap moet in Brussel het begrip ‘gemeenschapsbevoegdheden’ 

zo ruim mogelijk interpreteren. Waar het Hoofdstedelijk Gewest in gebreke blijft, 

dient Vlaanderen als plaatsvervangende overheid op te treden. Op zoveel mogelijk 

niveaus dient de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen strakker aangehaald te 

worden. Niettemin zijn wij op geen enkele manier voorstander van Vlaamse en 

Waalse of Franstalige subnationaliteiten in Brussel.  

4. Het Vlaams Belang zet zich krachtig af tegen de recente hervorming van het kies- en 

gerechtelijk arrondissement BHV, die vooral in Brussel zal leiden tot een 

marginalisering van de Nederlandstaligen. 

5. De Vlaamse Gemeenschapscommissie dient hervormd te worden tot een raadgevende 

commissie, waarbij de beslissingsmacht bij het Vlaams Parlement komt te liggen.  

6. Het Vlaams Belang pleit voor een overheveling van gemeente-overschrijdende materie 

(mobiliteit en parkeerbeleid, openbare netheid, openbare werken, enzovoort) van het 

gemeentelijke naar het gewestelijke niveau. 

7. Het Vlaams Belang eist een gewaarborgde vertegenwoordiging van de 

Nederlandstaligen in de gemeenteraden, de eengemaakte politieraad, het eengemaakte 

OCMW, de huisvestingsmaatschappij, en de vastgoedmaatschappij; ook op het 

uitvoerende vlak (schepencolleges, politiecollege, bestuursraden) dient een 

daadwerkelijke machtsparticipatie van de Nederlandstaligen gegarandeerd te zijn.  

8. De zes Brusselse politiezones dienen hervormd te worden tot één Brusselse 

politiezone onder een hoofdstedelijk minister voor Veiligheid.  

9. Vlaams Belang pleit voor een optimalisering van de bestuurlijke entiteiten. De logica 

van de gemeentegrenzen is op sommige plaatsen zoek. Daarom wenst het Vlaams 

Belang een rationele hertekening en de fusie van kleinere gemeenten; teneinde een 

beter bestuur mogelijk te maken.  

10. Brussel moet een gewaarborgde toekomst binnen Vlaanderen krijgen, middels een 

pact met de Brusselaars en met het nodige garanties voor de taal- en culturele rechten 

van de Franstalige inwoners, wat een ratificering van het minderhedenverdrag van de 

Raad van Europa zou kunnen behelzen voor - uitsluitend - de Franstaligen te Brussel 

als Vlaamse nationale minderheid. 

11. Vlaams Belang pleit er voor om, gezien de grootstedelijke context, inzake huisvesting, 

mobiliteit, openbaar vervoer, veiligheid, fiscaliteit, cultuur, … een beleid te 

ontwikkelen met extra aandacht voor onze senioren. 
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Werkgroep  II: BRUSSEL SOCIAAL-ECONOMISCH 

Voorzitter: Filip De Man 

Secretaris: Bob De Brabandere 

 

A. Demografisch 

 

1. Inleiding 

 

Het migratieprobleem is geen specifiek Brussels probleem, maar het probleem is nergens zo 

groot. Anders dan in de rest van Vlaanderen, heeft het vreemdelingenprobleem in Brussel ook 

een dubbele dimensie: de al bestaande communautaire problemen in Brussel worden door de 

niet aflatende komst van vreemdelingen die zich weigeren te integreren nog meer verstoord. 

Zo raakte onlangs bekend dat 20% van de Brusselaars enkel het Arabisch als thuistaal heeft. 

Ook kinderen van de derde tot vierde generatie spreken vaak enkel Arabisch thuis. Het is een 

vaststaand feit dat integrisme, criminaliteit en sociaal-culturele segregatie blijven toenemen 

bij een deel van de bevolking, dat zich bovendien vijandig opstelt tegen over al wat Europees 

en Westers is en zich doelbewust in de marge van onze maatschappij parkeert. 

Geen enkele hoofdstad heeft zo een immense bevolkingsomwenteling meegemaakt op zo een 

korte periode. De cijfers van socioloog Jan Hertogen spreken boekdelen: van bij het ontstaan 

van België tot 1963 was zowat 7% van de Brusselse bevolking van vreemde afkomst. Tussen 

1963 en 2008 is dat aantal gestegen naar 67,9% (bron: npdata). Kenmerkend is dat het 

bevolkingsaantal zelf tussen 1963 en 2008 zowat ongewijzigd bleef. 

Een groot deel van de Brusselse volkswijken zijn vandaag de dag verworden tot 

multiculturele getto’s, waar de autochtone Brusselaar zich letterlijk een vreemdeling waant in 

eigen land. Deze gettowijken worden steeds groter en overwoekeren langzaam volledige 

gemeentes. In deze gettowijken blijven enkel de oudere en kansarme Brusselaars achter, die 

gebukt gaan onder druk van een vreemde godsdienst, toenemende criminaliteit en steeds 

arroganter en gewelddadig wordende jonge nieuwkomers die het openbaar leven domineren. 

De autochtone Brusselaars die kunnen, ontvluchten hun (geboorte)stad. 

Wie de harde statistieken en de cijfers bekijkt, kan niet anders dan vaststellen dat het 

vreemdelingenprobleem in Brussel, meer nog dan in de rest van dit land, bijzonder pregnant is 

en een stempel drukt op quasi alle maatschappelijke vlakken: criminaliteit, armoede, 

werkloosheid, op communautair vlak, enz. Het Vlaams Belang stelt vast dat de voortdurende 

migratiestroom vandaag de dag is uitgemond in een systematische vervanging van de 
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autochtone bevolking door allochtone nieuwkomers. Op korte termijn zullen vooral de 

Nederlandstalige Brusselaars het slachtoffer worden van deze vervreemdingsgolf, maar op 

lange termijn zullen ook de Brusselse Franstaligen verdrongen worden. 

 

Vandaag is het immers zo dat de grootste bevolkingsgroep in Brussel bestaat uit 

vreemdelingen, en deze groep blijft groeien. De eerste golf van migranten kwam ten dele uit 

landen waar het Frans gekend is. Vandaag de dag is dat steeds minder zo. Vreemdelingen 

worden in Brussel echter overspoeld door een min of meer Franstalige subcultuur in het 

migrantenmilieu en passen zich aan door een mondje Frans te spreken. Zij stemmen echter 

etnisch en de Franstalige partijen spelen daar maar al te graag op in. Iets wat hen op termijn 

zuur zal opbreken.  

Hoewel nog niet zo dramatisch als de situatie van de Nederlandstaligen, gaat ook het aantal 

Franstaligen in Brussel achteruit, ten gunste van het Arabisch. Brussel zal uiteindelijk bestaan 

uit bevolkingsgroepen die zich in het openbaar leven van het Frans zullen bedienen, maar dan 

enkel en alleen als daar een strikte noodzaak toe is. Ook de Franstalige Brusselaars zullen dan 

geconfronteerd worden met het feit dat hun stad gedomineerd wordt door vreemdelingen met 

een cultuur en religie die geen respect tonen voor onze Europese waarden en normen.  

Voor veel Vlamingen lijkt het zo klaar als een klontje: Brussel lijkt verloren. Deze Vlamingen 

mogen echter niet vergeten dat deze negatieve spiraal niet enkel voor Brussel een ramp is: ook 

Vlaanderen zal in de klappen delen, zoals dat vandaag de dag al min of meer het geval is in de 

rand rond Brussel: de zogenaamde “verbrusseling” van de Rand. Brussel exporteert vandaag 

de dag immers vooral verfransing, vervreemding en criminaliteit en dat tot aan de poorten van 

Aalst en Mechelen. Het is dus niet alleen in het belang van de Brusselaars, maar in het belang 

van alle Vlamingen, dat deze problematiek wordt aangepakt.  

Anders dan vroeger, is het Vlaams Belang niet meer de enige politieke partij die deze 

problemen vaststelt. Verscheidene - al dan niet Brusselse - politici kunnen vandaag niet 

anders dan samen met het Vlaams Belang dezelfde analyse maken. Een bloemlezing:  

“Twintig jaar geleden was ik ervan overtuigd dat de jonge nieuwe Belgen snel geassimileerd 

zouden worden, maar nu is in Brussel een generatie van rebels without a cause opgegroeid 

die zich altijd verongelijkt en tekortgedaan voelt. Nooit voor iets verantwoordelijk, het is 

altijd de schuld van de overheid, van de racistische Belgen." – Lukas Vander Taelen (Groen!) 

“Schoolverzuim, geweld tegen leerkrachten, racisme, zowat alles wordt onder de mat van het 

politiek correcte denken geveegd” – Walter Vandenbossche (CD&V) 

“De integratie is in Brussel compleet mislukt. Onze sociale cohesie klopt niet. Hoe kan het 

anders dat er wijken in Sint-Gillis zijn waar de mensen enkel Turks spreken? We moeten 
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maar eens beter nadenken over migratie en integratie. De gulheid die we aan de dag leggen 

is eigenlijk misdadig. We moeten veel strenger zijn.” – Assita Kanko (MR) 

 

“We moeten durven toegeven dat het migrantenbeleid is mislukt. De migrantencultuur staat 

elke integratie in de weg. Hun verhouding tussen man en vrouw bijvoorbeeld staat haaks op 

de universele waarde van gelijkheid en bemoeilijkt de integratie van de man. De traditie van 

het uithuwelijken leidt tot het dweilen met de kraan open. (…) We lieten de gewone mensen 

die met allochtonen werden geconfronteerd in de steek. Jarenlang hebben de socialisten bij 

hun militanten het respect voor de universele waarden ingeprent. Maar zij begrijpen niet dat 

ze moeten samenleven met mensen die die waarden aan hun laars lappen. Ze begrijpen 

helemaal niet dat wij zoiets gedogen. We hebben hen zelfs verweten dat ze de problemen 

hebben gesignaleerd. Dat is gewoon onbegrijpelijk. Het is veelzeggend dat ook de traditionele 

partijen, die het vreemdelingenprobleem jarenlang onder dat mat hebben geveegd als zijnde 

onbestaande, nu ook niet anders kunnen dan erkennen dat er grote problemen zijn”. - Robert 

Voorhamme (SP.a) 

“Niet de vergrijzing, maar de migratie is het probleem van de toekomst.”- Steve Stevaert 

(SP.a) 

“Ik begrijp Angela Merkel als ze zegt dat de multiculturele samenleving is mislukt. Ook bij 

ons heeft het integratiebeleid niet de positieve resultaten gegeven die we hadden verwacht.”- 

Yves Leterme (CD&V) 

Als eerste partij heeft het Vlaams Belang de vreemdelingenproblematiek op de politieke 

agenda gezet. Het Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen multicultuur en massa-

immigratie. Het streven naar het behoud van onze identiteit en Europese beschaving is dan 

ook dé invalshoek van waaruit wij de immigratieproblematiek benaderen. Ieder volk heeft 

immers recht op zijn eigenheid, op een plek waar het zichzelf kan zijn, zijn taal kan spreken, 

zijn normen en waarden kan doen gelden, het recht om zich thuis en geborgen te voelen op 

een eigen territorium. Zo ook in Brussel. 

Men kan niet anders dan vaststellen dat de multiculturele samenleving de voorbije jaren is 

uitgedraaid op een multiculturele nachtmerrie. De multicultuur is in Brussel een politieke 

ideologie geworden met als belangrijkste doelstelling het realiseren van de etnische en 

culturele diversiteit. In de praktijk hebben de massa-immigratie en de multicultuur vooral 

geleid tot tal van maatschappelijke problemen in onze hoofdstad: gaande van confrontatie en 

spanningen, toenemende werkloosheid, over stijgende criminaliteit tot en met de daling van 

het onderwijsniveau.  

Brussel is bovendien meer dan vol. Indien wij onze kinderen en kleinkinderen nog een beetje 

leef- en werkruimte willen gunnen in de toekomst, dan moeten wij de immigratie maximaal 
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afremmen. Dit heeft niets te maken met racisme en vreemdelingenhaat, maar alles met ons 

streven naar een leefbare hoofdstad.  

Naast vele praktische problemen zijn de multicultuur en de massa-immigratie ook 

verantwoordelijk voor het feit dat steeds meer fundamentele waarden van onze Europese 

samenleving onder druk komen. Verworvenheden zoals de gelijkheid tussen man en vrouw, 

de scheiding tussen kerk en staat en de vrije meningsuiting komen via een importreligie zoals 

de islam steeds meer op de helling te staan.  

Anders dan de andere partijen, wil het Vlaams Belang niet enkel de problemen aankaarten, 

maar ook oplossingen aanreiken. Het herstellen van de sociale cohesie binnen onze 

volksgemeenschap, opkomen voor onze culturele eigenheid en identiteit, werk en sociale 

zekerheid voor Brusselaars vrijwaren, baas zijn in eigen land … daar gaat het voor het 

Vlaams Belang uiteindelijk om. De immigratiekraan moet dicht, de achterpoortjes moeten 

gesloten worden en er moet voluit gekozen worden voor een “aanpassen of terugkeren”-

beleid.  

Het zal reeds alle hens aan dek zijn om de culturele en sociale gevolgen van de massale 

immigratie van de laatste decennia te verwerken. Concreet moet de instroom van nieuwe 

migranten gestopt worden en de uitstroom van probleemgevallen aangespoord worden. Een 

effectieve immigratiestop is een absolute voorwaarde voor elk herstelbeleid. 

 

2. Een kordaat asielbeleid 

 

Het Vlaams Belang pleit voor het opnieuw inschrijven van het territorialiteitsbeginsel in de 

Vluchtelingenconventie uit 1951. Europa zou daarbij alleen nog Europese vluchtelingen 

opvangen. Het huidige asielbeleid komt neer op een enorme verspilling van middelen die op 

een veel zinvollere wijze zouden kunnen besteed worden. Niet alleen is de opvang in de regio 

van herkomst vele malen goedkoper, bovendien komen vluchtelingen dan terecht in een 

samenleving met een gelijkaardige cultuur, waardoor zij zich bij een langer asielverblijf 

gemakkelijker kunnen integreren en niet het slachtoffer dreigen te worden van culturele 

ontworteling. De opvang van vluchtelingen in de eigen regio zorgt voor een betere 

aanwending van de beschikbare middelen en voorkomt dat een toevloed van moeilijk te 

assimileren en laaggeschoolde vreemdelingen onze samenleving ontwricht. 

Erkende vluchtelingen mogen niet langer onmiddellijk een verblijfsvergunning van 

onbeperkte duur krijgen. De Conventie van Genève verplicht daar geenszins toe. Een 

uitgangspunt van het verdrag was dat vluchtelingen naar hun land zouden terugkeren van 

zodra de reden voor hun vlucht niet meer bestaat. Er dient aan herinnerd te worden dat het 
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verdrag van Genève een vluchtelingenverdrag is en geen immigratieverdrag. Het Vlaams 

Belang wil de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen tijdelijk maken met 

mogelijkheid tot verlenging. Van zodra de toestand in het land van herkomst genormaliseerd 

is, moeten vluchtelingen terugkeren. 

Zowel de samenleving als de betrokken asielzoekers zijn gebaat bij een zo snel mogelijke 

beslissing met betrekking tot een asielaanvraag. Dit is de logica zelf: wat voor zin heeft het 

om tienduizenden mensen toe te staan jarenlang in dit land op onze kosten te verblijven, 

terwijl men weet dat slechts een fractie daarvan uiteindelijk als vluchteling zal erkend worden 

en bijgevolg de overgrote meerderheid het land zal moeten verlaten? Afgewezen asielzoekers 

moeten de beslissing op het door hen ingestelde beroep in het buitenland afwachten. Hiervan 

zal een ontradend effect uitgaan op gelukszoekers die er slechts op uit zijn hun verblijf in dit 

land zo lang mogelijk te rekken. Het administratief cassatieberoep bij de Raad van State in 

asielzaken moet afgeschaft worden. Het bestaande pro deo-systeem waarbij automatisch een 

kosteloze advocaat wordt toegekend in het kader van de asielprocedure dient te worden 

hervormd om iedere vorm van misbruik te voorkomen. Er dienen strikte en dwingende 

termijnen in de asielprocedure te komen waarbij alle vertragingsmanoeuvres worden 

uitgesloten. De overheid moet tevens paal en perk stellen aan de praktijken van een aantal 

NGO's die asielzoekers actief aanzetten tot het negeren van de wetgeving. Het hanteren van 

een uitgebreide lijst van veilige landen kan bijdragen tot een versnelling van de 

asielprocedure. Het Vlaams Belang wil tot slot een correcte toepassing van het principe, 

vastgelegd in het Dublin II-akkoord, bekrachtigd in de schoot van de EU, dat het land waar de 

vluchteling aankomt ook de asielprocedure moet afhandelen. 

Als het van Vlaams Belang afhangt, moeten asielzoekers tijdens de volledige duur van de 

asielprocedure opgevangen worden in gesloten centra opdat zij in geval van afwijzing van 

hun aanvraag zo snel mogelijk kunnen gerepatrieerd worden naar het land van herkomst. Op 

die manier wordt vermeden dat zij in geval van een negatieve beslissing ‘in de natuur 

verdwijnen’ en hun verblijf hier illegaal voortzetten. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd 

dat het principe van de opvang in gesloten centra, gekoppeld aan een korte procedure, er zal 

toe leiden dat asielzoekers die in wezen economische vluchtelingen zijn, dit land links zullen 

laten liggen. 

Het Vlaams Belang vraagt tevens dat paal en perk zou worden gesteld aan meervoudige 

asielaanvragen. Dergelijke aanvragen moeten bij voorrang behandeld worden in een ultrakorte 

procedure en de aanvragers moeten vastgehouden worden in een gesloten centrum. De 

detentie van meervoudige asielzoekers is zonder meer gerechtvaardigd gezien de zeer 

aanzienlijke kans dat hun aanvraag niet in overweging zal worden genomen.  
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3. Harde aanpak illegale immigratie 

Illegalen moeten actief opgespoord worden en in geval van onderschepping ondergebracht in 

gesloten centra voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers met het oog op hun 

daadwerkelijke en spoedige uitwijzing naar het land van herkomst. In geen geval volstaat de 

enkele afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit alles geldt ook voor 

uitgeprocedeerde asielzoekers. Een effectief uitwijzingsbeleid is slechts mogelijk indien de 

capaciteit van de illegalencentra drastisch wordt opgevoerd. Concreet stelt het Vlaams Belang 

een uitbreiding voor tot minstens 5.000 plaatsen. Het Vlaams Belang wijst de regularisatie 

van illegale vreemdelingen gedecideerd af. Aan illegaal verblijf kunnen geen rechten ontleend 

worden. 

Het Vlaams Belang wil een halt toeroepen aan vreemdelingen die illegaal naar België komen 

of hun verblijf na het verstrijken van hun toeristenvisum illegaal voortzetten om gratis 

gebruik te maken van onze medische voorzieningen. De medische hulpverlening aan illegalen 

kostte de samenleving de jongste jaren tot 40 miljoen euro per jaar. Er moet ook een 

inperking komen van de medische verstrekkingen die onder het begrip ‘dringende medische 

hulpverlening’ vallen door het opstellen van een limitatieve lijst. Allerlei luxe-ingrepen zoals 

een Ivf-behandeling, gebitsverzorging of een neuscorrectie worden niet langer in aanmerking 

genomen. Op dit ogenblik kunnen alle geneeskundige verstrekkingen die voorkomen in de 

RIZIV-nomenclatuur, worden aangemerkt als ‘dringende medische hulp’. 

Doorgedreven controles en zware financiële sancties moeten de tewerkstelling en huisvesting 

van illegale vreemdelingen aan banden leggen zodat de aantrekkingskracht van België op 

clandestiene immigranten vermindert. De aan illegalen verhuurde onroerende goederen 

moeten verbeurd worden verklaard. Het Vlaams Belang dringt tevens aan op een aanzienlijke 

versterking van de verschillende inspectiediensten om aan dit fenomeen het hoofd te kunnen 

bieden. Een substantiële verlaging van de lasten op arbeid moet bijdragen aan een gevoelige 

afname van de vraag naar zwartwerk en illegale arbeidskrachten. 

 

4. Stoppen van misbruik gezinshereniging 

 

Het recht op gezinshereniging met de echtgeno(o)t(e) van een in België verblijvende 

vreemdeling moet beperkt worden tot het huwelijk dat werd voltrokken vóór de aankomst van 

laatstgenoemde. Het moet dus gaan om een bestaand huwelijk, om gezinshereniging in de 

strikte zin van het woord. Dit brengt mee dat de echtgenoot of echtgenote van een 

vreemdeling van de tweede of een volgende generatie in beginsel niet in aanmerking komt 
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voor een verblijfsvergunning en dat gezinsvorming dient te geschieden in het land van 

herkomst. Bovendien moet de gezinshereniging plaatsvinden binnen de twee jaar na de 

verkrijging van een definitieve verblijfsvergunning door de eerst aangekomen 

huwelijkspartner. Op die manier wordt een sneeuwbaleffect voorkomen en nemen de 

integratiekansen van de hier al verblijvende vreemdelingen aanzienlijk toe. 

Er moet een lijst komen met landen waar een groot risico bestaat op fraude met akten van de 

burgerlijke stand. Indien een aanvraag tot gezinshereniging voor een kind uit een van die 

landen afkomstig is, dient een DNA-test de verwantschap vast te stellen. Bovendien wil het 

Vlaams Belang het onvoorwaardelijke recht op gezinshereniging beperken tot kinderen die op 

het ogenblik van de aanvraag nog geen twaalf jaar oud zijn. Voor kinderen ouder dan twaalf, 

maar jonger dan achttien, wordt slechts een verblijfsmachtiging afgegeven indien zij slagen 

voor een proef over de elementaire kennis van de taal of een van de talen van het taalgebied 

waarin de gemeente gelegen is waar de ouders zijn ingeschreven in het vreemdelingen- of 

bevolkingsregister. Hoe ouder het kind, des te meer moeilijkheden het kind immers zal 

ondervinden om zich te integreren in onze samenleving. 

Het Vlaams Belang wil dat schijnhuwelijken en schijnsamenlevingscontracten effectiever en 

strenger worden gestraft. Het gaat er vooral om de verblijfsrechtelijke gevolgen van het 

huwelijk en het samenlevingscontract te schrappen: een vreemdeling die op basis van een 

schijnhuwelijk of schijnsamenlevingscontract een verblijfsvergunning heeft gekregen, moet 

uitgewezen worden. Indien hij/zij inmiddels door het huwelijk de Belgische nationaliteit heeft 

verworven, moet die nationaliteit worden afgenomen. Bovendien mag België niet langer 

gezinshereniging toestaan van ongehuwde partners noch van buitenlandse studenten met hun 

gezin, zoals trouwens voorzien in Richtlijn 2003/86/EG. 

 

5. Strenge nationaliteitswetgeving 

 

Het Vlaams Belang diende in het federale parlement een wetsvoorstel in om het bestaande 

Wetboek van de Belgische nationaliteit te vervangen door een Wetboek Staatsburgerschap. 

Het Vlaams Belang wil om te beginnen het ius sanguinis in eer herstellen: in beginsel wordt 

het Belgisch staatsburgerschap slechts automatisch toegekend aan zij die afstammen van - of 

geadopteerd zijn door - minstens één Belgische staatsburger. De toepassing van het 

zogenaamde ius soli (de automatische toekenning van het staatsburgerschap op grond van de 

geboorte in België) moet beperkt worden tot uitzonderlijke situaties ter vermijding van 

staatloosheid. De geboorte in België kan, evenmin als de duur van het verblijf in dit land, op 

zichzelf nooit voldoende grond vormen voor het verkrijgen van het staatsburgerschap. Als 

gevolg van de aanhoudende massa-immigratie en in het bijzonder van de importhuwelijken, 
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biedt het feit in België geboren te zijn of er langdurig verbleven te hebben, minder dan ooit 

een garantie dat de betrokkene geïntegreerd is in onze samenleving.  

In plaats van de huidige wirwar van procedures tot verkrijging van het Belgische 

staatsburgerschap voorziet het Wetboek Staatsburgerschap in één enkele procedure: de 

naturalisatieprocedure. Door de eenheid van procedure en van verantwoordelijke instantie 

worden meervoudige nationaliteitsaanvragen en de kans op misbruiken vermeden. Nu komt 

het soms voor dat een negatief advies over een nationaliteitsaanvraag wordt uitgebracht, 

terwijl de betrokkene al via een andere procedure Belg geworden is. De rol van de Kamer van 

volksvertegenwoordigers in de naturalisatieprocedure dient beperkt te worden tot de formele 

bekrachtiging van de verlening van het Belgische staatsburgerschap. Het onderzoek ten 

gronde naar de naturalisatieaanvragen moet verricht worden door een nieuw op te richten 

Naturalisatiedienst (eventueel als onderdeel van de Dienst Vreemdelingenzaken). De 

nationaliteitsaanvragen moeten ingediend worden op het gemeentehuis en van daaruit 

doorgezonden naar de Naturalisatiedienst, die het advies inwint van het parket, de Dienst 

Vreemdelingenzaken en een gespecialiseerde dienst binnen de Federale Politie die de 

veiligheidsrisico’s inschat (ter vervanging van het advies van de Veiligheid van de Staat). De 

Naturalisatiedienst kan pas beslissen indien het over alle vereiste adviezen beschikt. Enkel de 

ingewilligde naturalisatieverzoeken worden door de Naturalisatiedienst ter bekrachtiging 

doorgezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Hoewel de duur van het verblijf in België op zichzelf nooit een voldoende reden vormt voor 

de verlening van de naturalisatie, wenst het Vlaams Belang de verkrijging van het Belgische 

staatsburgerschap voor te behouden aan vreemdelingen die gedurende minstens tien jaar 

wettelijk en onafgebroken in België verbleven hebben. 

De kandidaat-staatsburger moet een loyaliteitsverklaring afleggen waarin hij respect belooft 

voor de parlementaire democratie, de scheiding van kerk en staat, de wetten, alsook de 

gewoonten en de cultuur van de Gemeenschap waartoe hij wenst te behoren. Bij het afleggen 

van die loyaliteitsverklaring moet de betrokkene bovendien alle loyaliteit en trouw aan om het 

even welke buitenlandse staat onvoorwaardelijk en volledig afzweren.  

Een vreemdeling kan slechts Belgisch staatsburger worden indien hij onvoorwaardelijk 

afstand doet van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Het Vlaams Belang is van oordeel dat het 

staatsburgerschap exclusief dient te zijn: individuen kunnen weliswaar veranderen van 

staatsburgerschap, maar kunnen in principe slechts van één land tegelijk staatsburger zijn. De 

verkrijging van het staatsburgerschap veronderstelt een ondubbelzinnige keuze voor dit 

staatsburgerschap. De banden met dit land moeten immers groter zijn dan die met het land 

van herkomst. Voorkomen moet worden dat het staatsburgerschap wordt verleend aan 

vreemdelingen die slechts geïnteresseerd zijn in de rechten en voordelen die daaruit 

voortvloeien. Het toestaan van het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit aan ‘nieuwe 
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Belgen’ geeft aanleiding tot het ontstaan van twee categorieën Belgische staatsburgers. Het 

gevaar bestaat dat de bi- en multipatride Belgen aan ‘nationaliteitsshopping’ doen en zich, 

naargelang de omstandigheden, beroepen op de nationaliteit die de meeste voordelen biedt. 

Door de vreemdelingen een ondubbelzinnige keuze te laten maken voor één 

staatsburgerschap, worden allerlei ‘wetsconflicten’ uitgesloten. ‘Nieuwe Belgen’ zouden 

bijvoorbeeld niet langer het personeel statuut dat aan hun oorspronkelijke nationaliteit 

verbonden is, kunnen inroepen om in hun land van herkomst een huwelijk aan te gaan dat niet 

voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet op dat vlak stelt. De afwijzing van bi- en 

multipatridie is tevens ingegeven door de overtuiging dat het dubbele staatsburgerschap leidt 

tot een blijvende betrokkenheid bij het land van herkomst, die niet alleen een potentiële 

bedreiging voor onze nationale veiligheid inhoudt, maar tevens aan een daadwerkelijke 

integratie van de ‘nieuwe Belgen’ in onze samenleving in de weg staat. 

Kandidaat-Belgen mogen in België of elders nooit onherroepelijk veroordeeld zijn voor een 

misdrijf waarop naar Belgisch recht een gevangenisstraf staat. Tevens is het Vlaams Belang 

voorstander van het inlassen van een proefperiode na de verkrijging van het Belgische 

staatsburgerschap. Wie binnen de tien jaar na de publicatie van de verkrijging van het 

Belgische staatsburgerschap in het Belgisch Staatsblad veroordeeld wordt tot een 

gevangenisstraf, verliest van rechtswege het Belgische staatsburgerschap. 

Vreemdelingen die het Belgisch staatsburgerschap wensen te verkrijgen, moeten eerst een 

burgerschapsproef afleggen. Het naturalisatieverzoek is slechts ontvankelijk indien uit de 

overlegging van een burgerschapscertificaat blijkt dat de betrokkene voor deze 

burgerschapsproef geslaagd is. De proef bestaat uit een schriftelijk en een mondeling 

gedeelte, zodat de schriftelijke en mondelinge beheersing van de taal van het taalgebied waar 

de betrokkene zijn woonplaats heeft, kan nagegaan worden. In de verhandeling die naar de 

schriftelijke taalbeheersing peilt, dient de kandidaat uiteen te zetten waarom hij Belgisch 

staatsburger wenst te worden. In het mondelinge gedeelte kan de kennis van de 

rechtsbeginselen en grondnormen van onze samenleving worden nagegaan. Aangezien België 

een federale staat is en de integratie in de ‘Belgische’ samenleving in de eerste plaats verloopt 

via de integratie in de Gemeenschap van het gebied waar de betrokkene woonachtig is, kan 

daarbij tevens de kennis van de geschiedenis en cultuur van die Gemeenschap, alsook een 

elementaire kennis van de staatsstructuur worden getest. Om diezelfde reden is het logisch dat 

het de Gemeenschappen zijn die instaan voor de organisatie van de burgerschapsproeven. 
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6. Kordaat terugkeerbeleid  

 

Het vrijblijvende karakter van het huidige inburgeringsbeleid moet plaats maken voor een 

doortastende aanpak. Het Vlaams Belang vindt dat alle vreemdelingen die niet de nationaliteit 

van een EU-lidstaat hebben en hier permanent wensen te verblijven, aan een 

inburgeringsplicht moeten onderworpen worden. Tevens moeten zij verplicht worden een 

inburgeringsexamen af te leggen, waarbij zij hun kennis van onze taal, cultuur, waarden en 

normen bewijzen. Wie niet slaagt voor het examen, dient – op eigen kosten – een 

inburgeringscursus te volgen. Deze verplichting geldt ook voor zogenaamde ‘oudkomers’, de 

reeds in Vlaanderen verblijvende vreemdelingen. Er moet een koppeling komen tussen de 

inburgering en de verblijfswetgeving. Wie voor het inburgeringsexamen niet slaagt, komt niet 

in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning.  

Degenen die zich in het kader van gezinshereniging in Vlaanderen wensen te vestigen, 

moeten, voorafgaand aan de immigratie, in een buitenlands agentschap een basisexamen 

afleggen, waarin de kandidaat-immigrant een elementaire kennis van het Nederlands dient aan 

te tonen. Nadat de kandidaat-immigrant het basisexamen met succes heeft afgelegd en 

daadwerkelijk tot dit land is toegelaten, moet hij, net als alle nieuwkomers, aan zijn hoger 

vermelde inburgeringsverplichtingen voldoen.  

Een vreemdeling moet naast het afleggen van het inburgeringsexamen ook daadwerkelijk 

bewijzen loyaal te zijn aan Vlaanderen en zich op een positieve manier te willen inburgeren in 

de samenleving. Het Vlaams Belang meent dat ieder inburgeringsexamen voor hier 

verblijvende vreemdelingen gepaard moet gaan met een buurtonderzoek waarbij gepeild 

wordt naar de inburgeringsgraad en -bereidheid.  

Wat uitkeringsgerechtigde vreemdelingen betreft die niet aan hun inburgeringsplichten 

voldoen, moet de mogelijkheid worden onderzocht om de ontvangen uitkering te korten. 

Tenslotte moet, indien een manifeste en blijvende onwil tot inburgering wordt vastgesteld, de 

mogelijkheid bestaan om via een met alle juridische waarborgen omgeven individuele 

procedure de verblijfsvergunning van de onwillige vreemdeling in te trekken. 

Het Vlaams Belang wil het vreemdelingenstemrecht afschaffen en het stemrecht voor alle 

verkiezingen opnieuw voorbehouden aan staatsburgers. Slechts vreemdelingen die er in een 

burgerschapsproef blijk van gegeven hebben dat zij voldoende geassimileerd zijn en hun lot 

daadwerkelijk aan dat van onze gemeenschap willen verbinden, komen in aanmerking voor de 

verkrijging van het staatsburgerschap en de bijbehorende politieke rechten. Het Vlaams 

Belang houdt vast aan het principe dat integratie leidt tot verwerving van rechten (en 
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uiteindelijk het staatsburgerschap) en is ervan overtuigd dat door de omkering van dit principe 

elke prikkel wegvalt om zich aan te passen.  

Naast inburgering dient werk gemaakt te worden van het creëren van de mogelijkheid tot 

vrijwillige terugkeer van de hier legaal verblijvende vreemdelingen naar hun landen van 

herkomst. Het Vlaams Belang wil het taboe betreffende remigratie doorbreken en pleit voor 

de oprichting van een 'Fonds voor vrijwillige terugkeer' bovenop het budget voor de 

terugkeerprogramma's van de Internationale Organisatie voor Migratie. Niet-EU-

vreemdelingen worden zo gestimuleerd om op vrijwillige basis terug te keren naar hun landen 

van herkomst. Er kan slechts eenmalig een beroep gedaan worden op dit fonds. De 

vreemdeling die de terugkeerpremie aanvaardt, verbindt er zich toe zich in de toekomst niet 

meer in dit land te willen vestigen. Met de heroriëntering van de middelen die nu besteed 

worden aan de integratie-industrie en een deel van het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking kan een systeem opgezet worden waarbij de vreemdeling die 

ervoor kiest te remigreren, een terugkeerpremie ontvangt. Via agentschappen in de 

belangrijkste oorsprongslanden moet de re-integratie van de vreemdeling in zijn land van 

herkomst begeleid worden. Dit betekent zowel voor onze samenleving als voor het land van 

herkomst een win-winsituatie.  

 

7. Vrijwaren van de eigen welvaart 

 

Grootschalige arbeidsmigratie kan onmogelijk de oplossing zijn voor de problemen die op het 

vlak van de financiering van onze sociale zekerheid worden veroorzaakt door de vergrijzing 

van de bevolking. In plaats van arbeidsmigranten aan te trekken pleit het Vlaams Belang 

ervoor om maximaal in te zetten op de activering van werklozen door een gerichte en 

intensieve opleiding en de toetsing van de werkbereidheid van OCMW-steuntrekkers. Voor 

een oplossing van de problematiek op lange termijn moet een gedurfde nataliteitspolitiek 

gevoerd worden om het geboortecijfer van onze eigen bevolking op te krikken. Mede daarom 

wil het Vlaams Belang het systeem van de kinderbijslag grondig hervormen. We willen de 

bijslag optrekken tot 250 euro voor een eerste en een tweede kind; en sterk laten zakken vanaf 

het vierde (90 euro) en vijfde kind (50). Uiteraard is deze wijziging voorzien voor wie nog 

moet geboren worden. Onze welvaartsstaat werkt als een magneet op gelukszoekers uit alle 

windstreken. De betaalbaarheid van ons sociale zekerheidssysteem dreigt hieronder op 

termijn te bezwijken. Het Vlaams Belang is voorstander van het Deense model, waarbij aan 

nieuwkomers niet meteen alle rechten toegekend worden. Vreemdelingen moeten zeven van 

de acht voorgaande jaren legaal in het land verbleven hebben en eerst zelf drie jaar 

bijgedragen hebben tot de voorzieningen van onze welvaartsstaat vooraleer zij ervan kunnen 



    

 
27 

genieten. Indien zij niet aan deze voorwaarden beantwoorden, hebben zij slechts recht op 

beperkte hulp. 

 

 

8. Harde aanpak huisjesmelkers 

 

Huisjesmelkers moeten beter kunnen worden aangepakt. Enkele Brusselse gemeenten hebben 

een gemeentelijke belasting tegen ongezonde of onveilige woningen ingevoerd. Zo hebben 

bv. de gemeenten Oudergem en St. Agatha-Berchem een belasting ingevoerd op gebouwen 

die ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn of die niet aan de elementaire verplichtingen 

van veiligheid en hygiëne voldoen. De eigenaars van deze gebouwen zijn een belasting 

verschuldigd (van 450 euro in Oudergem en 250 euro in St-Agatha-Berchem) per lopende 

meter gevel, vermenigvuldigd met het aantal verdiepingen van het gebouw. Deze belasting 

moet overal in Brussel ingevoerd worden en moet opgetrokken worden tot 500€ per lopende 

meter gevel.  

Illegale bewoning moet veel intensiever worden bestreden, via een degelijke samenwerking 

van Justitie, politie en bevolkingsdiensten in het kader van georganiseerde woningcontroles. 

Illegalen moeten worden opgesloten en teruggestuurd. 

 

B. Sociaal-economisch 

 

1. Inleiding: rijke stad, arme inwoners 

 

Indien we zouden kijken naar de geproduceerde rijkdom, moeten we vaststellen dat Brussel 

niet alleen de rijkste regio van het land is, maar tevens zeer hoog scoort op Europese lijsten. 

Het bruto binnenlands product ligt per inwoner 2,4 maal hoger dan het Europese gemiddelde, 

waarmee Brussel op de derde plaats prijkt van de rijkste regio’s van Europa. Indien men enkel 

op deze cijfers zou afgaan, zou men de indruk krijgen dat de Brusselaar het goed heeft. Schijn 

bedriegt echter. 

Een groot aantal Brusselaars leeft namelijk in financiële moeilijkheden. Meer dan één op vier 

Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoedegrens. De verklaring 
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voor deze paradox kan men vinden in de situatie op de Brusselse arbeidsmarkt. Meer dan de 

helft van de loontrekkers die bijdragen tot het bruto binnenlands product van Brussel, leeft 

buiten Brussel. De Brusselse bevolking zelf wordt geconfronteerd met een ontstellend lage 

tewerkstellingsgraad.  

Ongeveer één vijfde van de bevolking op actieve leeftijd (18-64 jaar) heeft géén inkomen uit 

arbeid en leeft van een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering. Meer dan 32000 Brusselse 

huishoudens leven met een leefloon van het OCMW. Meer dan 108000 Brusselaars 

ontvangen een werkloosheidsuitkering. Meer dan 13000 65-plussers leven met een 

inkomensgarantie voor ouderen. Onrustwekkende cijfers. 

De inkomenskloof met de rest van het land blijft bovendien alleen maar toenemen. Een 

Brusselaar verdient op jaarbasis maar liefst 19,3% minder dan het nationale gemiddelde.  

 

 

 

Bron: FOD economie 

De inkomens nemen in Brussel bovendien het traagst toe.  
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Bron: FOD economie 

 

 

 

Met Sint-Joost-ten-Node, Sint‐Jans‐Molenbeek, Schaarbeek, Koekelberg, Anderlecht, 

Brussel-stad en Sint‐Gillis telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar liefst 7 gemeentes in 

de lijst van tien met het laagste gemiddeld inkomen per inwoner van dit land. De inwoners 

van deze gemeenten (met laagste gemiddelde inkomen per inwoner, veel migranten en 

uitkeringsgerechtigden) die overigens in aantal slinken, worden fiscaal meer belast dan elders. 

Zo bedraagt de OV in Schaarbeek 14%. Dit is logisch : het geld om de uitkeringen te betalen 

dient ergens vandaan te komen. Daardoor worden inwoners die reeds benadeeld zijn door 

moeilijker leefomstandigheden dubbel gestraft aangezien ze bovendien dienen te betalen om 

de oorzaak van hun on-welbehagen te onderhouden. Dit verklaart wellicht waarom deze 

inwoners massaal deze gemeenten verlaten, waardoor het gemiddelde inkomen nog verder 

daalt en de fiscale inspanning verwacht van de blijvers, nog toeneemt. Deze spiraalbeweging 

dient doorbroken te worden indien men op termijn de gemeentefinanciën wil redden en een 

leefbare toekomst voor Brussel wil bewerkstelligen 

 

 

bron: FOD economie 
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Het moge duidelijk zijn: er is werk aan de winkel. Het aanpakken van de almaar stijgende 

armoede is voor het Vlaams Belang prioritair.  

 

2. Armoede bestrijden 

Een van de zaken die armoede in de hand werkt, zijn de lage nettolonen in dit land, die lager 

zijn dan in buurlanden. Dit is een paradox, want onze brutolonen swingen de pan uit. Een 

Belg met een jaarlijks belastbaar inkomen van 25.000 euro wordt al belast tegen het 

marginale tarief van 45 procent. Ter vergelijking: in Frankrijk is dat slechts 30 procent, in 

Nederland 10,8 procent. Ook op elke extra euro die hij bijverdient, draagt deze Belg het tarief 

van 45 procent af. En zodra zijn belastbare inkomen de grens van 37.730 euro overschrijdt, zit 

hij al in de hoogste belastingschijf van 50 procent. Bijna nergens in West-Europa kom je zo 

snel in het hoogste belastingtarief terecht als in België. Onder andere als gevolg daar van is 

het triest gesteld met de koopkracht van de modale Brusselaar. Brussel bekleedt de 30ste 

plaats in een lijst die de koopkracht weergeeft in 72 grote steden wereldwijd. Dat is opvallend 

veel slechter dan in omliggende grote steden Berlijn (11de plaats), Londen (19de), 

Amsterdam (15de) en Parijs (17de). Als we de brutolonen naast elkaar leggen, dan prijkt 

Brussel op de 16e plaats. Voor de levenskosten staat Brussel op de 28e plaats. Het grote 

verschil tussen de bruto- en de nettolonen zijn de grote oorzaak van deze toch wel opvallende 

scheeftrekking.  

Tegenover die hoge belastingvoeten staan allerlei aftrekken, belastingvoordelen en fiscale 

kredieten. Maar daar heeft de regering Di Rupo drastisch het mes in gezet. Vooral 

tweeverdieners dragen daar de gevolgen van. Afhankelijk van het inkomen kan de extra 

belasting al gauw oplopen tot ettelijke honderden euro’s. Niet alleen is deze fiscale druk 

onredelijk zwaar en uitermate verstikkend voor onze economie, ze bevordert ook de alsmaar 

stijgende armoede in Brussel.  

Een van de meest kwetsbare groepen die lijdt onder (verborgen) armoede, is de groep van 

ouderen. In Brussel is 1 op 4 inwoners arm. Terwijl het absolute aantal ouderen (65-plussers) 

daalt in het Brussels Gewest, neemt het aandeel ouderen met een zeer klein inkomen toe. In 

2010 ontving 9 % van de 65-plussers een Inkomensgarantie voor Ouderen. De redenen voor 

deze armoede bij ouderen zijn divers maar in de eerste plaats speelt inkomen een rol. De 

pensioenen zijn in België bij de laagste van Europa. Hierdoor hebben vooral de oudste 

ouderen en alleenstaande oudere vrouwen een hoger armoederisico. In het bijzonder degenen 

die niet kunnen steunen op een bijkomende pensioenpijler. Het is duidelijk dat naast het 

wegwerken van een aantal discriminaties in de pensioensector werk moet gemaakt worden 

van een verbetering van de laagste pensioenen. 
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Naast ouderen, is er nog een andere groep die vaak uit het oog verloren wordt. Armoede bij 

zelfstandigen wordt zwaar onderschat: 15 procent leeft structureel in armoede. Structurele 

armoede slaat op zelfstandigen in hoofdberoep die langer dan 7 opeenvolgende jaren onder de 

armoedegrens duiken. Zelfstandigenorganisaties klagen aan dat overheden weinig rekening 

houden met deze gegevens en vragen een aantal maatregelen. Wij onderschrijven het pleidooi 

voor een sociale stopzettingsvergoeding en een transparantere werking van de commissie 

voor vrijstelling van sociale bijdragen. Het Vlaams Belang onderschrijft ten volle de recente 

uitbreiding van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen naar o.a. overmacht. 

Alleenstaande ouders of alleenstaanden, zelfs met een inkomen uit werk, botsen vaak tegen de 

grenzen van de armoede. Pas tamelijk recent komen die cijfers in de statistieken 

bovendrijven. Het beleid speelt daar nog niet of minstens onvoldoende op in. Bij het 

aanpakken van deze problematiek moet de overheid eerder kijken hoe kosten te verminderen 

in plaats van vaak vruchteloos en duur trachten te remediëren aan de inkomstenkant. Bij deze 

doelgroep is het knelpunt immers voornamelijk de hoge en steeds stijgende vaste kosten waar 

gezinnen met één inkomen tegen op moeten boksen. Net dat probleem hebben deze 

doelgroepen gemeen met alleenstaande jongeren. 

Het Vlaams Belang is van mening dat de grootste bescherming tegen armoede tewerkstelling 

is. De grote armoede in Brussel is dan ook een gevolg van de ontstellende lage 

tewerkstellingsgraad. 

 

3. Activering en tewerkstelling 

Vandaag leeft 20,5% van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd van een 

vervangingsinkomen (ter informatie: in 1989 nog 12,4%). Dat wil dus zeggen dat er vandaag 

officieel meer dan 108.000 niet-werkende werkzoekenden leven in het Brussels 

hoofdstedelijk Gewest. Ook de jeugdwerkloosheid is opvallend hoog: 34%. In sommige 

Brusselse wijken zien we zelfs dramatische percentages van 40% en 50 % werkloze jongeren. 

Indrukwekkende cijfers, des te meer omdat Brussel met 675.000 arbeidsplaatsen zelf het 

grootste werkgelegenheidsbekken is van het land. 

Ook de leeflooncijfers voor Brussel zijn indrukwekkend. Terwijl er begin 2012 in heel 

Vlaanderen 23.855 mensen een leefloon ontvingen (of 0,38 procent van de bevolking), waren 

er dat in Brussel 27.213 (2,39 procent). Alleen al in Molenbeek zijn er 3.744 leefloners of 4 

procent van de inwoners. Wij blijven ons verbazen over de onvoorstelbare gelatenheid die de 

Brusselse beleidsmakers aan de dag leggen wanneer ze geconfronteerd worden met deze 

desastreuze cijfers. Blijkbaar berust men in het feit dat zovele jonge mensen - hoofdzakelijk 

allochtonen - zich nestelen in de werkloosheid en wellicht heel hun leven lang zullen 

doorbrengen in nutteloosheid. Dit is zonder meer stuitend. Men hoopt deze jongeren koest te 
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houden met uitkeringen, maar vroeg of laat zal deze situatie van georganiseerde 

uitzichtloosheid ontploffen. Vanzelfsprekend hangt deze situatie heel nauw samen met het 

volkomen uit de hand gelopen open-grenzen-beleid van de voorbije 25 jaar, het institutionele 

wanbeleid in de hoofdstad en de zelfgenoegzaamheid van een volstrekt onbekwame politieke 

kaste in Brussel.  

Een tekort aan vacatures en een gebrekkige talenkennis zijn de belangrijke oorzaken van deze 

cijfers. Er moeten stappen ondernomen worden om de Brusselaars aan het werk te krijgen.  

Indien met vacatures wil creëren, moet men bedrijven aantrekken. Er moet in Brussel dus een 

ondernemingsvriendelijk klimaat geschapen worden, iets waar vandaag totaal geen sprake van 

is. 

Maar liefst 7 op 10 bedrijven geven aan dat het mobiliteitsprobleem een reden is om Brussel 

te verlaten. Dat bleek uit een rondvraag van Agoria, de federatie van de technologische 

industrie. In 2004 ging het nog om 1 op de 10 bedrijven. Een opmerkelijke stijging.  

Ook de onveiligheid heeft veel bedrijven er al toe genoopt Brussel te verlaten. De 

onveiligheidssituatie is niet alleen nadelig voor het personeel, maar houdt ook klanten weg. 

De hoge lasten op arbeid vormen ook een belangrijk probleem waarmee de bedrijven kampen. 

De Belgische loonkost is bij de hoogste van Europa en ligt een pak hoger dan in de 

buurlanden, onze belangrijkste handelspartners.  nog verontrustender is dat de loonkosten in 

dit land ook sneller stijgen dan in de buurlanden. Tussen 2008 en 2012 is er sprake van een 

stijging van de gemiddelde Belgische loonkost met 13,1 procent, in de hele eurozone komt 

Eurostat uit op een stijging met 8,7 procent. De regering Di Rupo wil de immense 

loonkostenkloof met de buurlanden pas dempen tegen 2018. Dat is veel te laat. Er is 

bovendien geen enkel concreet plan uitgewerkt en de genomen maatregelen stellen niets voor. 

Er werden enkele selectieve initiatieven genomen ter waarde van amper 300 miljoen euro, 

terwijl een substantiële daling van de loonlasten een miljardenoperatie vergt. Intussen dreigen 

steeds meer bedrijven in moeilijkheden te komen. En ook in de buurlanden zal men de 

komende jaren niet stil zitten. Als de concurrentiekracht van onze ondernemingen niet veel 

sneller en veel drastischer wordt aangezwengeld, zullen we nog veel meer marktaandeel 

verliezen en dreigt een nog veel grotere werkloosheid.  

De talenkennis van de Brusselaars moet ook omhoog gekrikt worden, zie hiervoor het 

hoofdstuk onderwijs.  

De aanhoudende immigratie van arbeidskrachten en volgmigranten is voor het Vlaams Belang 

absoluut geen vanzelfsprekendheid, ook niet in Europees verband. In de hoofdstad draagt 

deze bij tot een snelle en dramatische verzwakking van de positie van de autochtone 

Brusselaar. Wij pleiten dan ook voor een gedeeltelijk herstel van de Europese binnengrenzen 

en voor een veel stringenter immigratiebeleid in de EU, zowel intern als extern. De Europese 
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lidstaten moeten de inwijking vanuit de andere Europese landen autonoom kunnen afremmen, 

contingenteren of stopzetten naargelang de maatschappelijke draagkracht en de behoeften. 

Enkel arbeidsimmigranten die een grote meerwaarde kunnen bieden voor onze samenleving 

(vorsers, hoog opgeleide wetenschappers, kaderleden van internationale firma’s, enz.) kunnen 

nog toegelaten worden.  

Betreffende knelpuntberoepen moet eerst en vooral intensief geactiveerd, opgeleid en 

gesensibiliseerd worden bij de eigen bevolking. Slechts wanneer er in bepaalde sectoren 

(zoals momenteel in de verpleegkunde) een aanhoudend structureel tekort blijkt, kan dat 

tijdelijk aangevuld worden met buitenlandse werknemers uit de Europese Unie. Het moet 

daarbij in principe gaan om termijn gebonden migratiecontracten, waarin tegenover toegang 

tot zorg en sociale zekerheid bindende eisen staan op vlak van competenties, diploma’s, werk- 

en taalbereidheid. 

Vlaams Belang pleit tevens voor een hardere aanpak van schijnzelfstandigheid en 

koppelbazerij – twee misdrijven die niet alleen concurrentievervalsend zijn, maar ook de hele 

economie en onze sociale zekerheid ondermijnen.  

Concreet moet de aantrekkelijkheid van Brussel voor bedrijven en de activeringsgraad van de 

Brusselse bevolking verhoogd worden door een gunstig fiscaal beleid, een veilige 

werkomgeving, degelijk opgeleid meertalig personeel, een degelijk beleid betreffende 

mobiliteit en een herstel van de Europese binnengrenzen en een strikter immigratiebeleid. 

4. Huisvesting 

Wie niet over voldoende financiële middelen beschikt voor een eigen woning, dient zich te 

wenden tot de private of sociale huurmarkt. Het Vlaams Belang is voorstander van een 

offensief woonkwaliteitsbeleid in de private huursector dat voor iedereen een menswaardige 

huisvesting garandeert. Daarom moet huisjesmelkerij genadeloos bestreden worden. 

Huisjesmelkers maken misbruik van de zwakke sociale positie van huurders om woningen te 

verhuren zonder enig comfort of die zelfs gezondheidsrisico’s meebrengen voor de huurders. 

Het aantal wooninspectiecontroles moet daarom toenemen en het bestaande wettelijke 

arsenaal tegen huisjesmelkerij (herstelvordering, terugvordering herhuisvestingskosten en 

sociaal beheersrecht) moet meer worden toegepast. Tegen hardleerse huisjesmelkers moet een 

actief vervolgingsbeleid worden gevoerd.  

Het Vlaams Belang is van mening dat de Brusselse sociale huisvesting geen sociaal vangnet 

mag worden, zoals sommige partijen wensen, maar een echte volkshuisvesting moet zijn waar 

Brusselaars met een bescheiden inkomen een woning kunnen huren aan een redelijke prijs. De 

Brusselse sociale huisvesting wordt ten gevolge van de massa-immigratie in toenemende mate 

geconfronteerd met problemen van gettovorming en onleefbaarheid. Het Vlaams Belang wil 

daarom het aandeel vreemdelingen per sociaal wooncomplex en per sociale woonwijk 
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beperken tot 10 procent van het huurdersbestand. In de sociale huisvesting mogen bovendien 

enkel vreemdelingen worden toegelaten die minstens zeven van de acht voorbije jaren in dit 

land hebben verbleven en minstens drie jaar gewerkt hebben. 

Daarnaast wil het Vlaams Belang dat werk wordt gemaakt van een intensievere opsporing van 

fraude. Het beperkte sociale huisvestingspatrimonium moet optimaal aangewend worden. 

Sociale woningen moeten toekomen aan de personen die er recht op hebben, niet aan 

bedriegers. Het Vlaams Belang wil dat in dit kader eindelijk werk wordt gemaakt van een 

controle op fraude door buitenlanders die hier een sociale woning huren en een onroerend 

goed in het buitenland bezitten. Vreemdelingen die in Brussel een sociale woning huren, 

moeten daarom een uittreksel uit het kadaster van hun thuisland overmaken dat zij er geen 

onroerend goed in eigendom hebben. Bij vermoeden van fraude moet een fraudeonderzoek in 

het buitenland worden gevoerd.  

Tenslotte stelt Vlaams Belang vast dat tijdens de winterperiode heel wat daklozen in Brussel 

nauwelijks of geen winteropvangplaats vinden, deels ook omdat gebouwen, bestemd voor de 

winteropvang van daklozen, worden gebruikt en vooral ook misbruikt door illegalen. 

 

5. Fusie OCMW’s, openbare vastgoedmaatschappijen en woningfonds  

 

Zelden of nooit wordt in het Hoofdstedelijk Parlement een echt vernieuwend of origineel 

voorstel goedgekeurd omtrent eerstelijnshulp. De reden is gekend: de Brusselse sociale 

instellingen dienen ook als mandaten-taart die de traditionele Brusselse beleidspartijen maar 

al te graag onder elkaar verdelen. Het kluwen van OCMW’s, openbare 

vastgoedmaatschappijen en het woningfonds is daar een typevoorbeeld van.  

Huisvesting is gewestelijke materie binnen het Belgisch institutioneel kader. Elk van de drie 

Belgische gewesten heeft een eigen huisvestingscode waarin alle wettelijke bepalingen 

omtrent huisvesting zijn vastgelegd. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de 

Brusselse Huisvestingscode vastgesteld door de Ordonnantie van 17 juli 2003, aangevuld 

door de Ordonnantie van 1 april 2004. De recentste wijziging vond op 11 juli 2013 plaats. In 

die Ordonnantie is onder meer de rol vastgelegd van de operatoren van het Brussels 

huisvestingsbeleid, met name de toezichthoudende gewestelijke instelling, de Brusselse 

Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), en de 33 openbare vastgoedmaatschappijen 

(OVM's) die op 31/12/2011 een patrimonium van 39.041 woningen beheren. 

Ondanks de recente veranderingen in de Huisvestingscode, zijn de voorwaarden voor en de 

wijze waarop sociale huisvesting wordt toegewezen nog steeds een chaotisch kluwen. In 

theorie zouden alle aanvragers op gewestelijk niveau moeten geregistreerd worden, maar in de 
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praktijk is dat lang niet altijd het geval. Bovendien moeten we vaststellen dat veel van de 

beschikbare sociale woningen worden toegekend aan personen of families die wel degelijk 

over voldoende middelen beschikken om een woning op de private markt te huren. Dit zorgt 

voor problemen. De Brusselse Huisvestingscode noopt de overheid er immers toe om 

personen wier woning onbewoonbaar wordt verklaard een nieuwe, gelijkwaardige woning aan 

te bieden. In de praktijk blijkt dat echter onmogelijk: er zijn eenvoudigweg niet voldoende 

woningen beschikbaar.  

Daarbovenop komt nog eens dat de Brusselse openbare vastgoedmaatschappijen met een 

indrukwekkende hoeveelheid aan huurachterstanden te kampen hebben. Vaak gaat het om 

astronomische bedragen. Nochtans zijn de huurprijzen gebaseerd op het inkomen van de 

huurders.  

Ook wat betreft de Brusselse OCMW’s knelt het schoentje. De organieke wet betreffende de 

OCMW's van 8 juli 1976 omschrijft de doelstellingen van de OCMW’s als volgt: “Het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de 

dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen 

lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, 

sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.” Deze 

doestellingen zijn doorheen de tijd aangepast en uitgebreid, veelal om illegalen en 

asielzoekers tegemoet te komen.  

Kenmerkend voor zowel de 19 OCMW’s als de 33 openbare vastgoedmaatschappijen in 

Brussel is het feit dat zij allemaal beschikken over eigen voorzitters, raden, administraties en 

bijhorend personeel, kantoorgebouwen, etc. 

Het Vlaams Belang pleit er voor om dit ingewikkeld kluwen overzichtelijker te maken. Om 

de rechthebbenden een betere dienstverlening te kunnen aanbieden en een betere controle op 

inkomsten en uitgaven te kunnen uitoefenen moet er een fusie te komen van respectievelijk de 

19 OCMW’s tot één instelling onder het bestuur van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, respectievelijk de 33 huisvestingsmaatschappijen tot één 

huisvestingsmaatschappij; en de vastgoedmaatschappijen tot één vastgoedmaatschappij. Om 

te beginnen zouden deze fusies gigantische schaalvoordelen met zich meebrengen. Een 

centrale OCMW-administratie met lokale antennes  (per gemeente minstens een sociaal loket 

voor eerstelijnshulp) zou een enorme besparing op vlak van personeelskosten, administratieve 

kosten, huur en beheer van gebouwen met zich mee brengen. Bovendien zou de fusie er voor 

zorgen dat fraudegevallen, die nu maar al te vaak door de mazen van het net glippen, veel 

sneller en efficiënter kunnen opgespoord worden. Het is ook tegenstrijdig om enerzijds een 

Huisvestingscode te voorzien die ongezonde woonomstandigheden moet tegengaan en 

anderzijds rechthebbenden te verplichten om in mensonwaardige omstandigheden te blijven 

leven aangezien er niet voldoende woningen zouden beschikbaar zijn. Dit transparanter 
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systeem zou er toe leiden dat fraudegevallen en wanbetalers sneller plaats kunnen ruimen 

voor andere rechthebbenden. 

Een fusie zou ook een einde maken aan de politieke baronieën die de 33 openbare 

vastgoedmaatschappijen en de 19 OCMW’s vandaag zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Het Vlaams Belang is van mening dat eerstelijnshulp op geen enkele manier mag 

geïnstrumentaliseerd worden voor politieke en/of ideologische doeleinden.  
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C. Onveiligheid 

1. Inleiding 

 

Als er één ding is waarvan de Brusselaar niet meer overtuigd hoeft te worden, dan is het wel 

de immense onveiligheid die de stad teistert. In heel wat wijken durven de mensen ’s avonds 

niet meer buiten komen uit angst overvallen te worden. Vaak durft men zelfs de voordeur niet 

meer openen wanneer het donker is. 

 

2. De cijfers 

 

Bron: Politiële criminaliteitsstatistieken Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2000-2011 
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De criminaliteitscijfers blijven in Brussel stijgen. Tussen 2000 en 2011 steeg het totale aantal 

geregistreerde feiten van 163.640 tot 190.479. Ook in 2013 is er weinig beterschap te merken. 

Bovendien vertekent de afwezigheid van politie in bepaalde wijken de cijfers. 

 

3. Concreet 

• Jeugdbendes 

De grootste gesel van Brussel zijn de tientallen criminele bendes die de stad teisteren. Er zijn 

in Brussel momenteel, gespreid over 31 bendes, 566 bendeleden, van wie de helft een speciaal 

statuut heeft. De grootste bende zou maar liefst 68 leden tellen. Het aantal bendes is de 

voorbije jaren gestegen van 20 naar 31, maar het aantal strafbare feiten zou gedaald zijn. Wel 

zou de geweldscriminaliteit toegenomen zijn schrappen. In de periode 2006-2009 werden er 

2885 feiten geregistreerd, recentere cijfers ontbreken. Op 10 jaar tijd telt men maar liefst 18 

pogingen tot moord, al dan niet met dodelijke afloop. Doordat de politiediensten de 

uitdrukkelijke opdracht krijgen om weg te blijven uit bepaalde wijken of illegale praktijken 

(drughandel, autozwendel, straatprostitutie, sluikstorten, … ) onbeteugeld te laten, enkel uit 

schrik voor rellen, kunnen deze bendes hele stadsdelen domineren.  

Zo herinneren we ons het voorbeeld van de Christus Koningkerk in Laken, waar de 

parochianen en de pastoor dagelijks geconfronteerd worden met vandalisme, bedreigingen en 

diefstal. Een andere geliefkoosde pleisterplaats voor deze bendes zijn de metrostations. In 

sommige van deze stations zijn de bendes ’s avonds heer en meester en worden onschuldige 

burgers vaker wel dan niet het slachtoffer van gewelddadige overvallen, verkrachtingen 

enzoverder. Een nultolerantie dringt zich op, en het huidige seponeringsbeleid dient 

vervangen te worden door een effectief vervolgingsbeleid. 

• Radicalisering 

Brussel is dé hoofdstad van de islam in Europa. Althans, dat zegt Bilal Benyaich, politicoloog 

aan de VUB. In zijn boek ‘Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel’ schetst hij een 

kijk op een duistere zijde van onze stad die de beleidsmakers maar al te graag negeren.  

Bepaalde wijken in Brussel zijn met de jaren totaal geïslamiseerd. Mannen met lange baarden, 

vrouwen in boerka, halalwinkels en naar de islam verwijzende namen van slagers en cafés. In 

sommige stadsdelen is het zelfs onmogelijk om alcohol of ‘haramvlees’ te vinden. In die 

delen van de stad zijn militante salafisten dag in dag uit aan het werk. Mensen die zich niet 

schikken naar de ‘nieuwe regels’ worden weggepest of verlaten uit eigen wil de buurt. Op die 

manier ontstaan er regelrechte monoculturele, homogene bolwerken van de radicale islam.  
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Salafisten propageren de radicaalste vorm van de islam, zoals die bestaat in landen zoals 

Saoedi-Arabië. Volgens salafisten werd de ware islam enkel in de eerste drie generaties na de 

profeet Mohammed beleefd. Ze proberen te leven zoals in dat tijdperk en staan dus bijzonder 

vijandig tegenover alle Europese waarden en normen. Ze vinden dat de geboden, verboden en 

rituelen die in de Koran beschreven staan, letterlijk geïnterpreteerd moeten worden. Wetende 

dat de Koran bijzonder gewelddadige passages bevat jegens afvalligen en ongelovigen, baart 

de aanwezigheid van deze duistere figuren in onze hoofdstad het Vlaams Belang ernstige 

zorgen. Ook Alain Winants, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, meldde 

vorig jaar in de media dat salafisme vandaag de grootste bedreiging vormt voor België. Een 

boodschap die het Vlaams Belang reeds jaar en dag verkondigt.  

Volgens politicoloog Bilal Benyaich zijn er duizenden salafisten in dit land. Een groot deel 

van hen is passief, maar toch zijn er alleen al in Brussel honderden militant bezig. Dit is het 

gevolg van de bekeringsijver van onder meer Saoedie-Arabië en islamitische bewegingen 

zoals de Moslimbroederschap. Als zogenaamde “bondgenoot” van het Westen, pompt 

Saoedie-Arabië enorme bedragen in het verspreiden van deze kwalijke ideologie in niet-

moslimlanden, mét een bijzondere aandacht voor Brussel. Brussel is immers niet alleen de 

hoofdstad van Europa, er is hier ook een sterk toenemende moslimbevolking. Onder meer 

worden vele lessen Arabisch en islamonderricht verzorgd door fundamentalistische moslims. 

Ook de buitenlandse financiering van moskeeën roept vragen op. De Saoedische invloed is 

dus veel groter dan de officiële kanalen (bijvoorbeeld de moskee aan het Jubelpark) laten 

uitschijnen. 

Het is dan ook niet toevallig dat tientallen jongeren gaan meevechten met de 

fundamentalistische rebellen in Syrië. De politiek correcte goegemeente reageerde zoals 

verwacht verrast toen het nieuws van deze nieuwe radicalisering bekend raakte. Voor het 

Vlaams Belang was het duidelijk: dit zat er aan te komen en wijst er alleen maar op dat de 

radicalisering veel verder gaat dan men aanvankelijk wou toegeven. En wat met die jongeren 

als ze terugkeren? Er hebben ons inmiddels verschillende horrorverhalen bereikt: van het 

onthoofden van “ongelovigen” tot het verkrachten van vrouwen. Oorlogsmisdaden dus. Over 

de moslimjongeren die in Syrië gaan vechten, had Bilal Benyaich het volgende te zeggen: 

“Als hun wrok voor België niet afneemt, sluit ik aanslagen niet uit”. 

•  Oprichting Brussels Islamobservatorium 

We merken op dat bij de sociologische samenstelling van het deel van de bevolking dat 

misdrijven pleegt en van de gevangenisbevolking, de moslims oververtegenwoordigd zijn.  

Gelet op de verklaringen en herhaalde bedreigingen aan het adres van ons samenlevingsmodel 

van talloze islamvertegenwoordigers wereldwijd, en rekening houdend met de strategie van 

bepaalde fundamentalistische groeperingen om in bepaalde  Brusselse gemeenten “jongeren” 

te werven en te vormen tot zelfmoordterroristen, stelt het Vlaams Belang de oprichting voor 
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van een Brussels islamobservatorium (BIO)  bestaande uit islamologen, vertegenwoordigers 

van de federale politie, van de staatveiligheid, de FOD Financiën en van de FOD 

Buitenlandse Zaken. Dit Brussels islamobservatorium (BIO) dient verdachte individuele 

gedragingen van bestaande netwerken of formaties verbonden aan islamextremisme 

nauwlettend in het oog te houden. Hiervan dient verslag te worden uitgebracht aan de 

toezichthoudende politieke overheid. Er dient opgetreden te worden om elke concrete actie te 

voorkomen die tot doel heeft de belangen van onze bevolking of onze economie te 

beschadigen. Deze instelling dient los te staan van elke ideologische inmenging en zal zijn 

verslagen enkel op basis van feiten en onbetwistbare cijfergegevens opstellen. 

 

•  Politie ontmoedigd door mank justitieapparaat 

De politiediensten weten zich allerminst gesteund weten door het parket. Omdat het parket te 

weinig mensen en middelen heeft, worden strafbare feiten, ook al zijn de daders gekend, 

massaal geseponeerd. De slachtoffers blijven hierbij in de kou staan. Slechts een miniem 

aantal feiten komt effectief voor de strafrechter, vaak vele maanden (of zelfs jaren) nadat de 

feiten gepleegd zijn. Bovendien laat het parket wegens het ontzettend gebrek aan 

gevangeniscellen de criminelen al te vaak meteen na het verhoor lopen. Dit gebeurt zelfs bij 

zeer ernstige misdrijven, bij multi-recidivisme, op heterdaad en wanneer de daders illegalen 

zijn.  

 

D. Mobiliteit 

 

Het gebrek aan een degelijk beleid inzake mobiliteit is een van de belangrijkste oorzaken van 

de economische malaise in Brussel. De erbarmelijke toestand van de mobiliteit en de 

ruimtelijke ordening in de hoofdstad zijn het resultaat van jarenlang wanbeleid. 

Het Hoofdstedelijk Gewest heeft een aanbod aan kantorenruimte van ongeveer 13 miljoen m², 

dat voor meer dan 90% bezet is. Het was een doelbewuste politiek van de Brusselse overheid 

om volop te mikken op het ontwikkelen van ruimte voor kantoren, ten koste van huisvesting 

en zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen van deze keuze op gebied van 

mobiliteit. 

Meer dan 370.000 pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië komen dagelijks naar de hoofdstad 

om er te werken, waardoor de bevolking van de stad aanzwelt tot bijna anderhalf miljoen 

personen. Dit getal houdt geen rekening met de bezoekers die voor toeristische, culturele, 

onderwijs of handels- doeleinden naar de hoofdstad komen, noch met de niet ingeschreven 
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bevolking, legaal of illegaal op het grondgebied verblijvend. Al deze mensen verplaatsen zich 

dagelijks binnen de 19 gemeenten. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 29 treinstations en 267 kilometer aan sporen voor 

metro, premetro en tram. Het spoorverkeer is oververzadigd en het openbaar vervoer verloopt 

alsmaar trager. De samenwerking tussen de verschillende actoren op het terrein (MIVB, 

NMBS, De Lijn en TEC) loopt mank en is soms zelfs zo goed als onbestaande. Zo worden 

sommige Brusselse spoorlijnen van de NMBS enorm onderbenut; terwijl deze nu reeds een 

valabel alternatief zouden kunnen vormen voor het toekomstige GEN-project. 

De auto wordt teruggedrongen ten gunste van eigen beddingen en rijstroken voor het 

openbaar vervoer en/of van fietspaden. Alleen is het aanbod van dit openbaar vervoer nu al 

ontoereikend. Eventuele gebruikers, die hun wagen aan de rand van de stad zouden 

achterlaten op parkings die overigens niet overal bestaan, komen dus van de regen in de drop 

terecht.  

Een aanzienlijk deel van het autoverkeer bestaat uit voertuigen die rondrijden om 

parkeerruimte te vinden. Er is een manifest gebrek aan parkeergelegenheid, en voor de 

bestaande parkeerplaatsen is het particularisme troef vermits elke gemeente haar eigen 

reglementering toepast. 

De gevolgen van dit wanbeleid zijn dan ook groot. Maar liefst 7 op 10 bedrijven geeft aan 

Brussel te willen verlaten omwille van de desastreuze verkeersproblematiek. De cijfers liegen 

er dan ook niet om. Volgens verkeersinfoplatform Inrix is Brussel ’s werelds absolute 

nummer één als het op files aankomt. In Brussel staat een automobilist jaarlijks gemiddeld nu 

85 uur in de file. Voor het Vlaams Belang is één simpele ingreep prioritair :  net zoals  in 

andere grote steden in Europa en elders in de wereld dienen verkeerslichten gesynchroniseerd 

te worden. Wij aanvaarden het argument niet dat het bestaande systeem verouderd is  en dat 

een nieuw systeem te duur zou zijn. Begrotingen worden opgesteld in functie van prioriteiten. 

Welnu, samen met veiligheid is mobiliteit in Brussel een absolute prioriteit. 

Bovendien is ook de staat van het wegennetwerk door een gebrek aan onderhoud ronduit 

beschamend. Naast de voortdurende versmalling van wegen, is ook het gebrek aan 

parkeerplaatsen in en rond Brussel problematisch, vooral voor de lokale middenstanders, die 

het in Brussel al zo moeilijk hebben. Niet alleen zijn er weinig parkeerplaatsen, ook de 

stijging van de parkeerprijzen werkt het wegblijven van klanten in de hand. 

Een stad kan niet leven zonder communicatie en transport. Hoe graag men het ook anders zou 

zien, de auto zal ook gedurende de volgende decennia het belangrijkste transportmiddel 

blijven. Ook al is een ontradingspolitiek t.a.v. pendelverkeer met de auto noodzakelijk, toch is 

het evident dat de Brusselse economie en handel in heel belangrijke mate draait op basis van 

het individueel autoverkeer en daar moet het beleid duidelijk rekening mee houden. 
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Er dient dringend werk te worden gemaakt  van de ondergrondse voltooiing van de Ring in de 

zuidelijke Brusselse gemeentes en waar nodig dient men de Ring te verbreden met behoud 

van volwaardig natuurgebied. Door een optimaal gebruik van digitale infoborden langsheen 

de Ring kan de doorstroming van het verkeer enkel maar verbeteren. Autobestuurders zonder 

rijbewijs en/of zonder verzekering en/of zonder keuringsbewijs dienen vervolgd te worden. 

Dit zal, gelet op de gekende cijfers, alvast bijdragen tot een vermindering van het verkeer. 

Immers in 2011 waren 8.537 voertuigen betrokken in een ongeval niet verzekerd. Volgens 

sommige ramingen zouden 70 à 100.000 voertuigen zonder verzekering rondrijden in heel het 

land.  

Daarnaast vragen we ook dat fietsers en voetgangers, in het kader van een betere veiligheid en 

mobiliteit, de wegcode beter zouden respecteren. 

Naast het autoverkeer, is ook het openbaar vervoer van groot belang. Om Brussel opnieuw 

aantrekkelijker en leefbaarder te maken, moet het metronetwerk drastisch uitgebouwd 

worden, en dit met oog voor de reële noden van de pendelaars. Grote, beveiligde en 

betaalbare pendelparkings aan de stadsrand, nauw aansluitend bij een performant openbaar 

vervoersaanbod, zijn in deze een must. Bovendien dient te worden vastgesteld dat al te veel 

burgers het openbaar vervoer mijden wegens te onveilig. Daarom dient elke vorm van 

criminaliteit op de netwerken van de MIVB, De Lijn, NMBS en de TEC met harde hand te 

worden aangepakt.  

Mobiliteit vergt visie en een globale aanpak, geen gemorrel in de marge. Het gaat niet op dat 

de stad vol wordt gebouwd met kantoren zonder dat de mobiliteit aan deze toestand wordt 

aangepast. Dit is nochtans precies wat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al jarenlang 

gebeurt. Ook hier dient de gemeentelijke bevoegdheid overgeheveld te worden naar het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat zelf waar nodig met het Vlaams Gewest dient te 

overleggen. 
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E. RESOLUTIES 

1.   Het immigratieprobleem is nergens zo groot als in Brussel. De instroom moet kleiner, de 

uitstroom groter. Vrijwillige remigratie moet aangemoedigd worden. 

2. Vlaams Belang laakt de officiële vreemdelingenpolitiek van de Vlaams-Brusselse instanties, 

en klaagt aan dat hiervoor de specifiek Vlaamse infrastructuur (i.c. gemeenschapscentra) gebruikt 

wordt; en dat de Vlamingen hierbij herleid worden tot ‘een minderheid tussen alle andere 

minderheden’ 

3.   Om de toenemende armoede tegen te gaan, moet werk gemaakt worden van een degelijk 

tewerkstellingsbeleid.  

4.   Betreffende knelpuntberoepen dient er eerst en vooral intensief geactiveerd en opgeleid 

worden bij de eigen bevolking. Slechts wanneer er in bepaalde sectoren een aanhoudend en structureel 

tekort blijkt, kan dat tijdelijk aangevuld worden met buitenlandse werknemers uit de Europese Unie. 

5.  Het Vlaams Belang is van mening dat eerstelijnshulp een coherent gebeuren moet zijn. Wij 

pleiten dan ook voor de fusie in één instelling voor de 19 OCMW ‘s, en één instelling voor de 33 

openbare vastgoedmaatschappijen en het woningfonds teneinde paal en perk te stellen aan de politieke 

baronieën in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

6.  Stadsbendes dienen hard aangepakt te worden mits het invoeren van een lik-op-stukbeleid, een 

zerotolerantie in probleemwijken en metrostations, indien nodig met een samenscholingsverbod.  

7. De radicalisering van moslimjongeren moeten worden tegengaan, onder meer door de afname 

van de Belgische nationaliteit en terugzending naar het herkomstland van haatpredikers en 

fundamentalisten. Om dat alles goed te laten verlopen pleit het Vlaams Belang voor een betere 

ondersteuning van parketmagistraten en onderzoeksrechters en de daadwerkelijke uitvoering van 

opgelegde straffen. 

8. Vlaams Belang pleit voor de oprichting van een Brussels Islamobservatorium dat de evolutie 

en/of radicalisering van de islam in Brussel in kaart dient te brengen; als ondersteunend 

beleidsinstrument voor zowel justitie als beleid. 

9.  Het gebrek aan degelijk beleid betreffende mobiliteit is een van de belangrijkste oorzaken van 

de economische malaise. Daarom pleit het Vlaams Belang voor een globale aanpak op niveau van het 

Hoofdstedelijk Gewest en in samenwerking met het Vlaams Gewest. 

10.  Het openbaar vervoer is in Brussel voor veel mensen immers geen alternatief, gezien de grote 

onveiligheid. Een harde aanpak van de criminaliteit op en rond het openbaar vervoer dient een 

prioriteit te worden.  

11. Er dient dringend werk te worden gemaakt  van de ondergrondse voltooiing van de Ring in de 

zuidelijke Brusselse gemeentes en waar nodig dient men de Ring te verbreden met behoud van 

volwaardig natuurgebied.  
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Werkgroep 3.    TAAL EN ONDERWIJS 

Voorzitter: Bruno Valkeniers 

Secretaris: Hilde Roosens 

 

 

 

A. CULTURELE IDENTITEIT  

 

 

1. Inleiding  

 

Het is geen credo maar een vaststelling: vanuit historisch, geografisch en economisch 

perspectief is Brussel een Vlaamse stad, waarvan de culturele identiteit, onder invloed van 

verfransing uit de vorige eeuw en van de immigratie tijdens de laatste decennia, onder druk is 

komen te staan.  

Voor het Vlaams Belang is en blijft Brussel onze hoofdstad. Wij blijven er dan ook naar 

streven dat deze stad haar westerse, pluralistische identiteit zou behouden en voor alle 

Vlamingen voldoende herkenbaar en nabij zou zijn opdat ze deze rol van hoofdstad verder 

zou kunnen waarmaken.  

Dit is een verhaal van normen en waarden waarbij niet enkel respect voor de culturele 

eigenheid, maar ook de wil tot integratie de sleutels zijn tot een geslaagde samenleving 

zonder dewelke diversiteit ontaardt in het naast elkaar bestaan van verschillende culturen. Het 

zijn immers niet louter gedeelde belangen maar ook het streven naar een gemeenschappelijke 

culturele identiteit, gestoeld op herkenbaarheid en nabijheid die het cement vormen voor een 

solidaire samenleving. 

Het delen van een zelfde taal en van dezelfde normen en waarden zijn daarbij essentiële 

voorwaarden tot succes. 

 

Het kan niet ontkend worden dat het Nederlands in Brussel de jongste decennia sterk aan 

terrein verloren heeft. Aanvankelijk ten gunste van het Frans, maar de laatste decennia winnen 

andere talen veld onder invloed van de immigratie uit alle werelddelen. Ook de vestiging van 

internationale instellingen drukt zijn stempel op het taalgebruik in de hoofdstad. 

Sommige bezetters hadden al eerder wat Frans ingang doen vinden in Brussel, maar de échte 

verfransing was aanvankelijk het gevolg van het aantreden van de politieke klasse die in 1830 

de macht greep. Terwijl in de rest van Vlaanderen, na de eerste wereldoorlog, een brede 

volksbeweging op gang kwam die zich tegen verdere verfransing ging verzetten, kwam in de 

hoofdstad vanaf de jaren 1920 en ‘30 de verfransing van de volledige bevolking pas goed op 

dreef. Het gebrek aan sociale controle, de grotere mogelijkheden die het Frans bood om 

sociaal en professioneel op te klimmen en het anoniem karakter van de stad werkten de 

verfransing in de hand. Door Frans te spreken beeldde de Brusselaar zich in dat ook hij een 

beetje tot de heersende klasse ging behoren. Deze laatste kon op deze manier niet alleen haar 

controle op het staatsapparaat bestendigen maar ook haar ideologisch, intellectueel en moreel 

leiderschap (be)vestigen.  

Daardoor werd het Frans niet enkel de taal van de opwaartse sociale mobiliteit, maar werd 

Franstaligheid een politiek wapen, kon het overschakelen op het Frans beschouwd worden als  
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een politieke daad en betekende de verfransing uiteindelijk een vorm van culturele en 

ideologische dominantie waarvan de gevolgen vandaag nog steeds voelbaar zijn. 

 

Volgens sommige sociolinguïsten zag het er begin jaren ’80 even naar uit dat in de hoofdstad 

sprake was van een - schuchtere - evolutie naar meer tweetaligheid. De bewering dat 

Franstaligen het belang begonnen in te zien van een goede kennis van het Nederlands, 

geschraagd met gegevens zoals de vraag naar cursussen Nederlands die plots in de lift bleek te 

zitten of het stijgend aantal Franstalige kinderen dat ten gevolge van de opnieuw ingevoerde 

keuzevrijheid van het gezinshoofd naar Nederlandstalige scholen werd gestuurd, lagen aan de 

basis van deze toch wat voorbarige en overdreven euforie.  

Een deel van de Brusselse Vlamingen van hun kant, onder invloed van de vernederlandsing 

van het onderwijs en van de Vlaamse economische opmars waarvan de invloed vanaf de jaren 

’60 voelbaar werd, ging zich cultureel en dus ook taalkundig meer zelfzeker profileren.  

Dit was echter buiten de invloed van de immigratie gerekend en de mogelijkheid tot politieke 

recuperatie die de francofone politieke klasse daarin, ook buiten de grenzen van Brussel, op 

communautair gebied onmiddellijk ontwaarde.  

 

Al in de jaren ’80 viel niet meer te loochenen dat de gastarbeid, die in de periode tussen 1962 

en 1974 er op gericht was om een krappe arbeidsmarkt aan te vullen, onder invloed van de 

gezinshereniging, en een steeds langer uitgestelde terugkeerbeslissing, afgleed naar onbeperkt 

verblijf. 

Deze nieuwe bevolking werd cultureel en politiek door de Franstaligen ingepalmd en, door de 

druk die ze anderzijds ging uitoefenen op het aanbod aan woongelegenheid, 

gezondheidsvoorzieningen en onderwijs werkte ze de stadsvlucht van de autochtone 

bevolking en bijgevolg de verdere “ontnederlandsing” van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest in de hand. Als een gevolg van deze immigratie boet het Nederlands niet alleen 

opnieuw aan belang in, maar worden vandaag in Brussel meer dan 100 talen gesproken.  

 

Nieuwe migranten verfransen echter niet langer op dezelfde manier als de Vlamingen van 

weleer. Het Frans glijdt nu in Brussel, met een bevolking die weldra voor meer dan de helft 

uit mensen van allochtone origine bestaat, langzaam af naar de status van lingua franca. De 

resultaten van de laatste taalbarometer, gepubliceerd in maart 2013 door het BRIO tonen voor 

het eerst cijfermatig aan dat het Frans aan belang inboet ten koste van de vele tientallen talen 

die als gevolg van de immigratie voet aan wal krijgen in Brussel. Daar waar de Franse taal tot 

in 2005 nog door 95,6% van de Brusselaars werd gesproken, beheerst nu nog slechts 88,5% 

van de bevolking ze goed, terwijl bijna 1 op de 5 Brusselaars Arabisch spreekt. De kennis van 

het Engels komt op de tweede plaats, nog voor die van het Nederlands en gevolgd door het 

Arabisch (17,9%). Het aantal taalgemengde gezinnen neemt toe: nog slechts 46,8% van de 

Brusselse gezinnen zijn ééntalig, waarbij het aantal exclusief Nederlandstalige gezinnen zich 

blijkt te handhaven. 

Bovendien blijkt dat de kennis van de eigen “thuistaal” er steevast op vooruit gaat. Sommige 

migrantentalen herwinnen zelfs aan vitaliteit bij de jongste generatie. 

 

De sociolinguïsten mogen in de jaren ’80 de situatie dan al fout ingeschat hebben, hun stelling 

dat taal de motor bij uitstek is tot sociale integratie blijft correct en meer dan ooit actueel. Het 

belang van de kennis en het gebruik van onze landstaal voor de integratie van vreemdelingen 
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die er voor kiezen om hier te blijven wonen, en daarvoor effectief in aanmerking komen, staat 

dan ook buiten kijf. Wij willen van Brussel dan ook een écht tweetalige stad maken. Nu, 

zowel als in de toekomst, waarbij de rechten van de Franstalige Brusselaars grondwettelijk 

zullen worden vastgelegd, zodat rekening wordt gehouden met hun culturele- en taalrechten in 

de administratie, op de werkvloer, in de zorgsector, in de omgang met het gerecht, in het 

onderwijs.  

 

2. Cultuurbeleid 
 

Het is niet aan de politieke partijen om zich uit te spreken over de artistieke waarde van 

kunstuitingen, maar wel om de grote lijnen uit te stippelen van een beleid waarbij de 

overheid, in het algemeen, geld besteedt aan kunst en cultuur.  

 

Het Vlaamse cultuurbeleid in Brussel moet bezield zijn met het centrale idee dat de 

Nederlandstalige cultuur een prominente plaats in Brussel verdient. Alle beschikbare 

middelen voor cultuur dienen te worden geheroriënteerd in net kader van een strategie van 

doorgedreven culturele mobilisatie. Deze centrale idee moet bestaan uit drie grote 

krachtlijnen:  Vlaams zelfbewustzijn, representativiteit en kwaliteit.  

 

Gemeenschapscentra en andere culturele instanties die uitsluitend met Vlaams belastinggeld 

in het leven worden gehouden, richten zich in toenemende mate tot andere 

bevolkingsgroepen, en stoten de Nederlandstaligen door de aard van hun programmatie af. 

Aangezien sommige verantwoordelijken van de gemeenschapscentra duidelijk niet 

geïnteresseerd zijn in, of begrip tonen voor hun basisopdracht (het bevorderen van de 

Nederlandstalige aanwezigheid in Brussel) bestaan er geen andere mogelijkheden dan 

kwantitatieve criteria vast te leggen. 

 

3. De taalwet in Brussel: een vodje papier? 

 

De Grondwet bepaalt in artikel 4 dat Brussel-Hoofdstad een tweetalig gebied is. Dit 

compromis is de resultante van de taalstrijd die de vorige eeuw over Brussel heeft gewoed. 

Deze grondwetsbepaling is bepalend voor het taalgebruik door de overheidsdiensten, zoals dat 

geregeld wordt door de taalwetten. 

Momenteel bepalen deze taalwetten, kort samengevat, dat de Brusselse gemeenten en 

OCMW‘s hun dienstverlening zowel in het Nederlands als in het Frans moeten kunnen 

aanbieden. Deze dienstverlening moet gebeuren door de aanwerving van personeel dat 

tweetalig is. Ook heeft de wetgever voorzien dat 50% van de hogere betrekkingen van de 

gemeentelijke en OCMW-administraties aan elke taalgroep moeten toekomen. Voor de lagere 

jobs is dat minstens 25% voor elke taalgroep. Voor de gewestelijke diensten is er een 

enigszins andere taalregeling van toepassing. Ook daar moet de tweetaligheid van de 

dienstverlening worden verzekerd, maar hier moet/mag dat gebeuren met eentalige 

personeelsleden. Voor de verdeling van de betrekkingen wordt gebruik gemaakt van 

zogenaamde taalkaders, waarbij in overeenstemming met het werkvolume voor elke taalgroep 

bepaald wordt hoeveel banen naar ambtenaren van elke taalgroep moeten gaan. 
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In de praktijk is het echter zo dat, althans op het niveau van de plaatselijke besturen, deze 

wettelijke bepalingen al vele jaren lang niet worden nageleefd. Dat blijkt onder meer uit de 

jaarlijkse rapporten van de vicegouverneur van Brussel, die over de toepassing van de 

taalwetgeving moet waken. Uit diens laatste jaarverslag over het jaar 2012 blijkt dat in de 

gemeenten 6 op de 10 aangeworven ambtenaren niet over de vereiste kennis van de tweede 

taal beschikten en dus eigenlijk niet aangeworven hadden mogen worden. In de OCMW’s is 

de situatie nog dramatischer. Daar was in dat jaar zelfs 8 op de 10 aangeworven ambtenaren 

niet tweetalig. Ook de verdeling van de banen over de twee taalgroepen gebeurt niet zoals de 

wet voorschrijft. In 2012 ging in de gemeenten slechts 13% van de lagere banen naar 

Nederlandstaligen en 87% naar Franstaligen; in de OCMW’s werd slechts 8% van de 

betrekkingen aan Nederlandstaligen toebedeeld en 92% aan Franstaligen. 

 

Sommige taalbepalingen zijn ook helemaal niet efficiënt, in het bijzonder deze voor de 

diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe kan men een tweetalige 

dienstverlening aanbieden met eentalige personeelsleden? In een aantal gevallen is dat dan 

ook niet mogelijk of leidt dat tot absurde situaties, zoals bij de brandweerdiensten. Daar moet 

bij elke interventie, ook van de MUG-diensten, ervoor gezorgd worden dat er telkens 

hulpverleners van elke taalgroep aanwezig zijn om de tweetaligheid te verzekeren. Maar dat is 

dan weer vaak niet verzoenbaar met de taalkaders omdat er nu eenmaal een groter Franstalig 

werkvolume is, waardoor het aantal Franstalige hulpverleners veel groter is dan het aantal 

Nederlandstalige hulpverleners. Het concrete gevolg daarvan is dat er dus regelmatig 

interventieploegen uitrukken waarin geen Nederlandstalige hulpverlener aanwezig is en de 

tweetaligheid van de dienst bijgevolg via dit systeem niet verzekerd kan worden. Hier moeten 

dus structurele problemen in de regelgeving worden vastgesteld. 

 

Zoekt men naar de oorzaken waarom op plaatselijk vlak de taalwet in Brussel niet correct 

wordt toegepast, dan komt men onvermijdelijk uit bij de Franstalige politieke kaste. Er is nog 

altijd heel wat onwil bij de Franstalige politieke plaatselijke bestuurders om de taalwet correct 

toe te passen. Maar ook de Brusselse Hoofdstedelijke Regering draagt hierin een zware 

verantwoordelijkheid. Het is zij immers die belast is met het toezicht op de plaatselijke 

besturen. Zij moet dus onwettige benoemingen vernietigen, maar de Franstalige bestuurders 

in deze regering weigeren pertinent, en tegen de wet in, dat te doen. Een andere belangrijke 

oorzaak moet worden gezocht in het falen van de Franse Gemeenschap voor wat het 

Franstalig onderwijs betreft. Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het 

Franstalig onderwijs absoluut ondermaats is. Didier Gosuin, nochtans FDF’er en ooit minister 

in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, was onlangs nog zeer duidelijk wat dat betreft: 

“Het onderwijs dreigt momenteel een complete mislukking te worden. Un déficit total. En de 

situatie verergert met de dag […] Dat zeggen internationale rankings. Vlaanderen scoort 

altijd goede punten. De Franse Gemeenschap daarentegen bengelt doorgaans onderaan. Een 

schande eigenlijk. Meer dan zeventig procent van de leerlingen die in Brussel technisch 

onderwijs volgen, stopt vroegtijdig. Zonder één diploma op zak. Vandaag de dag is dat een 

rechtstreeks ticketje richting werkloosheid.” Eén van de gevolgen hiervan is dat dit onderwijs 

er in Brussel niet in slaagt goed tweetalige afgestudeerden af te leveren.  

 

Het gevolg van de scheve taalsituatie in de Brusselse administraties is in alle geval dat de 

Nederlandstaligen vaak niet in hun eigen taal terecht kunnen bij de gemeenten en OCMW’s 
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en dat er dus helemaal geen sprake is van tweetaligheid in de Brusselse plaatselijke besturen 

zoals de Grondwet en de wet nochtans voorschrijven. Deze situatie leidt tot op de dag van 

vandaag nog altijd tot schrijnende toestanden, zoals in de OCMW-ziekenhuizen, waar 

Vlaamse patiënten vaak niet in hun eigen taal kunnen worden behandeld. Dat is een ernstige 

deontologische fout, die verregaande medische, soms zelfs fatale, gevolgen kan hebben. Het 

mag dan ook duidelijk zijn dat deze situatie de verhoudingen tussen de taalgemeenschappen 

nog altijd ernstig verstoort. Zolang de Franstalige bestuurders weigeren een correcte 

dienstverlening in eigen taal voor hun Nederlandstalige burgers te verzekeren, zal een 

harmonieuze samenleving tussen Nederlandstaligen en Franstaligen tot op zekere hoogte 

problematisch blijven en zullen er op dat vlak onnodig communautaire spanningen blijven 

bestaan. 

 

3. Talenkennis: geen bedreiging, maar een troef voor de Brusselaars 

 

 

Franstaligen hebben de kennis van het Nederlands (en van andere talen) in het verleden vaak 

beschouwd als een bedreiging of iets dat beneden hun waardigheid lag. Deze hautaine 

houding is intussen, zeker bij de jongere generaties, grotendeels weggeëbd en ook wordt het 

Nederlands tegenwoordig veel minder als een bedreiging gezien. En dat is maar terecht ook. 

Willen de Franstaligen met hun tijd meegaan, dan zullen zij moeten leren inzien dat in het 

Brussel van de 21
e
 eeuw kennis van het Nederlands en van andere talen geen bedreiging, maar 

wel een troef en een meerwaarde voor hen inhoudt. 

 

Zoals eerder al gesteld is de sociologische, economische en politieke context van Brussel de 

voorbije jaren drastisch gewijzigd. Brussel is immers niet alleen meer hoofdstad van dit land 

dat haar overigens tot voorbeeld zou moeten strekken wat betreft het nastreven van twee- en 

zelfs drietaligheid, maar is tevens al enkele tientallen jaren de hoofdstad van Vlaanderen. 

Bovendien is zij een belangrijk internationaal centrum geworden. Vanuit deze context kan 

niet genoeg worden benadrukt hoe belangrijk de kennis van meerdere talen, in de eerste plaats 

het Nederlands en het Frans, wel is voor de Brusselaar van de 21
e
 eeuw. 

 

Dat geldt zeker wanneer de Brusselaar zijn kansen op tewerkstelling wil verzekeren en 

optimaliseren. In de praktijk is het immers zo dat Franstalige Brusselaars die geen kennis 

hebben van het Nederlands daarmee hun kansen om aan werk te geraken danig hypothekeren. 

Uit een studie blijkt dat in 2010 bij 48% van de werkaanbiedingen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest er taalvereisten aan de sollicitanten werden gesteld. Voor 

knelpuntberoepen liep dit cijfer zelfs op tot 62%. Wanneer er taalvereisten aan de sollicitanten 

worden gesteld, dan gaat het in 90% van de gevallen om een vraag naar kennis van het Frans 

en het Nederlands. In 30% van de gevallen komt daar nog het Engels bij. Zelfs bij 

werkaanbiedingen met een laag studieniveau, waarbij geen of nauwelijks diplomavereisten 

worden gesteld, wordt nog altijd in één op de drie gevallen tweetaligheid vereist. Kennis van 

het Nederlands en het Frans wordt dus door de Brusselse werkgevers heel vaak gevraagd, 

ongeacht het type werk, de activiteitensector of de bedrijfsgrootte. Het is dus duidelijk dat 

talenkennis een absolute meerwaarde is om in Brussel aan een betrekking te kunnen komen. 

Talenkennis is met andere woorden niet alleen nodig voor tewerkstelling bij de overheid, 

maar ook in belangrijke mate op de private arbeidsmarkt in Brussel, die op zoek is naar 
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meertalig, in de eerste plaats Nederlands-Franstalig personeel. Daar staat de vaststelling 

tegenover dat van de Brusselse werkzoekenden slechts 9% kan verklaren over een goede 

kennis van de tweede landstaal te beschikken. Er is dus een duidelijke discrepantie tussen 

enerzijds (het gebrek aan) talenkennis van de Brusselse (Franstalige) werkzoekenden en 

anderzijds de vereisten die op dat vlak door de arbeidsmarkt worden gesteld. Met een grote 

werkloosheid tot gevolg bij de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd. Het in gebreke 

blijven van het Franstalig onderwijs op het vlak van het aanleren van talen is daar helaas in 

grote mate mee verantwoordelijk voor.  

 

Voor de individuele Brusselaar, maar ook voor de Brusselse samenleving in haar geheel in het 

kader van haar integratie in en/of interactie met Vlaanderen, is het dus van het grootste belang 

dat meertaligheid, in casu Nederlands-Franse meertaligheid, wordt gestimuleerd. Wie op dat 

vlak niet mee is, loopt een groot risico zichzelf te veroordelen tot een marginaal bestaan in de 

samenleving. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van het Franstalig onderwijs 

om op dat vlak snel orde op zaken te stellen, zodat dit onderwijs de goed tweetalige en zo 

mogelijk drietalige afgestudeerden kan afleveren waar de arbeidsmarkt en de hoofdstedelijke 

functies van Brussel om vragen. 

 

Nederlandstaligen dienen zich niet aan te passen wanneer ze in hun hoofdstad zijn; en geldt 

nog steeds het oude adagium: “Spreek steeds uw taal te Brussel”! Dit kan enkel het gebruik 

van het Nederlands in het dagelijkse Brusselse leven bevorderen. 

 

 

4. Betere toepassing van de taalwetgeving in Brussel 

 

 

Brussel heeft als hoofdstad van dit land, zolang het bestaat, maar ook als hoofdstad van 

Vlaanderen en als internationale stad een meertalige roeping. Dat veronderstelt van de 

Brusselse overheidsadministraties dat zij hun dienstverlening perfect in de twee landstalen 

kunnen aanbieden. Zoals hiervoor gesteld, schort er op dat vlak héél wat en zijn er dus 

maatregelen nodig om daaraan te verhelpen indien Brussel zijn hoofdstedelijke roeping wil 

behouden.  

 

Voor wat de plaatselijke diensten (gemeenten en OCMW’s) betreft, wil het Vlaams Belang 

dat de huidige taalregeling behouden blijft, maar dat de controlemechanismen betreffende het 

toezicht worden gewijzigd, zodat een correcte toepassing van de taalwetgeving kan worden 

verzekerd. In dit verband schuiven wij enkele belangrijke wijzigingen aan de 

controlemechanismen naar voor. 

 

Aangezien vooral de Brusselse voogdijinstanties (Brusselse Hoofdstedelijke Regering en 

College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) schromelijk in gebreke 

blijven in hun toezichthoudende opdracht door te weigeren onwettige benoemingen te 

vernietigen, moet de voogdij over de Brusselse plaatselijke besturen betreffende 

taalaangelegenheden aan deze instanties worden ontnomen. Wij stellen voor de 

vernietigingsbevoegdheid betreffende onwettige benoemingen voortaan toe te vertrouwen aan 
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de vicegouverneur van Brussel, zodat de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid in één hand 

komen te liggen.  

Verder is het noodzakelijk om de vicegouverneur aan de voogdij van de Brusselse 

regeringsinstanties te onttrekken en hem onder voogdij van de federale minister van 

Binnenlandse Zaken te plaatsen. 

Om de vicegouverneur zelf te responsabiliseren inzake de controle op de toepassing van de 

taalwetgeving, is het noodzakelijk hem daar jaarlijks over te laten rapporteren aan de Kamer 

van volksvertegenwoordigers. Het behoort overigens ook tot de taak van de vicegouverneur 

om, zolang dit wettelijk is voorgeschreven, erover te waken dat de verdeling van de banen 

over de taalgroepen wordt gerespecteerd. 

Om overtredingen van de taalwetgeving echt onmogelijk te maken, wordt de nietigheid van 

onwettige beslissingen van rechtswege in de wet ingeschreven. 

Tenslotte is het, wat de plaatselijke besturen betreft, ook noodzakelijk het toepassingsgebied 

van de controle door de vicegouverneur uit te breiden. Sinds de politiehervorming van 1998 

en de vorming van de IRIS-structuur voor de Brusselse OCMW-ziekenhuizen, vallen deze 

niet meer onder zijn controle. Er moet in de wet uitdrukkelijk worden bepaald dat ook deze 

instellingen onder de controlebevoegdheid van de vicegouverneur vallen. 

 

Voor wat de gewestelijke diensten betreft, is het noodzakelijk om een andere taalregeling in te 

voeren gelet op het feit dat de huidige taalregeling structurele gebreken vertoont. Daarom stelt 

het Vlaams Belang voor ook voor de gewestelijke diensten de actuele regeling voor de 

Brusselse plaatselijke besturen in te voeren en aan dezelfde controlemechanismen te 

onderwerpen. 

 

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht dient omgevormd te worden tot een echte 

taalrechtbank; niet langer samengesteld op politieke basis, maar bemand door echte 

magistraten. Op die manier kunnen afdwingbare vonnissen worden geveld. 

 

 

5. Gewaarborgde taalrechten voor de Brusselse Franstaligen in het toekomstige 

Vlaanderen 

 

 

Gelet op de evoluties in dit land, is de mogelijkheid van een splitsing van het land op korte of 

middellange termijn niet meer denkbeeldig. Zoals elders wordt uiteengezet, kan Brussel 

daarbij de (overigens enige logische) opportuniteit grijpen om deel te worden van het 

onafhankelijke Vlaanderen. Is dat het geval, dan zal er hoe dan ook een specifieke 

taalregeling voor Brussel moeten worden uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met de 

Brusselse taalkundige realiteit.  

 

De officiële positie van het Frans in Brussel wordt voor Vlaams Belang in de onafhankelijke 

Vlaamse staat grondwettelijk gewaarborgd. Al in haar Proeve van Grondwet van de 

Republiek Vlaanderen (2005) stelde de partij in artikel 9 weliswaar dat de officiële taal van 

Vlaanderen het Nederlands is, maar poneerde daarnaast in artikel 83 dat er in Brussel twee 

officiële talen zijn, zowel het Nederlands als het Frans. In artikel 9 wordt verder bepaald dat 

de wet het gebruik van de talen regelt in het openbaar leven, in de relatie tussen de werkgever 
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en werknemer en in het onderwijs, maar dat het gebruik van de talen, net zoals dat in België 

nu het geval is, vrij is. Concreet is het Vlaams Belang er dus voorstander van dat in de 

Vlaamse staat, en dus ook in Brussel, het taalgebruik vrij is en dat de wetgever zich enkel 

moeit met het regelen van het taalgebruik voor wat betreft de ambtenarij en het openbaar 

leven, de sociale relaties tussen werkgever en werknemer en het onderwijs. Voor wat Brussel 

betreft volgt hieruit dat er naast het Nederlands ook volwaardig plaats moet zijn voor het 

Frans.  

 

Omdat het Vlaams Belang elke mogelijke twijfel bij de Franstaligen wil wegnemen over de 

ernst van deze waarborgen, hebben wij er geen bezwaar tegen dat deze grondwettelijk 

verankerde rechten ook internationaalrechtelijk worden gevalideerd door de ondertekening 

door het onafhankelijke Vlaanderen van het minderhedenverdrag, waarbij het echter duidelijk 

moet zijn dat het enkel de Franstaligen in de 19 Brusselse gemeenten zijn die als taalkundige 

minderheid in Vlaanderen kunnen worden beschouwd. 

 

Voor de Brusselse plaatselijke besturen hanteren wij de huidige situatie als uitgangspunt: de 

plaatselijke besturen moeten ten dienste staan van zowel de Nederlands- als de Franstaligen. 

Dat betekent dat de huidige tweetaligheid van de dienst met tweetalige personeelsleden wordt 

behouden. Wel pleiten wij voor de afschaffing van het voorbehouden van een vast aantal 

betrekkingen aan de twee taalgroepen (momenteel 50% voor de hogere betrekkingen en 25% 

voor de lagere betrekkingen aan elke taalgroep). De enige aanwervingsvoorwaarde die wij 

stellen, is dat sollicitanten die in dienst bij een plaatselijk bestuur willen komen, effectief hun 

kennis van de tweede taal, in overeenstemming met hun niveau van tewerkstelling, kunnen 

aantonen zodat de tweetaligheid van de dienst te allen tijde verzekerd is.  

Voor het Brussels stadsgewest is het Vlaams Belang van oordeel dat dezelfde uitgangspunten 

worden gehanteerd: tweetaligheid van de dienst met tweetalige ambtenaren. Alleen op die 

manier kan immers de volstrekte tweetaligheid van de dienst worden verzekerd. Tevens 

pleiten wij voor het afschaffen van de taalkaders en tellen enkel de competentie en de kennis 

van de tweede taal, in overeenstemming met het niveau van tewerkstelling, als criterium om 

te worden aangeworven in het Brusselse stadsgewest. De binnendiensttaal is ook hier ofwel 

het Nederlands ofwel het Frans, zoals hierboven omschreven. 

 

 

B. ONDERWIJS IN BRUSSEL 

 

 

1. De actuele situatie 

 

Onderwijs is, naast taalwetgeving, hét instrument bij uitstek voor het verwerven en dus het 

bepalen van de culturele identiteit van een volk. Echter, het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel zoals dat vandaag georganiseerd is, bereikt dit fundamentele doel zelfs voor de 

Brusselse Vlamingen niet. 

De logica en het gezond verstand zouden willen dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

in de eerste plaats ten dienste van de Vlamingen in Brussel staat. Ondergeschikt zou het ook 

wervend dienen te zijn voor de Vlaamse culturele identiteit in onze hoofdstad. Noch het een 
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noch het andere zijn heden ten dage echter het geval. Onze scholen “maken” al lang geen 

nieuwe Vlamingen meer. 

Zoals alle Brusselse scholen, ongeacht de gemeenschap waar ze toe behoren, kampen ook de 

scholen van de Vlaamse gemeenschap met een aanzienlijk capaciteitstekort. Dit is enerzijds te 

wijten aan de bevolkingsexplosie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat meer dan om het 

even welke andere stad in Vlaanderen immigranten aantrekt die bovendien aan de oorsprong 

liggen van een hogere nataliteit dan elders, maar ook aan de bedroevende kwaliteit van het 

onderwijs georganiseerd door de Franstalige gemeenschap of de Brusselse gemeenten. 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel trekt daardoor niet enkel Vlamingen aan maar ook 

heel wat kinderen van ouders die niet Nederlandstalig zijn, zich onder geen beding tot de 

Vlaamse gemeenschap of natie willen erkennen, maar voornamelijk uit zijn op het verwerven 

van échte tweetaligheid voor hun kinderen in een onderwijssysteem dat het, voorlopig althans, 

nog minder slecht doet dan het Franstalige. Het kwaliteitsverschil tussen de Brusselse scholen 

van het Nederlandstalige net en die van de rest van Vlaanderen is echter, vandaag de dag, al 

een feit. 

 

 

Dat ieder kind een plaats op school dient te krijgen staat voor het Vlaams Belang buiten kijf. 

Maar de instellingen van de Vlaamse gemeenschap, gul gefinancierd met Vlaamse middelen, 

dienen in de eerste plaats open te staan voor de Vlaamse kinderen in Brussel en voor diegenen 

die zich tot de Vlaamse gemeenschap bekennen of er toe willen behoren. Louter 

mathematisch zou er, gelet op de bevolkingssamenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk 

gewest in verhouding tot het aantal beschikbare plaatsen in onze scholen, geen sprake kunnen 

zijn van plaatsgebrek voor Vlaamse kinderen. Dit is echter buiten het absurde 

voorrangssysteem gerekend dat vandaag van toepassing is, waardoor kinderen van 

Nederlandstalige ouders, in het net dat in de eerste plaats voor hen bedoeld is, meer dan ooit 

naast een plaats in de school van hun keuze grijpen. Het Vlaams Belang blijft dan ook 

onverdroten ijveren voor absolute voorrang voor kinderen van Nederlandstalige ouders in de 

school van hun keuze. Uiteraard staat niets in de weg dat de overige plaatsen in onze scholen 

aanvullend worden ingenomen door andere kinderen. 

Het openstellen van het Nederlandstalig schoolnetwerk voor anderstalige kinderen dient 

echter eveneens te gebeuren in omstandigheden die de kwaliteit van het onderwijs niet in het 

gedrang brengen. Bij een school waarin geen Nederlands op een degelijk niveau kan 

onderwezen worden, en overigens ook onvoldoende andere kennis kan worden verworven 

omdat de leerlingen de onderwijstaal niet goed beheersen, heeft niemand baat. Niet de 

Nederlandstalige kinderen, maar ook niet de anderstalige. Daarom is het Vlaams Belang 

voorstander van taalbadklassen voor anderstalige nieuwkomers.  

Voldoende kwaliteit veronderstelt ook voldoende leerkrachten – een permanent probleem in 

het Brussels Nederlandstalig onderwijs - en het wegwerken van het lerarenverloop. Een betere 

samenstelling van de klassen zal van aard zijn om bij te dragen aan een oplossing voor dit 

probleem, maar dit dient eveneens gepaard te gaan met de nodige stimulansen, van financiële 

of andere aard (bvb huisvesting, carrièreplan) om leerkrachten naar Brussel te halen en ze er 

ook te houden. 

Enkel door te blijven inzetten op kwalitatief onderwijs, ongeacht of dit op het niveau van 

ASO, TSO of BSO gebeurt, zal aan de Brusselse wantoestand betreffende 

jongerenwerkloosheid verholpen kunnen worden. Ook op dat gebied immers spant Brussel 
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helaas de kroon, met een ongeëvenaard aantal jongeren dat eindigt zonder enig diploma. 

Samenwerking met de potentiële werkgevers behoort vanuit dit opzicht tot de mogelijkheden 

maar mag voor het Vlaams Belang niet gebeuren vanuit de optiek en in het voordeel van de 

werkgever alleen. De arbeidsmarkt is immers een variabel gegeven, jongeren dienen lang mee 

te draaien in onze economie, wat beter verloopt indien dit gebeurt op een manier die in de 

eerste plaats aansluit bij hún talenten en motivering.  

De school levert – in principe – niet enkel gediplomeerde jongeren af. Ze staat, samen en 

naast de ouders, ook in voor de maatschappelijke vorming van de jonge generatie. Het is 

daarom essentieel dat de school onze normen en waarden mee overdraagt en daardoor sociale 

integratie bewerkstelligt. Bedreigende totalitaire ideologie dient uit onze scholen geweerd te 

worden; inclusief alle symbolen die daarvoor staan. Voor het Vlaams Belang zijn situaties 

zoals die vandaag bestaan in de Brusselse scholen, zoals het dragen van hoofddoeken of 

waarbij bvb. halal voeding aan iedereen wordt opgedrongen om problemen te vermijden met 

één bepaalde groep, compleet uit den boze. 

 

 

 

2.  In de toekomst 

 

In het toekomstscenario zoals het Vlaams Belang dat ziet, zal in onze tweetalige hoofdstad 

Brussel het onderwijs grondige wijzigingen ondergaan. 

Daar waar tot nog toe, gemiddeld, 18% van de schoolplichtige jongeren in het 

Nederlandstalige net school lopen, wat volgens de septembertelling van 2013 neerkwam op 

40.901 leerlingen, zal Vlaanderen, in geval van onafhankelijkheid mét Brussel, in de toekomst 

dienen in te staan voor het financieren van het volledige Brusselse onderwijs, wat meer dan 

een vervijfvoudiging van de middelen verondersteld. 

In die omstandigheden is de verleiding natuurlijk groot om, naar analogie met wat gebeurde 

in de Catalaanse scholen, toen de regio na het overlijden van generaal Franco in 1975 

autonomie met betrekking tot onderwijs verwierf, het onderwijs volledig te vernederlandsen. 

Dit is de meest radicale manier om op korte tijd, één of twee schoolgeneraties, een volledige 

vernederlandsing van Brussel te bewerkstelligen. Aangezien het Vlaams Belang, tegenover de 

Franstalige Brusselaars echter de verbintenis aangaat om hun culturele identiteit te 

respecteren, kan van een dergelijke drastische oplossing geen sprake zijn. 

Voor de Franstalige Brusselaars blijft het Vlaams Belang dus voorstander van een eigen 

onderwijsnet. 

Het behoud van een eigen onderwijsnet neemt echter niet weg dat ook dit onderwijsnet in de 

toekomst op Vlaamse leest zal geschoeid gaan. Het spreekt echter voor zich dat de 

programma’s en de schoolinspectie, zeker daar waar die betrekking hebben op de Franstalige 

culturele componenten van het onderwijs, ook aan de Franstalige Brusselaars zal worden 

toevertrouwd. Evenwel zullen voor wat andere onderdelen van het onderwijs betreft, zoals het 

verwerven van tweede en derde taal, in het Franstalig onderwijs strengere normen gelden dan 

vandaag het geval is. 

In de toekomst blijft Nederlands, zoals vandaag in toepassing van de taalwetten het geval is, 

in de Franstalige Brusselse scholen de tweede taal maar zal, voor wat het niveau van dit 

onderwijs, de kwaliteitsvereiste heel anders dan vandaag ingevuld worden. Het is immers de 

bedoeling dat Brussel een écht tweetalige stad wordt en dit kan niet gerealiseerd worden 
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zonder dat de toekomstige generaties Brusselaars ook beide talen daadwerkelijk onder de knie 

krijgen. 

Aangezien het Vlaams Belang, ook in de Vlaamse scholen, geen voorstander is van meertalig 

onderwijs, zal ook in de Brusselse Franstalige scholen dit voor ons fundamenteel principe 

worden gerespecteerd.  

Het Vlaams Belang is immers de mening toegedaan dat het onderwijzen van een taal een vak 

apart is, dat evenveel aandacht verdient als bijvoorbeeld wiskunde of geschiedenis. Daarom is 

het Vlaams Belang principieel ook gekant tegen onderwijs van andere vakken dan taalvakken 

in een vreemde taal. Het verwerven van nieuwe kennis, gecombineerd met het simultaan 

verwerven van een andere taal is voor de meesten immers te hoog gegrepen. Daarbij dient ook 

de aandacht van de leerkracht zich in de eerste plaats toe te spitsen op de inhoud van de over 

te dragen kennis, en niet op de ook voor deze leerkracht vreemde taal waarin die kennis wordt 

overgedragen. 

Bovendien ontbreekt het bijna volledig aan leerkrachten die tegelijk voldoende de vreemde 

taal, de eigen taal en ook nog hun vakgebied beheersen. En is van enige vorm van inspectie 

voor dit alles nog minder sprake. 

 

Dit neemt niet weg dat, in alle scholen, ongeacht de omgangstaal, gestreefd wordt naar het 

verwerven van meertaligheid, en dus naar het grondig aanleren van meer talen dan het 

Nederlands en het Frans. 

Een knelpunt in het Nederlandstalige zowel als in het Franstalige onderwijs, dat gelet op de 

bevolkingssamenstelling voorlopig in Brussel nog acuter is dan in andere Vlaamse steden, is 

de kwaliteit van het onderwijs. Het kan niet geloochend worden dat het niveau van het 

onderwijs samenhangt met de samenstelling van de schoolbevolking. 

Twee aspecten spelen daarbij een rol. Het eerste, en voornaamste, heeft betrekking op de 

taalvaardigheid van de leerlingen. Maar ook culturele achtergronden en elementen die te 

maken hebben met etnische afkomst hebben hier onmiskenbaar een invloed.  

Aangezien wij geen voorstander zijn van het aanpassen van de eindtermen aan de leerlingen 

maar integendeel willen dat alle leerlingen, binnen hun eigen vaardigheidsniveau, de kans 

krijgen om overal in Vlaanderen dezelfde eindtermen te halen, stellen wij hiervoor een 

tweeledige oplossing over.  

De eerste heeft betrekking op de taalkennis en bestaat uit het verplicht volgen van 

taalbadklassen en taalbijscholing zolang een vereist minimumniveau niet bereikt is. Uiteraard 

is het niet haalbaar, al was het maar om praktische en financiële redenen, om tot in het 

oneindige voor alle anderstalige leerlingen inhaaltaallessen te blijven organiseren. Daarom 

dient een degelijk beleid in de eerste plaats ook aan de immigratie paal en perk te stellen en, 

moeten in de toekomst, voor de immigranten die nog tot ons grondgebied worden toegelaten, 

voorwaarden op het gebied van taalkennis worden gesteld waar ze dienen aan te voldoen vóór 

ze dit land binnenkomen. Dit zal eveneens in het onderwijs, minstens al naar de communicatie 

tussen leerkrachten en ouders, veel problemen verhelpen. 

Voor het tweede aspect van deze problematiek, namelijk factoren van cultureel-etnische aard, 

die overigens vaak een religieuze inslag hebben, zoals het ontkennen van de evolutietheorie, 

weigeren van deelname aan turn- en zwemlessen, maar ook het gebrek aan Westerse 

leerethiek, of nog het ontbreken van respect (voor het gezag) voor (al dan niet vrouwelijke) 

leerkrachten dienen de normen en waarden van het gastland zonder de minste vorm van 

discussie absolute voorrang te genieten bij leerlingen en ouders.  
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Vanuit deze optiek dient overigens, meer dan vandaag het geval is, aandacht te worden 

besteed aan het bijbrengen van onze normen en waarden via vakken zoals geschiedenis, 

literatuur, maatschappelijke vorming. 

 

Het onderwijs wordt in Brussel geteisterd door een gebrek aan en een enorm verloop aan 

leerkrachten. De door het Vlaams Belang voorgestelde maatregelen zouden in principe van 

aard moeten zijn om dat fenomeen, daar waar het Brussel harder treft, in te dijken. 
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C. RESOLUTIES 

 

1. Vlaams Belang eist een strikte naleving van de taalwetgeving. De voogdij over de 

plaatselijke besturen betreffende taalaangelegenheden dient te worden ontnomen 

aan de Hoofdstedelijke Regering en het College van de GGC, om het toe te 

vertrouwen aan de vicegouverneur die onder voogdij van de federale minister van 

Binnenlandse zaken dient te worden geplaatst.  

2. De vicegouverneur dient jaarlijks over de toepassing van de taalwetgeving te 

rapporteren aan de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

3. De nietigheid van onwettige beslissingen betreffende aanwervingen dient van 

rechtswege in de wet te worden ingeschreven 

4. Ook de controle op de toepassing van de taalwetgeving bij de IRIS-ziekenhuizen 

en de politiediensten dient opnieuw onder de controlebevoegdheid van de 

vicegouverneur te vallen 

5. Voor de gewestelijke diensten moet de actuele regeling voor de Brusselse 

plaatselijke besturen worden ingevoerd, en dienen deze onder dezelfde 

controlemechanismen te vallen 

6. Tweetaligheid van dienst dient overal te worden vervangen door tweetaligheid van 

personeel, teneinde de burger die dienstverlening te bieden waar hij recht op heeft. 

7. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht dient omgevormd te worden tot een echte 

taalrechtbank; niet langer samengesteld op politieke basis, maar bemand door 

echte magistraten.  

8. Het huidige cultuurbeleid in Brussel is aan een koerswijziging toe. Als numerieke 

minderheidsgroep moeten de Brusselse Nederlandstaligen een cultuurpolitiek 

voeren die gericht is op het actief en complexloos uitdragen van de eigen identiteit. 

De drie voornaamste criteria inzake het toekennen van subsidies zijn Vlaams 

zelfbewustzijn, representativiteit en kwaliteit. 

9. Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de studie van de tweede 

landstaal, zowel in het Nederlandstalig als Franstalig onderwijs, teneinde de 

kansen van afgestudeerden op de arbeidsmarkt gevoelig te verhogen 

10. Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spelen een 

sleutelrol in het verwerven van Vlaamse culturele identiteit maar dit veronderstelt 

voldoende capaciteit én kwaliteit 

11. Nederlandstalige kinderen dienen absoluut voorrang te krijgen in de school van 

hun keuze 

12. Om toegelaten te worden tot het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet het 

voor kinderen van wie de thuistaal niet het Nederlands is, verplicht worden om 

voorafgaand taalbadklassen te volgen, tot er voldoende kennis van het Nederlands 

aanwezig is om op gelijke basis en met dezelfde kans van slagen als de 

Nederlandstalige kinderen, Nederlandstalig onderwijs te volgen. 

13. De school dient niet enkel kennis over te dragen, maar ook normen en waarden die 

in overeenstemming zijn met onze culturele identiteit en dus bijdragen tot sociale 

integratie 

14. In verband met het gebrek en de enorme uittocht van leerkrachten, vraagt het 

Vlaams Belang om een openbare, ongebonden, transparante werkgroep op te 

starten die de oorzaken van dit probleem in kaart zou brengen.  
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Werkgroep 4 :    BRUSSEL INTERNATIONAAL 

Voorzitter: Philip Claeys 

Secretaris: Joris Devriendt 

 

Net zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoofdstad is maar het niet van harte wil zijn, 

gaat Brussel ook heel ambigu om met zijn internationale rol. Bij een groot deel van de 

Brusselse bevolking en ook bij de beleidsmensen heerst een groot gebrek aan belangstelling 

voor de economische en internationale rol van Brussel.  

Toch is net die internationale rol één van de grootste troeven voor Vlaanderen en Brussel, 

zonder te vergeten dat dit Brussel en het ommeland voor een aantal uitdagingen stelt. Het 

Vlaams Belang wil deze uitdagingen niet uit de weg gaan.  

A. Brussel in de wereld 

 

Brussel heeft internationaal een grote zichtbaarheid die vooral het gevolg is van zijn rol als 

zetel van de NAVO en als machtscentrum van de EU. Voor veel Europeanen staat Brussel 

zelfs synoniem voor de EU en staat het Hoofdstedelijk Gewest bekend als wat men “Europa’s 

hoofdstad” noemt.  

Hoe graag ook sommigen met deze titel zwaaien, de Europese Unie, heeft helemaal geen 

hoofdstad. De Europese commissie zetelt wel permanent in Brussel. Het Europees Parlement  

zetelt officieel in Straatsburg maar verblijft drie weken per maand toch in Brussel. De  

vergaderingen van de politieke fracties en van de parlementaire commissies vinden in Brussel 

plaats. Concreet betekent dit dat de Europese parlementsleden, hun assistenten en een deel 

van de ambtenaren per maand drie weken in Brussel en één week in Straatsburg werken. In 

Straatsburg worden de plenaire zittingen van het EP gehouden (de stemmingen), maar 

regelmatig zijn er in Brussel ook zgn. mini-sessies.  

Het is ook in Brussel dat de Europese regeringsleiders en staatshoofden hun halfjaarlijkse 

topontmoetingen hebben en ook de bijeenkomsten van de vakministers (Raad van Ministers), 

plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook een aantal instanties die afhangen van de EU: het  

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, de twee belangrijkste 

adviesorganen van de EU, en de Europese Ombudsman zijn in Brussel gevestigd. Pas sinds de 

bijeenkomst van Edinburgh in 1992 werd Brussel bevestigd als zetelplaats van die 

instellingen. Brussel is momenteel de zetel van 7 Europese agentschappen:  

 Het Europees Defensieagentschap (EDA) 

 Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) 

 Het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) 

 De Europese GNSS-toezichtautoriteit (GSA) 
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 Het Uitvoerend Agentschap Onderzoek (REA) 

 Het Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERC) 

 Het Uitvoerend Agentschap voor het trans-Europees vervoersnet (TEN- T EA) 

 

Door de aanwezigheid van een plejade aan EU-organen is de naam Brussel in de laatste 

decennia in een groot deel van de wereld vaak uitgegroeid tot een synoniem voor de 

uitvoerende machten in de EU, en meestal niet in een positieve context. 

Maar de vooraanstaande positie van Brussel is niet pas met en door de EU ontstaan. Aan het 

einde van de negentiende eeuw was Brussel de hoofdstad van een geïndustrialiseerd land dat 

tot de kopgroep van Europese economieën behoorde. De winsten van de jonge industrie 

werden in Brussel geconcentreerd. De stad was op dat ogenblik al bij de kopgroep van 

financiële en handelscentra van Europa en was ook de tweede congresstad ter wereld, een 

positie die de stad honderd jaar later nog altijd inneemt. Na de Eerste Wereldoorlog 

kandideerde Brussel voor de vestiging van de Volkerenbond, de voorloper van de Verenigde 

Naties en het geesteskind van de toenmalige president van de VS, Woodrow Wilson. De 

keuze viel echter op Genève, dat de neutrale status van Zwitserland kan uitspelen. 

Het was in de jaren 1950 dat Brussel een belangrijke doorbraak als internationale stad 

doormaakte. De voorlopers van de EU én de NAVO werden opgericht en vestigden zich in 

Brussel. Sindsdien is de stad een belangrijke vestigingsplaats van internationale organisaties. 

Ondertussen zijn de EU en de NAVO de bekendste instellingen. Maar ook de WDO (de 

Werelddouaneorganisatie), het secretariaat van de Benelux en Eurocontrol (veiligheid van het 

luchtverkeer) hebben hun hoofdzetel in Brussel. Andere organisaties hebben geen hoofdzetel 

in Brussel, maar hebben er een belangrijke vestiging. De VN in al haar geledingen, de 

Wereldbank en tal van andere organisaties hebben hier belangrijke bureaus. In totaal telt de 

hoofdstad zo 77 internationale gouvernementele organisaties waarmee de Belgische staat een 

zetelakkoord heeft gesloten. 

Toch blijkt de aanwezigheid van de EU-instellingen doorslaggevend bij de internationale 

aanwezigheid en rol van Brussel. Hierdoor worden talloze andere organisaties aangetrokken 

die er belang bij hebben om zich nabij de EU-instellingen te bevinden: om het beleid en de 

besluitvorming in de EU te kunnen beïnvloeden en fondsen in de wacht te slepen, om 

zakelijke diensten af te zetten of om in z’n algemeenheid te profiteren van het internationale 

vestigingsklimaat. Hierdoor hebben heel wat niet-gouvernementele organisaties, federaties, 

consultancy- en lobbybureaus, persbureaus, enz. zich rond deze instellingen gevestigd. Circa 

1.750 internationale belangenorganisaties en Europese federaties van nationale NGO’s 

hebben een (hoofd)vestiging in Brussel. Ter vergelijking: Parijs heeft er 1.000. Brussel is het 

grootste perscentrum van de wereld: nergens werken permanent zo veel journalisten als hier. 

Tijdens de halfjaarlijkse topontmoetingen van de Europese staatshoofden en regeringsleiders 

zijn duizenden journalisten in de stad aan het werk.  
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Brussel is ook een diplomatieke draaischijf met ambassadeurs bij België, de NAVO en de 

Unie, waardoor er in de stad meer diplomaten te vinden zijn dan in Washington, de hoofdstad 

van de Verenigde Staten en telt dus het grootst aantal diplomaten ter wereld. Vrijwel alle 

landen in de wereld hebben hier een zogeheten Permanente Vertegenwoordiging bij de EU 

(multilateraal), de NAVO (idem) en België (bilateraal). Vaak zijn de diplomaten in één 

ambassade ondergebracht. Brussel telt hierdoor 285 Permanente Vertegenwoordigingen. 

Bovendien hebben vrijwel alle regio’s en grote steden in de EU een vertegenwoordiging in 

Brussel, of zijn bezig met de oprichting daarvan. Hun aantal loopt tegen de 350 aan.  

Brussel telt bijna 2.000 vestigingen van buitenlandse ondernemingen. Daaronder bevinden 

zich onder meer enkele Europese hoofdkantoren. Maar op dit vlak scoort Brussel in 

verhouding veel minder gunstig dan andere Europese hoofdsteden. Bovendien liggen heel wat 

van die bedrijfsvestigingen omwille van een aantal voor de hand liggende praktische redenen 

op Vlaams grondgebied en tegelijk in de directe nabijheid van Brussel. Overigens zijn er 

weinig grote Belgische internationale ondernemingen. Op economisch vlak scoort Brussel dus 

veel minder sterk dan op het vlak van instellingen.  

Toch zijn de economische bedrijvigheden in Brussel voor een groot stuk het gevolg van de 

vestiging van internationale instellingen en bedrijven. Vooral in de dienstverlening werkt dit 

gegeven sterk door. IT-diensten, financiële diensten en de internationale advocatuur zijn sterk 

vertegenwoordigd. Brussel is het vierde financiële centrum van Europa en telt circa 150 

internationaal georiënteerde advocatenkantoren. De gemiddelde omvang van de buitenlandse 

bedrijfsvestigingen is relatief klein: omstreeks de honderd personen.  

Brussel is de zesde belangrijkste zakenstad van Europa, na Londen, Parijs, Frankfurt, 

Amsterdam en Berlijn. Het zakentoerisme is voor drie kwart te danken aan de aanwezigheid 

van de Europese instellingen in Brussel. Brussel is de tweede congresstad ter wereld en eerste 

in Europa. Het zakelijke toerisme is een veel grotere inkomstenbron dan het 

vrijetijdstoerisme. Tekenend daarvoor is dat de stad bijna vijftig congresorganisatiebureaus 

telt. 

Toch moeten we bij dit alles een belangrijke kanttekening plaatsen. Brussel is vooral een stad 

van instellingen (nationaal en internationaal) en ambtenaren geworden. Het evenwicht met 

andere stedelijke functies zoals wonen en productieve economische bedrijvigheid dreigt 

volledig zoek te raken of is het al. Toch komt dit aspect te weinig aan bod en heeft het beleid 

daar geen aandacht voor.  
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B. De wereld in Brussel, de mensen. 

 

Met zijn concentratie van institutionele hoofdkantoren en alle aanverwante bedrijven en 

diensten is Brussel onmiskenbaar een materieel maar ook symbolisch machtscentrum dat 

mensen aantrekt vanuit de hele wereld, vooral uit de lidstaten van de EU. De internationale 

aanwezigheid heeft hierdoor een enorm effect op de arbeidsmarkt maar toch is de precieze 

socio-economische impact van de internationale instellingen op Brussel niet eenvoudig te 

berekenen. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn meer dan 

675.000 banen beschikbaar. Daarvan neemt de dienstverlenende sector het belangrijkste deel 

voor zijn rekening: 91% van de werkgelegenheid, tegen 77% voor de rest van België. Het 

sterkst vertegenwoordigd zijn de overheidssector (16%), onroerend goed en zakelijke 

dienstverlening (14%), handel (9%) en financiële activiteiten (11%). Deze vier sectoren alleen 

al vertegenwoordigen meer dan 50% van het werk dat in Brussel in dienstverband wordt 

uitgevoerd (tegenover iets meer dan een derde voor het gehele land). Een studie uit 2007 zou 

aantonen dat, naast de directe werkgelegenheid die de Europese en internationale instellingen 

verschaffen, hun aanwezigheid bijkomende jobs genereert in verschillende sectoren zoals de 

horeca, handel en toerisme. Op indirecte wijze creëren ze ongeveer 28.000 jobs.  

Het aantal personeelsleden dat voor EU-instellingen in Brussel werkt, bedraagt naargelang de 

bron tussen de 32. 000 en de 37.000 tot 39.000 - het globaal personeelsbestand zou, volgens 

cijfers opgevraagd bij EU commissaris Sefkovic, 56.000 bedragen. Bij de andere 

internationale instellingen in Brussel werken zo’n 6.400 mensen, waarvan 4.000 bij de 

NAVO. Tel daarbij meer dan 5.000 diplomaten, meer dan 1.300 persmensen, 15 tot 20.000 

lobbyisten, enz. Bij het personeel van de EU instellingen zit een groot aantal mensen met de 

Belgische nationaliteit. Bij de werknemers van de Europese Commissie heeft 18,3% de 

Belgische nationaliteit en bij het Europees Parlement is dit 13,8%, oververtegenwoordigd in 

functies onderaan de hiërarchische ladder. Van de 4.000 personeelsleden van de NAVO zijn 

er ongeveer 600 met de Belgische nationaliteit. Van de 2.200 personeelsleden van 

Eurocontrol heeft een kwart de Belgische nationaliteit.  

De buitenlandse werknemers van internationale instellingen en bedrijven worden vaak 

aangemerkt met de term expatrianten. Een neologisme naar analogie van het Engelse 

“expatriate”, kortweg expat. Binnen het aantal buitenlanders dat het BHG telt, nemen deze 

zogenaamde expatrianten een belangrijke plaats in. Deze worden in tegenstelling tot de 

“etnische migranten” (postkoloniale, gastarbeids- en asielmigranten) elitemigranten genoemd, 

hoogopgeleide, goedverdienende arbeidsmigranten die gedurende hun loopbaan vaak in 

meerdere landen verblijven. Hoeveel van deze expatrianten Brussel telt, is enkel bij 

benadering te schatten. Door het naast elkaar leggen van verschillende cijfers en statistische 

gegevens komt men uit op 100.000 zogenaamde Bruxpats (expats werkzaam in Brussel) uit de 

EU-landen, tel daarbovenop nog een 20.000 mensen uit niet-EU landen. Samen met de 
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Bruxpats die buiten het BHG wonen komt men globaal tot een 160.000 mensen. Dit is meer 

dan 10% van de totale Brusselse bevolking, een enorm aantal mensen met een grote impact op 

het weefsel van de stad en met een invloed ver buiten Brussel. 

Binnen deze globale groep vormen de zogenaamde “eurocraten” en hun gezinsleden slechts 

20%. Vanuit vrijwel alle EU-landen is een groep van enkele duizenden Bruxpats te vinden. 

De twee grootste groepen Bruxpats, komend van buiten de EU zijn de Amerikanen en de 

Japanners. De groepen Zuid-Europeanen zijn verhoudingsgewijs groot omdat ze samengesteld 

zijn uit zowel etnische als elitemigranten. We mogen daarbij niet uit het oog verliezen dat het 

gemeenschapsgevoel bij de internationale gemeenschap in Brussel vrij zwak is en dat het over 

onderscheiden groepen gaat. We mogen dus niet de fout maken al te zeer te veralgemenen.  

De gemiddelde verblijfsduur van de Bruxpats is ongeveer 5 jaar. Toch woont ongeveer 40% 

al 8 jaar of langer in Brussel of omgeving. Bij de Europese ambtenaren zien we een tendens 

om langer te blijven, tot zelfs na hun pensionering. Vier vijfde van hen heeft immers een 

aanstelling voor onbepaalde duur. Anderzijds loopt de gemiddelde verblijfstijd van mensen 

die voor internationale organisaties werken terug van drie tot vijf jaar naar één tot twee jaar. 

Ook journalisten zijn hier over het algemeen korter, men spreekt van twee tot drie jaar. Het 

eigen woningbezit is over het algemeen hoog, ongeveer 50%. Ondanks de relatief hoge 

woningprijzen in het BHG is de woningmarkt naar internationale standaarden voor deze groep 

zeer toegankelijk. Het doorgaans hogere inkomen is ook zichtbaar in de woonplaatskeuze van 

de Brusselse expats. Ze zijn sterk vertegenwoordigd in het centrale deel en het zuidoostelijke 

deel van het Hoofdstedelijk Gewest. Dat zijn de gemeenten Brussel-stad, Ukkel, Elsene, 

Etterbeek, Sint-Lambrechts en Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. De 

jongere wonen eerder centraal, de wat oudere in het zuidoosten. Naar schatting 25% van de 

Brusselse expats wonen net buiten het BHG, zowel in Vlaams als Waals Brabant. Cijfers van 

de Europese Commissie tonen aan dat 67,7% van de officiële EU-ambtenaren in het BHG 

woont. Opvallend is de voorkeur van ruim vertegenwoordigde nationaliteiten voor specifieke 

gemeenten. Veel Fransen wonen in Ukkel, veel Nederlanders in Overijse, veel Britten in 

Tervuren. De nabijheid van een internationale of Europese school speelt daar een rol, hoewel 

nog andere factoren meespelen.  

 

Wanneer expats met kinderen verhuizen naar een nieuw gastland, vormt het onderwijs voor 

de kinderen één van de grootste bekommernissen. Deze nieuwkomers in België hebben 

eigenlijk twee opties wanneer het op onderwijs aankomt. Ofwel laten zij hun kinderen school 

lopen binnen het ‘Belgisch’ systeem, ofwel hebben ze de keuze uit een groot aanbod van 

internationale scholen die in dit land gevestigd zijn.  

Voor internationale werknemers van instellingen en bedrijven die niet kiezen voor het 

plaatselijke officiële onderwijs maar een school verkiezen binnen  hun eigen culturele 
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omgeving zijn er (erg dure) private internationale scholen, zoals het Lycée français, de British 

School, de Scandinavian school, zelfs Nederlandse en Amerikaanse scholen, de Japanse 

school, enz.  

Wanneer we spreken over EU-ambtenaren, moeten we vermelden dat zij nog een andere 

mogelijkheid hebben voor de schoolloopbaan van hun kinderen. Voor haar personeelsleden 

heeft de EU van meet af aan gekozen voor een eigen onderwijsnet, de zogenaamde Europese 

scholen. Brussel telt vier Europese scholen: Ukkel, Woluwe, Elsene en het in 2012 geopende 

Laken (de voormalige Koninklijke Kadettenschool) met in totaal meer dan 11.000 leerlingen. 

Het aantal leerlingen aan de Europese scholen neemt voortdurend toe en de scholen kampen 

met een groeiend plaatsgebrek. Er is weinig plaats voor andere kinderen, want kinderen van 

EU-ambtenaren krijgen voorrang. De ouderverenigingen pleiten voor de opening van een 

vijfde school in de Europese wijk, wat omwille van budgettaire redenen niet voor de hand 

ligt. De Europese scholen zijn officiële publieke onderwijsinstellingen die onder 

gemeenschappelijk toezicht van de lidstaten van de EU staan. De EU en de ouders betalen de 

werkingskosten, de infrastructuur wordt ter beschikking gesteld door het gastland. De school 

in Laken kostte zo’n 100 miljoen euro, een kostenplaatje waar onze partij zich vraagtekens bij 

stelde, voornamelijk naar aanleiding van de al te luxueuze inrichting.  

De Europese scholen werden opgericht in 1957, met de bedoeling om meertalig onderwijs 

(waaronder in de moedertaal) te kunnen aanbieden aan de kinderen van Europese ambtenaren. 

De Europese scholen staan in principe ook open voor andere leerlingen, maar die moeten een 

hoog inschrijvingsgeld betalen (tussen de 5.067 en 10.335 euro per jaar op de middelbare 

school, afhankelijk van de categorie waaronder ze vallen). De Europese Scholen vormen een 

apart onderwijssysteem met een eigen curriculum en bieden meertalig en multicultureel 

onderwijs aan in het kleuter, lager en algemeen middelbaar onderwijs. Momenteel zijn er 14 

scholen in 7 landen met ongeveer 24.000 leerlingen. Vijf van deze scholen bevinden zich op 

Belgisch grondgebied ( vier in het BHG, één in Mol). De Brusselse Europese scholen lagen 

aanvankelijk alleen in het zuidoosten van Brussel, waar ook de meeste EU-ambtenaren 

wonen. Men heeft er bewust gekozen voor de site in Laken als locatie voor de vierde school, 

met de bedoeling de welgestelde EU-gezinnen aan te moedigen zich ook te vestigen in andere 

zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Gezien de voordelige situatie voor EU-ambtenaren gaan we er van uit dat het merendeel van 

hun kinderen les volgt aan de EU-scholen. Voor de overige Bruxpats is niet duidelijk over 

welke soort scholen de leerlingenpopulatie is verdeeld. Het is echter bekend dat één van de 

redenen van expats die in Brussel werkzaam zijn om in Vlaanderen te komen wonen, het 

Vlaamse schoolaanbod is, dat algemeen als kwalitatief sterker wordt beschouwd.  

De internationale rol van Brussel heeft ook z’n effecten op het taalgebruik. Het Frans is en 

blijft de belangrijkste publieke omgangstaaltaal. Het gebruik van het Engels neemt toe, in 
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mindere mate in het publieke leven maar vooral binnen de werkomgeving. Door de vaak 

beperkte tijdshorizon van expats in Brussel, die zichzelf zien als tijdelijke migranten, gericht 

op een internationale instelling en niet op het land of de stad waar ze zich gevestigd hebben, 

weigeren om de inspanning te leveren Frans of Nederlands te leren. Het Engels is de taal van 

deze gemeenschap, hoewel dit Engels vaak beperkt is tot een soort Euro-English. Door de 

ruime internationale aanwezigheid en door de vele bedrijven en handelszaken die zich 

expliciet tot deze bevolkingsgroep richten, is er geen stimulans om de plaatselijke talen te 

leren. 

Naarmate de Europese Unie wordt uitgebreid en er meer buitenlandse ambtenaren en ander 

internationaal personeel zich in Brussel vestigen, groeit de bezorgdheid onder de Franstaligen 

dat het Engels weleens de nieuwe lingua franca zou kunnen worden.  Van een "verengelsing" 

— zoals in het verleden van "verfransing van Brussel" sprake was — kan echter niet 

gesproken worden, omdat er geen verdringing van de andere taal zou plaatsvinden.  Van het 

Nederlands, dat bijna enkel als thuistaal en officiële taal dienstdoet, wordt niet verwacht dat 

het onder een opkomst van het Engels zal lijden.  

Vlaanderen zal echter waakzaam moeten zijn om er voor te zorgen dat een verdere 

internationalisering van Brussel niet leidt tot een verdere ontnederlandsing. Bovendien 

moeten we ons ook rekenschap geven van de moeilijke situatie in de Vlaamse Rand rond 

Brussel. Maar hier is het eigenlijk een totaal gebrek aan beleid door de Vlaamse regering dat 

voor problemen zorgt. Een grotere meertaligheid van Brussel in het openbaar leven zou 

wellicht het monopolie en de arrogantie van het Frans kunnen terugdringen. Pas wanneer de 

staatkundige context van Brussel verandert en deze stad volwaardig kan functioneren als 

hoofdstad van de republiek Vlaanderen en als ons internationaal podium, zal het gebruik van 

de talen zowel in het openbaar als officieel leven naar een veel natuurlijker evenwicht kunnen 

evolueren.  

 

Een groot deel van de Brusselse expat-gemeenschap komt nauwelijks in aanraking met de 

plaatselijke overheden. Internationale ambtenaren krijgen een verblijfsvergunning via de FOD 

Buitenlandse zaken en hun werkgever regelt alle communicatie omtrent verblijf rechtstreeks 

met de gemeente. Ook fiscaal zijn er weinig banden met de woonplaats. Diplomatieke en 

consulaire zendingen genieten een bijzonder fiscaal statuut dat geregeld is in de Verdragen 

van Wenen uit 1961. De fiscale vrijstellingen in hun vestigingsland gelden voor de 

belastingen op de dienstgebouwen en op de inkomens. Personeelsleden van de EU genieten 

eveneens een bijzonder fiscaal statuut dat geregeld werd in protocollen uit 1965. Zij betalen 

de belasting op hun inkomen aan de kas van de EU en niet aan hun land van oorsprong of hun 

vestigingsland. Onroerende voorheffing en de opcentiemen daar op, indirecte belastingen 

(BTW), retributies en soortgelijke taksen als vergoeding voor geleverde dienstverlening, 
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dienen wel te worden betaald. In het BHG betalen deze mensen ook nog een gewestbelasting. 

Gemeenten met een hoge populatie aan diplomaten en EU-personeelsleden, zowel in als rond 

Brussel, derven dus een belangrijk deel aan inkomsten: namelijk de opcentiemen op de 

personenbelasting. We willen er voor pleiten om deze belasting ten voordele van de 

gemeenten, desnoods via een verdragswijziging, toch te innen. Werknemers van EU-

instellingen zouden toch een gemeentelijke belasting kunnen betalen die gelijk is aan de 

gemeentelijke opcentiemen op hun Europese inkomensbelasting. Men kon in de jaren ‘60 

immers niet voorspellen dat de gestage groei van het personeelsbestand van de EU-

instellingen zo een impact zou hebben op de bevolkingssamenstelling van een aantal 

gemeenten.   

C. De wereld in Brussel, de ruimtelijke impact 

 

Vele Brusselaars zijn terecht geërgerd door de veranderingen in de stedelijke architectuur die 

nodig zijn om de fysieke ruimte te creëren om de EU-instellingen te huisvesten, en ze zijn 

bezorgd over de verhoging van de vastgoedprijzen als gevolg van de groeiende vraag van de 

expats. Maar men kan zich afvragen of men niet eerder de Brusselse verantwoordelijken moet 

aanspreken om hun gebrekkige ruimtelijke inzichten en hun falend beleid.  

Meer dan andere internationale aanwezigheden heeft de Europese Unie haar stempel gedrukt 

op het Brusselse stedelijke weefsel. Door de jaren heen is er in de Leopoldwijk, gelegen 

tussen het Warandepark, het Jubelpark en het Leopoldpark, een heuse 'Europese wijk', 

gegroeid. De Commissie en de Raad hebben er hun hoofdkwartier, dichtbij het station 

Brussel-Schuman en het Schumanplein en met zicht op de Wetstraat. De gebouwen van het 

Europees Parlement, samen de Leopoldruimte, zijn gebouwd bovenop het station Brussel-

Luxemburg, naast het Luxemburgplein.  

 

In september 2007 maakten EU-Commissaris Siim Kallas en Charles Picqué nieuwe plannen 

bekend voor de ontwikkeling van de wijk. Naast de bouw van enkele nieuwe gebouwen 

(220.000m² nieuwe kantoorruimte) wilde men ook naar een meer efficiënt en 

milieuvriendelijk gebruik van de bestaande ruimte toe werken door de talrijke kleinere 

gebouwen te vervangen door minder, maar grotere gebouwen. Deze ingreep zal vooral impact 

hebben op het uitzicht van de Wetstraat en directe omgeving. Door tegelijk hogere gebouwen 

en meer open ruimte te voorzien, wil men de monotone sfeer en het effect van een 

monolithische gevelpartij doorbreken. De voornaamste kritieken zijn dat er geen werkbaar 

antwoord is op de verkeerssituatie in de Wetstraat, dat de belendende Belliardstraat niet in de 

aanpak wordt betrokken en dat men er opnieuw in geslaagd is een aantal kostenverslindende 

prestigeprojecten door te duwen zoals het eivormig gebouw voor het presidentschap van de 
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Raad. Bovendien komt de vernieuwing amper van de grond, vreemd genoeg volgt het bouwen 

van de prestigeprojecten wel het geplande tempo. 

De sterke EU-aanwezigheid in het internationale segment in Brussel weerspiegelt zich ook in 

de kantoorbezetting. De 5 belangrijkste Europese instellingen en organen nemen samen 1,9 

miljoen m² kantoorruimte in beslag. Als je hier nog eens de kantoorruimte bijvoegt die de 

andere Europese actoren in nemen (zoals de lobby’s, regionale kantoren, NGO’s, … ) groeit 

dit cijfer tot 3,3 miljoen m² of één derde van de totaal beschikbare kantoorruimte in Brussel. 

De andere belangrijke poot van de internationale aanwezigheid in Brussel, de NAVO, bouwt 

op dit ogenblik op de terreinen van de voormalige Brusselse luchtmachtbasis een nieuw 

hoofdkwartier. In 2004 deed de toenmalige federale regering er alles aan om de NAVO in dit 

land te houden. Er werd besloten een nieuwe hoofdzetel te bouwen in Evere. België bood het 

voormalige militaire terrein gratis aan. Enkel de bouw was voor de rekening van de alliantie. 

De werken zijn begin oktober 2010 gestart, en zouden voltooid moeten zijn tegen midden 

2015. 

Projecten rond stadsvernieuwing geraken maar uit de startblokken wanneer er het etiket 

“internationaal” kan opgekleefd worden en wanneer buitenlandse instellingen en 

ondernemingen aan de kar trekken. Het beleid van de Brusselse gevestigde machten toont hier 

opnieuw haar onwil en onmacht. 

D. De kijk van Brussel op zijn internationale dimensie   

 

De internationale factor in Brussel heeft in het gelaagde Brussel een rol van betekenis. Is die 

internationale rol van Brussel nu helemaal een verhaal van rozengeur en maneschijn? Neen, 

uiteraard niet. Het Vlaams Belang is steeds heel kritisch geweest jegens de gevolgen van de 

internationalisering van Brussel en de invloed die daarvan uitgaat op de ruimtelijke en 

demografische ontwikkeling in Brussel, maar ook in de omliggende Vlaamse gemeenten. Ook 

kunnen we niet voorbij aan de grote rol die de EU speelt in het internationaliseringsproces. 

Voor een hoofdstad, ook de voor een Vlaamse hoofdstad is een sterke internationale dimensie 

een normaal gegeven. Vraag is of de normale verhoudingen niet zoek raken.  

Het Vlaams Belang is een tegenstander van het EU-project zoals het zich vooral na het 

verdrag van Maastricht heeft ontwikkeld, namelijk als een gevaar voor de vrije natiestaten, als 

een bureaucratische en naar imperialisme neigende moloch. Voor onze visie daarop verwijzen 

we onder meer naar het Europamanifest dat onze partij eerder dit jaar uitbracht. Dit 

Eurokritische standpunt, “voor Europa maar tegen deze EU”, verhindert niet dat het Vlaams 

Belang een voorstander is van een Europese en internationale samenwerking.  
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Het Vlaams Belang wil een oproep doen om een al te eenzijdige kijk op internationaal Brussel 

te overstijgen. De Vlamingen mogen zich niet in het defensief laten dwingen, maar moeten 

onderzoeken hoe “internationaal Brussel” kan worden bijgestuurd op aspecten waar het fout 

loopt. Ze moeten vooral Brussel gebruiken als internationaal platform voor de Vlaamse natie. 

De internationale aanwezigheid zal in Brussel zijn rol kunnen blijven spelen. Ook zonder 

België en in een andere vorm van Europese samenwerking. Het Vlaams Belang vindt dat de 

internationale rol en de daaruit volgende economische troeven van Brussel ten bate moet 

worden genomen. In plaats van angstvallig en afwerend aan de zijlijn te blijven staan, moeten 

we de evoluties in richtingen bijsturen waar Vlaanderen iets aan heeft. In de eerste plaats 

moeten we ons daarbij afvragen of we Brussel recht doen met zijn internationale rol te 

vernauwen tot officieuze hoofdstad van de EU. De EU-factor binnen Brussel-internationaal is 

groot, maar we mogen er ons als Vlamingen niet op verkijken.  

Voor we daar verder op in gaan, willen we een schets maken van hoe andere spelers op het 

terrein zich tot deze kwestie verhouden. We stellen daarbij vast dat ook in bredere kringen de 

internationale functies in de beeldvorming rond Brussel moeilijk hun stek vinden. De 

Brusselse beeldvorming is nog steeds voornamelijk opgebouwd vanuit zijn functies als 

Belgische en Vlaamse hoofdstad, hoewel die laatste functie niet altijd even goed uit de verf 

komt maar er op het terrein wel degelijk is. De internationale activiteiten en het 

bevolkingsdeel dat daar rechtstreeks mee te maken heeft, zijn onvoldoende geïntegreerd in dit 

hoofdstedelijke denkkader. Bovendien ontwikkelt er zich een soort haat-liefdeverhouding met 

de internationale stad. Deze problematische verhouding wordt nog versterkt door de eerder 

genoemde - en begrijpelijke - connotatie van Brussel met “EU-bureaucratie, ver van het 

volk”.  

Aan het economische belang van Brussel, dat voor een groot deel voortvloeit uit zijn 

internationale rol, heeft de gevestigde Brusselse politieke klasse weinig verdiensten. De 

vestiging van internationale instellingen was haast steeds het gevolg van een aantal toevallige 

omstandigheden.  Het is pas in de laatste jaren, sinds de opdeling van België in binnen– en 

buitenlandse pers een bespreekbaar en realistisch scenario is geworden, dat de aandacht van 

de Brusselse politiek richting internationale dimensie en vooral dan die van gaststad voor de 

EU is gezwenkt.  

Terwijl er op het terrein weinig animo is rond “internationaal Brussel”, is er sinds enkele jaren 

een poging tot politieke recuperatie gestart. Zo is er het denkspoor het hoofdstedelijke 

element, dat eng verbonden is met België en het node aanvaarde aspect van Vlaamse 

hoofdstad, te vervangen door een nieuw idee, dat van een hoofdstad van een Europese Unie. 

Een deel van de Brusselse bestuurders wil daarom inzetten op een betere en meer positieve 

zichtbaarheid van de EU in Brussel. Men wil veranderingen genereren die een verplaatsing 

inhouden van het identitaire zwaartepunt van Brussel als Belgische hoofdstad naar een 
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“internationale, interculturele meertalige en kosmopolitische stad”, zoals men dat in het 

jargon pleegt te noemen.  

Het is omdat Brusselse politici heel goed weten dat een Brussels stadsgewest onleefbaar is 

zonder een sterke band met zijn Vlaamse hinterland (maar dit niet aanvaarden) dat ze hun 

aandacht deels op een soort internationaal statuut hebben gericht. Omdat het vooral de PS is 

die grondig bezig is met het voorbereiden en uitvoeren van een strategie voor een 

opdelingsscenario van België ten gunste van de Franstalige belangen, mag het geen 

verwondering wekken dat het vooral onder vorig minister-president Charles Picqué was dat 

een internationaal statuut voor Brussel als alternatief werd voorgesteld tegen de objectieve 

economische en politieke alliantie van Vlaanderen met Brussel.  

Ondanks deze denkpistes die uitliepen in een aantal initiatieven om de internationale rol iets 

meer in de kijker te plaatsen, verandert er op het terrein echter weinig. Ondanks de “open 

houding” die sommige Brusselaars zich menen te mogen toe-eigenen, plooien Brusselse 

bevolking en politiek zich terug op hun eiland en zijn geneigd hun moeilijkheden te 

projecteren op externe factoren. Er heerst een gebrek aan interesse voor de economische en 

internationale rol van Brussel. In publieke debatten komt dit aspect immers amper aan bod of 

er wordt enkel lippendienst bewezen wanneer dat politiek goed uitkomt. De dubieuze houding 

waarmee Brusselse (Franstalige) politici bvb. omgaan met de luchthaven van Zaventem 

spreekt boekdelen.  

 

Men kan zich afvragen wat de oorzaken zijn van het gebrek aan identificatie met het 

economische belang van Brussel, rechtstreeks verbonden met zijn hoofdstedelijke en 

internationale rol. Meer nog, Brusselse politici zijn in het algemeen te vaak geneigd op 

negatieve wijze te benadrukken wat deze rol voor Brussel meebrengt. Er wordt weinig 

benadrukt dat dit een bron van welvaart is, ook voor Brusselaars. Maar het frustreert een deel 

van de Brusselaars misschien dat ze daar onvoldoende gebruik van kunnen maken.  

Zoals reeds vermeld, is er de laatste jaren een poging ondernomen om, al was het voor het 

uitstalraam, verandering in te brengen. Zo is eind 2007 door de regering van het 

Hoofdstedelijk Gewest het plan voor de Internationale Ontwikkeling (PIO) goedgekeurd. Het 

werd met veel klaroengeschal aangekondigd als het inzetten van een koerswijziging in het 

hoofdstedelijk beleid. Dit plan legde een nieuwe klemtoon op het bouwen van belangrijke 

infrastructuren van bovenregionale omvang (congrescentrum, voetbalstadion, museum van 

Europa, evenementenzaal, winkelcentrum, ….) en voert meteen ook een projectgestuurd 

model voor ruimtelijke ordening in, dat enkel van toepassing is op bepaalde delen van het 

grondgebied die als strategisch belangrijk worden aanzien.  Het was duidelijk dat men de 

hernieuwde aandacht voor internationale functies van Brussel wilde aangrijpen om een aantal 

infrastructuurgebonden beleidskeuzes uit kleine kring en zonder veel openbaar debat door te 
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duwen. Critici, waaronder het Vlaams Belang, zijn het er over eens dat het PIO is opgebouwd 

rond beleidskeuzes om grote delen van het gewestelijk grondgebied te gebruiken voor 

particuliere vastgoedprojecten met een sterke speculatieve inslag. Mochten de projecten een 

hefboomwerking hebben gehad om daarmee hele buurten te herwaarderen en werk- en 

woongelegenheid te scheppen ten gunste van een breed en gemengd doelpubliek, zou men de 

vreemde gang van zaken nog door de vingers kunnen zien. We zien echter dat dit niet het 

geval is, en vrezen dat “internationale uitstraling” hier dient als toverformule om mogelijke 

kritiek in de kiem te smoren.  

E. Internationaal Brussel en het 'ommeland' 

 

Door het gebrek aan een coherente beleidsvisie om de internationale activiteiten en de 

economische impact daarvan op Brussel en ommeland veilig te stellen en uit te bouwen, 

kwam er uit een conglomeraat van werkgeversorganisaties in november 2008 een nieuw 

initiatief. Het project kreeg de naam: “Business Route 2018 for Metropolitan Brussels”. Deze 

groep van werkgeversorganisaties maakte de analyse dat het beleid rond de vestiging van 

internationale instellingen en bedrijven niet samenhangend en onvoldoende proactief is, 

waardoor de vestiging en verankering van deze organisaties niet verzekerd is. Uit hun teksten 

blijkt duidelijk dat zij de internationale rol van Brussel beschouwen als “de kip met het 

gouden ei” die kost wat kost moet worden gevrijwaard. Sociaaleconomisch is Brussel volgens 

de werkgeversorganisaties veel ruimer dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook grote 

delen van Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant behoren volgens hen tot de ruime verstedelijkte 

regio, die ze de naam Brussels Metropolitan Region (BMR) gaven. Ze lieten de economische 

kenmerken van dit gebied doorlichten door het Zwitserse studiebureau BAK Basel 

Economics. Dat vergeleek deze BMR met 14 andere stedelijke regio’s in Europa. Uit die 

vergelijking bleek dat “Brussel” nog steeds een economische topregio is maar dreigt terrein te 

verliezen. De economische groei is maar middelmatig en er komen nauwelijks jobs bij. Er 

was de laatste kwarteeuw wel een sterke groei in de brede Rand, maar die heeft de beperkte 

groei in de kern niet kunnen compenseren. Andere Europese stadsregio’s blijken veel 

dynamischer.  

De kennisgedreven sectoren (financiële sector, administratie, communicatietechnologie, 

chemie en farmaceutica) staan sterk. Maar het is niet vanzelfsprekend om toptalenten aan te 

trekken: de fiscale druk op hogere lonen is van de hoogste in Europa. En Brussel zelf heeft 

een slecht imago op vlak van leefbaarheid en mobiliteit. De transportsector, de horeca, de 

toeristische sector en de traditionele industrie presteren sterk onder de mogelijkheden. 

Nochtans zouden net deze sectoren jobkansen bieden aan de vele werkloze laaggeschoolden 

die het Hoofdstedelijk Gewest telt.  
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Geconfronteerd met deze gegevens voelde men zich genoopt zelf een actieplan in de steigers 

te zetten. Brussel en het ommeland hebben volgens de initiatiefnemers zeker kansen als het 

een aantal ambities waarmaakt. In de eerste plaats zou Brussel het “kloppend hart en brein 

van Europa” moeten worden. Men stelde een aantal maatregelen voor om de internationale rol 

te consolideren: een actief zetelbeleid voor internationale instellingen, de promotie van 

Brussel en ommeland bij buitenlandse investeerders, versnellen van de plannen voor de 

herinrichting van de Europese wijk, de uitbouw van een aantrekkelijk bezoekerscentrum, 

meer mogelijkheden voor het Engels en samenwerking tussen de Europese scholen en de 

Vlaamse en Franse Gemeenschap. Opmerkelijk is dat men daarbij ook pleit voor een grotere 

zichtbaarheid van de band Vlaanderen-Brussel bij de internationale promotie van Vlaanderen.  

Tot zover het beleid dat een aantal goedmenende bedrijfsleiders voor ogen hadden. In een 

normaal land zou dit denkwerk inderdaad de aanzet kunnen zijn om een en ander aan te 

pakken en de verschillende overheden in dit land te laten samenwerken rond een 

toekomstproject. Brussel is inderdaad een deel van de Vlaamse ruit rond de assen Gent-

Leuven en Antwerpen-Brussel en speelt een belangrijke rol in de Vlaamse economie. Er moet 

inderdaad gepraat worden maar het grote struikelblok is dat de politiek-economische band 

tussen Brussel en de rest van Vlaanderen wordt gehinderd door de psychologische muur 

veroorzaakt door de vorming van Brussel als derde gewest. Sindsdien is Brussel zich gaan 

gedragen als een eiland en liep het fout. Dat alles hebben we te danken aan de politici van de 

generatie Martens. Men heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt in de strategie om 

de Vlaamse demografische, politieke en economische meerderheid in België te breken. Met 

het project rond BMR, het idee van Brussel opnieuw in contact te brengen met zijn natuurlijk 

ommeland en overleg tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad te bevorderen, dreigt het net zo te 

vergaan.  

Bij de naamgeving en de invulling van het project BMR (later Brussels Metropolitan) heeft 

men onvoldoende rekening gehouden met de institutionele realiteit van dit land. Het 

geografische begrip regio wordt te zeer verward met het institutionele begrip. Hierdoor zijn de 

politieke strategen van de PS er tijdens de federale regeringsonderhandelingen na 2010 in 

geslaagd het idee van de Brussels Metroplitan Region politiek te recupereren. Het is ironisch 

dat met name de werkgeversorganisaties in al hun aanvankelijk goeie bedoelingen, geen 

rekening hebben gehouden met de geostrategische en politiek realiteit op het terrein. 

Uitgerekend zij hebben zich voor de kar laten spannen om de rode loper (sic) uit te rollen 

voor een deel van de agenda van de PS. 

In plaats van een versterking van de synergie Vlaanderen-Brussel om de internationale rol en 

dus economische belangen van Vlaanderen en Brussel veilig te stellen, werd dit idee omgezet 

in een vehikel voor binnenlandse politieke geostrategie dat de naam kreeg “Hoofdstedelijke 

Gemeenschap van Brussel”, ook wel "Metropolitane Gemeenschap" genoemd. Het is een bij 

wet van 19 juli 2012 op te richten orgaan met het oog op overleg over de aangelegenheden die 
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meerdere gewesten aanbelangen, in het bijzonder in mobiliteits- en infrastructuurkwesties. 

Het vreemde is dat alle gemeenten in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest  er van rechtswege deel van uit maken. Volledig Vlaams-Brabant, dus 

ook het arrondissement Leuven worden hierbij betrokken. Dit in tegenstelling met het project 

van BMR dat zich beperkte tot een zestigtal gemeenten waar effectief een sterke economische 

oriëntatie op Brussel met een internationale dimensie kon worden vastgesteld. 

Als argumentatie stelde men dat het beleid van het Vlaamse Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd, vooral qua mobiliteit en 

wegenwerken. Lees: Brussel voelt zich door Vlaanderen ingesloten en wil voornamelijk een 

vinger in de pap wat betreft het beleid ivm. de “Brusselse” Ring die grotendeels op Vlaams 

grondgebied ligt. Het is duidelijk dat hier overleg nodig is, maar zonder het installeren van 

overbodige en dure organen en vehikels. Het mogelijke gevaar van dit politieke vehikel zit 

hem immers in een sluipende uitbreiding van Brussel en een verzwakking van de 

Gewestgrens en tevens taalgrens. Kenmerkend daarvoor is het feit dat de Metropolitane 

Gemeenschap door de Franstalige politici aan hun kiespubliek werd uitgelegd als een vorm 

van toegeving van de Vlamingen om de grenzen van Brussel toch een beetje te kunnen 

overstijgen.  

We moeten er ons dus rekenschap van geven dat “Brussel internationaal” door de gevestigde 

machten voornamelijk aangewend worden als (geo)strategisch glijmiddel om een aantal 

binnenlandse agendapunten door te drukken.   

 

F. Vlaanderen en Brussel samen aan zet 

 

We kunnen ons samen met buitenlandse waarnemers afvragen hoe het komt dat Brussel zijn 

internationale rol, gegroeid uit een aantal historische toevalligheden, niet echt kan verzilveren. 

Hier komt dan de verantwoordelijkheid en opdracht voor de Vlaamse politieke gemeenschap 

op het toneel. Vlaanderen mag geen vertrouwen hebben in de manier waarop de Brusselse 

beleidsmakers en spijtig genoeg ook een deel van de bevolking in de hoofdstad en daarbuiten, 

staat tegenover de hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel. Brussel blijft als 

hoofdstad één van de zwaartepunten van de Vlaamse economie en daarom moet Vlaanderen 

mee aan het stuur zitten. Degenen die Vlaamse betrokkenheid in Brussel bestempelen als een 

vorm van ongeoorloofde inmenging, moeten maar eens geconfronteerd worden met het feit 

dat een hoofdstad die geen rekening houdt met haar stakeholders kortzichtigheid en 

hoogmoed kan verweten worden.  

Hoe tegenstrijdig onze gevoelens ook voor het gevoerde beleid en tot wat Brussel nu 

geworden is, het blijft voor Vlaanderen en de Nederlandse cultuur het podium voor en een 

vooraanstaande springplank naar de wereld. De tot nu toe embryonale Vlaamse diplomatie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waals-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brussel
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heeft de mogelijkheid gebruik te maken van het forum dat internationale instellingen bieden 

om buitenlandse staatslieden en diplomaten te ontmoeten. Brussel, als Vlaamse hoofdstad en 

ingebed in het Vlaamse grondgebied, biedt op dit vlak vele kansen. Kansen die Vlaanderen 

moet grijpen. Maar kansen scheppen ook verplichtingen. Vlaanderen onderschat haar invloed 

in Brussel, ook op het internationale vlak. In het economische leven is het duidelijk dat het 

aantal Nederlandstaligen dat werkzaam is bij de grote en internationale bedrijven het aantal 

Franstaligen overtreft.  

Hoe komt het dat Vlaanderen er amper in slaagt de troeven die het heeft en ook het 

internationale podium dat Brussel biedt, aan te wenden om de Vlaams-Brusselse motor aan de 

gang te brengen? Naast de voortdurende botsing met de Brusselse eilandmentaliteit waardoor 

ook een aantal Vlaamse politici zich gaan gedragen als vazallen van de Franstalige 

machtspartijen, kunnen we gerust stellen dat dit ook te maken heeft met het ontbreken van een 

internationaal perspectief van de Vlaamse natievorming zelf. In de laatste decennia is deze er 

op gericht voornamelijk eigen binnenlandse bevoegdheden uit te bouwen en zich daar op te 

focussen. Wie de werkzaamheden in het Vlaamse Parlement in ogenschouw neemt, moet 

vaststellen dat men zich daar voornamelijk uitput in het opzetten en uitbouwen van eigen 

binnenlandse reglementering, wat in vele gevallen leidt tot een in zichzelf gekeerde 

reglementitis. De internationale activiteit van de Vlaamse natie bestaat, maar is uiterst 

beperkt. We kunnen het verschijnsel waarbij Vlaanderen angstvallig vermijdt al te zeer voor 

het internationale voetlicht te verschijnen, beschrijven met het beeld van de glazen koepel 

boven het halfrond van het Vlaamse Parlement. Deze weerspiegelt in de realiteit geen 

openheid en dynamiek naar buiten toe maar werkt eerder als een bedompte kaasstolp waar de 

blik naar buiten ontnomen wordt.   

 

We kunnen er niet omheen dat op internationaal vlak, als het er echt op aan komt, slechts 

staten een platform hebben. Dat is misschien ook één van de redenen waarom Brussel er niet 

echt in slaagt zijn internationale rol te verzilveren. Zolang Brussel zich wil profileren als een 

Vlaams-onvriendelijk, op-zichzelf staand, “volwaardig” Gewest, zal het gedoemd zijn de 

gebeurtenissen te ondergaan in plaats van vorm te geven. Enkel een positieve alliantie tussen 

Vlaanderen en zijn hoofdstad Brussel, zoals onder meer beschreven in het Brusselmanifest 

van onze partij, kan de internationale rol van Brussel in een evenwichtige richting doen 

groeien en in de toekomst veilig stellen. We mogen als Vlamingen, onwennig nog met het 

begrip ‘staat’ en de verplichtingen die dat met zich brengt, immers niet de fout maken te 

denken dat we geen hoofdstad nodig hebben met een internationale dimensie. Het komt er dus 

 op aan dit internationaal element in Brussel te stroomlijnen en te verbinden met onze 

Vlaamse natie van de toekomst.  
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G. Uitdagingen en voorstellen 

 

Een stedelijk ommekeerbeleid. Indien we er in slagen Brussel uit het sukkelstraatje te 

krijgen en te verzoenen met haar rol en haar ligging zal het belang van Brussel slechts 

toenemen. Het is bovendien een geografisch gegeven dat het belang van steden toeneemt. 

Ook de internationale dimensie van politieke en economische ontwikkelingen neemt toe. 

Daarom is Brussel belangrijk voor Vlaanderen en heeft Brussel Vlaanderen nodig. Door de 

sociale en economische ontwrichting die gepaard is gegaan met de massa-immigratie van de 

laatste decennia, is stadsvlucht in de Vlaamse ruit een reuzengroot probleem geworden. Toch 

staat deze eerder recente ontwikkeling haaks op de geschiedenis van Vlaanderen waar steden 

de toon aangaven. Vlaanderen heeft nood aan een stedelijk ommekeerbeleid. Dat is des te 

meer waar voor de hoofdstad Brussel.  

 

Een toekomstproject. Het Vlaams Belang is de enige Vlaamse partij met een 

toekomstproject voor en met Brussel. Hiervoor verwijzen we naar ons Brusselmanifest waar 

de krachtlijnen duidelijk worden uitgezet. Andere partijen moffelen ofwel de uitdagingen in 

Brussel onder de mat en nemen hun wensen voor werkelijkheid of zien enkel bedreigingen. 

Zulke visies bevestigen enkel het status quo en dus het verdere afglijden van Brussel. Het 

Vlaams Belang heeft de ontwikkelingen in en rond Brussel steeds van nabij en kritisch 

opgevolgd. Ontwikkelingen die de verkeerde kant uitgingen hebben wij steeds als eerste bij 

naam genoemd. Ook hebben wij heldere taal en dito oplossingen nooit geschuwd. Het Vlaams 

Belang is en blijft de Vlaamse voorhoedepartij en wil ook wat het internationaal aspect van 

Brussel betreft klare taal spreken. Zien wij de internationale rol van Brussel enkel als een 

probleem? Zoals hier boven reeds geschetst, is het antwoord klaar en duidelijk neen. Zijn er 

valkuilen en problemen met internationale dimensies van Brussel? Uiteraard, zoals overal 

valkuilen en problemen zijn. Maar in Brussel zijn deze uitdagingen vaak uitvergroot en 

complex.   

Internationaal en verankerd. Voor het Vlaams Belang is duidelijk dat de ook in Vlaamse 

kringen geopperde “oplossing” voor het probleem Brussel, Brussel als hoofdstad van de EU,  

niet het toekomstige pad is. Vlamingen die Brussel liever kwijt dan rijk zijn, opperen deze 

piste vaak als een uitweg om niet de uitdaging van de denkoefening, “hoe Brussel opnieuw op 

het goede spoor krijgen”, te moeten aangaan. Ook in Franstalige kringen komt deze piste, 

zoals eerder uitvoerig beschreven, bovendrijven. Beide belangengroepen laten zich daarbij 

leiden door pleinvrees. De angst om klaar en duidelijk nieuwe paden te betreden, de vrees om 

zich te tonen aan de wereld, voor vriend maar ook vijand. Dat is het pad dat het Vlaams 

Belang niet wil volgen. Want een pad ingegeven door vrees kan niet tot een zekere 

bestemming leiden. Een echte territoriale hoofdstad voor de EU, een 'Brussels DC', is een 
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onmogelijke zaak, een zwaktebod waar niemand ernstig in gelooft. Bovendien is dit niet in 

het belang van de echte internationale rol van Brussel. Voor het Vlaams Belang is de 

internationale rol van Brussel het verlengde van de internationale rol die elke hoofdstad en 

elke grote stad moet spelen, en staat deze niet gebouwd in het luchtledige maar stevig 

verankerd in de Vlaamse natie. Dit staat haaks op de wijze waarop nu in Brussel wordt 

omgegaan met de internationale rol.  

Niet enkel instellingen, maar vooral wonen en werken. Zonder lange termijn visie wordt er 

lippendienst bewezen, men roemt de economische impact van internationaal Brussel, maar 

weigert er naar te handelen. De economisch actieve gezinnen vertrekken, de bedrijven volgen. 

De economie overleeft op instellingen, de bevolking verpaupert en wordt meer en meer 

afhankelijk van bijstand en sociale zekerheid. Brussel is een stad van instellingen en 

ambtenaren geworden, zowel nationaal als internationaal. Ook het beleid is een beleid van 

ambtenaren en instellingen geworden. Gepraat en gereglementeerd wordt er veel, een 

bruisend economisch leven ontbreekt. Voor ons moet Brussel opnieuw een stad worden waar 

een gezonde mix heerst. Middenklassegezinnen en bedrijven moeten zich terug welkom 

voelen in de stad.  

Gastvrij maar niet naïef. We hebben reeds gesteld dat de internationale rol van Brussel door 

de bestuurders in en van Brussel  ook wordt gebruikt om een eigen verborgen agenda door te 

drukken. Zo probeert men ook door internationalisering en de multiculturele samenleving in 

één adem te vernoemen, het immigratieverhaal goed te praten. Laat ons duidelijk stellen dat 

het ene weinig met het andere te maken heeft. Inderdaad, een overdreven en slecht begeleide 

internationalisering roept een aantal problemen op maar dat is nog wat anders dan een 

pleidooi voor een multiculturele samenleving. Wanneer een hoofdstad een internationaal 

segment in zich opneemt is er nog steeds de nationale  leidcultuur die de toon zet.  Bij de 

multiculturele wensdroom waar andere gebruiken, standaarden en normen zich diep in onze 

samenleving nestelen en het socio-economische weefsel en onze sociale zekerheid onderuit 

halen, komt de leidcultuur onder druk. Dan is er van een dialoog van culturen tegen de 

achtergrond van een leidcultuur geen sprake meer en groeit het conflict. Net daarom moet het 

onthaal in Brussel voor bezoekers - of ze nu voor zaken of toerisme komen - of voor tijdelijke 

werknemers versterkt worden.  

Zich tonen aan de wereld. We pleiten  voor een sterke Vlaamse zichtbaarheid in Brussel, 

ook op internationaal vlak. De alliantie Vlaanderen-Brussel moet ook fysiek gestalte kunnen 

krijgen. Het is niet voldoende te stellen dat Brussel de Vlaamse hoofdstad is en daar verder 

niks mee te doen. Onze Franstalige politieke tegenstrevers hebben een strategie Wallonie-

Bruxelles uitgewerkt, proberen dit goed uit te spelen en voeren dit plan stap voor stap uit. Het 

is bedroevend dat de Vlaamse overheid daar het speelveld volledig overlaat aan de Franstalige 

geostrategische belangen en een louter defensieve houding aanneemt.  
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Ook moet de Vlaamse diplomatie gaandeweg vorm krijgen en het Brussels platform 

gebruiken om zich als natie in opbouw naar voor te schuiven. Het is dus belangrijk om op dat 

vlak het regionalisme zonder visie te ontgroeien. Maar ook op informeel vlak liggen nog 

kansen om de wederzijdse contacten tussen Brusselaars en de internationale groepen aan te 

halen. Wanneer Vlaanderen verplicht zal worden zich te manifesteren op het internationale 

platform en daarbij Brussel als springplank kan en moet gebruiken, moet Vlaanderen ook 

werken aan haar beeldvorming. Waar Nederlandstaligen hun informatie over de Brusselse en 

Belgische actualiteit uit de Vlaamse en Franstalige media halen, en echt tweetalige media ook 

in Brussel quasi onbestaande zijn, consulteren de andere taalgroepen bijna uitsluitend de 

Franstalige media. Dit is historisch gegroeid maar hoeft niet zo te blijven, hoewel we ons niet 

veel illusies koesteren dat dit binnen een Belgische context snel zal veranderen. Dit gegeven 

speelt ongetwijfeld een rol bij het negatieve beeld dat bijvoorbeeld anderstaligen van de 

Vlamingen hebben. Het wordt tijd dat een goedbedoeld initiatief zoals 'Flanders today' een 

efficiëntere invulling en/of uitwerking krijgt. De Brusselse poot van Vlaanderen moet hierbij 

duidelijker tot uiting komen. Had men de energie en de budgetten voor een doodgeboren 

project als bijvoorbeeld het Vlaams-Marokkaans huis niet beter geïnvesteerd in een 

ontmoetingsplaats tussen de Vlaamse en bijvoorbeeld de Angelsaksische wereld? Is het niet 

tijd dat de Vlaamse en Brusselse positieve krachten zich assertief opstellen, niet verkrampt 

maar zelfbewust en vastberaden hun plannen uitvoeren. Onafhankelijk worden is zich ook 

durven tonen aan de wereld. 

Internationale voorbeelden durven volgen. De inplanting van internationale organisaties in 

het Brussels stadsweefsel heeft de laatste decennia de nodige littekens nagelaten. We kunnen 

dit volledig op het conto schrijven van het gebrek aan visie van Brusselse bestuurders. De 

internationale getto’s vormen nu het voorwerp van een aantal pogingen tot vernieuwing om 

de fouten uit het verleden deels recht te trekken. Toch munten de Brusselse bestuurders uit in 

traagheid en ondoeltreffendheid. Bovendien worden een aantal goedbedoelde tendensen 

gekortwiekt door een gebrek aan geïntegreerde visie en ook een blijvende overmaatse druk 

vanuit de EU- instellingen. Het Vlaams Belang heeft vooral kritiek op de geldverslindende 

bouwprojecten van de Europese Unie, zoals het “ei van Van Rompuy” en de koopwoede van 

het Europees parlement.  

Als alternatief voor het huidige gettobeleid waar de ganse Brusselse ruimtelijke ordening 

onder lijdt moet er voor het Vlaams Belang een doortastend vernieuwingsbeleid komen van 

het stedelijk weefsel. Waar andere grote steden in Europa er in slagen nieuwe paden in te 

slaan en misstappen uit het verleden uit te gommen, blijft Brussel achterwege. Dit 

vernieuwingsproces kan er niet komen door enkel in te zetten op infrastructuurwerken en 

geïsoleerde prestigeprojecten. Het moet voor iedereen opnieuw aangenaam wonen worden in 

Brussel. 
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Druk op de stad verminderen. Voor Europa maar tegen deze EU is het standpunt van onze 

partij dat werd uitgewerkt in het Europamanifest. Dit heeft natuurlijk ook een weerslag op 

internationaal Brussel. Als de aard van de Europese samenwerking verandert zullen ook de 

instellingen zich moeten aanpassen. Het waterhoofdeffect van de exponentiële groei zal 

verdwijnen en de Europese samenwerking zal weer een evenwichtige plaats kunnen innemen 

binnen het internationaal gebeuren. Instellingen en lobbyisten zullen deels verdwijnen, maar 

hun plaats kan ingenomen worden door bedrijven en bewoners. Het Vlaams Belang ziet in 

een correctie van een aantal misgroeiingen geen doemscenario maar eerder kansen om een en 

ander op meer duurzame en evenwichtige leest te schoeien.  
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H. RESOLUTIES 

 

1. Zonder de ogen te sluiten voor de nadelige gevolgen van de verdere 

internationalisering van Brussel willen we dat Brussel haar rol als hoofdstad van 

Vlaanderen en als internationale diplomatieke, administratieve en economische 

draaischijf ten volle kan ontwikkelen.  

 

2. Het Vlaams Belang is ten zeerste gehecht aan de Europese verscheidenheid en aan de 

democratische traditie van ons continent. Juist daarom zijn wij gekant tegen het 

opzijschuiven van de Europese natiestaten en de totstandkoming van een Europese 

federale staat. Vandaag reeds is de Europese Unie veel te veel een politieke unie, die de 

autonomie van de lidstaten op verregaande wijze uitholt. Daarom pleiten wij voor de 

ordelijke ontmanteling van de EU en de totstandkoming van een veel lossere Europese 

samenwerking op een beperkt aantal domeinen. Dit zal leiden tot een verminderde druk 

op de stedelijke draagkracht van Brussel en zijn ommeland. 

 

3. Brussel is nu teveel een stad van instellingen en ambtenaren. Om de druk op de 

Vlaamse Rand rond Brussel te verlichten en om het eigen stedelijk evenwicht te 

herstellen, moet Brussel opnieuw een stad worden waar kan worden gewoond in 

leefbare wijken, en gewerkt in gezonde ondernemingen, en die opnieuw aansluit bij 

zijn cultureel erfgoed en zijn economisch ommeland. Vlaams Belang pleit 

onomwonden voor een inbreiding van Brussel. 

 

 

4. Gezien de belangrijke impact op de begroting van de gemeenten waar een groot deel 

van de bevolking bestaat uit internationaal personeel, dient hiervoor een andere 

regeling uitgewerkt worden. Om de band met hun woongemeenten en om de financiële 

draagkracht van de gastgemeenten te versterken, stelt het Vlaams Belang voor dat de 

werknemers van EU-instellingen een gemeentelijke belasting zouden betalen. 

 

5. Brussel wordt vandaag naar de buitenwereld toe gepromoot als zijnde een louter 

Franstalige stad. Vlaams Belang verzet zich tegen de overheveling van de 

gemeenschapsbevoegdheid ‘toerisme’ naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

6. Vlaams Belang pleit voor een sterke Vlaamse zichtbaarheid in Brussel, ook op 

internationaal vlak. De Vlaamse diplomatie dient vorm te krijgen, en Brussel dient in 

deze het platform te zijn om zich als natie in opbouw naar voor te schuiven.  

 

 

 

* 

*          * 


