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Inleiding  

 
Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad ?   

 
 
 

1) Brussel is uniek en fascineert 
 
Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is Brussel een veelkleurige en 
meertalige stad, een intercultureel laboratorium. Nederlandstaligen en Franstaligen 
leven er samen met mensen uit de hele wereld. En alle inwoners dragen de rijkdom 
van hun eigen cultuur en hun eigen taal met zich mee.  
 
Brussel is al vele malen hoofdstad : van Europa, van België, van Vlaanderen. Maar 
mocht onze planeet ook een “wereldhoofdstad van talen en culturen” hebben, dan was 
Brussel zonder twijfel de grootste kanshebber om ook deze titel in de wacht te slepen. 
 
De stedelijke dynamiek die Brussel - dankzij de kruisbestuiving van al deze talen en 
culturen - ontwikkelt, diende ingepast te worden in de institutionele structuur van een 
land dat sinds een kleine veertig jaar grondig in beweging is. Het unitaire België 
evolueerde - van staatshervorming tot staatshervorming waarvan CD&V (vroeger 
CVP) steeds de motor was – naar de federale staat die we vandaag kennen. De twee 
grote gemeenschappen van dit land, de Vlaamse en de Franse, konden dankzij deze 
evolutie op heel wat domeinen zelf het heft in handen nemen, b.v. inzake onderwijs, 
cultuur en welzijn. Daarnaast ontstonden de drie gewesten, waarbij het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een gewest “sui generis” werd, een “hoofdstedelijk” gewest. 
Of, met andere woorden, een gewest dat niet uitsluitend op zichzelf staat, maar - 
vanuit de hoofdstedelijke functie eigen aan Brussel – ook gericht is op de twee andere 
gewesten.    
 
 
2) Brussel versterkt Vlaanderen en Vlaanderen versterkt Brussel  
 
Ondertussen blijft de band tussen Brussel (en de Brusselse Vlamingen) en de rest van 
de Vlaamse Gemeenschap essentieel en onverbrekelijk. Brussel biedt Vlaanderen een 
venster op de wereld. En Vlaanderen is een sterke, betrouwbare en loyale partner voor 
Brussel. Vlaanderen en zijn hoofdstad versterken elkaar. 
 
De Brusselse Vlamingen maken hierbij integraal deel uit van de Vlaamse 
Gemeenschap. O.a. daarom blijft Vlaanderen ten volle zijn verantwoordelijkheid 
opnemen in en voor Brussel, ofwel rechtstreeks ofwel via de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC).  
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3) Brussel boekt vooruitgang 

 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft,  sinds zijn creatie in 1989, een lange weg 
afgelegd. De opeenvolgende regeringen hebben, onder impuls en met de 
medewerking van  CD&V  (die  sinds  1989  Brussel  onafgebroken  mee  bestuurd  
heeft),  van  Brussel opnieuw een stad gemaakt die aanspreekt en aantrekt.  
 
Ook de huidige regeringen kunnen op een aantal domeinen mooie resultaten 
voorleggen. Denken we b.v. aan de fundamentele doorbraak die er op het vlak van de 
tewerkstelling plaatsvond dankzij de nauwe samenwerking die tot stand kwam tussen 
Actiris en VDAB. De vele Brusselse werkzoekenden worden thans efficiënt toegeleid 
naar geschikte jobs in de Vlaamse rand rond Brussel (bedrijven in de industriezones, 
luchthaven van Zaventem, …). Het beleid rond de belangrijke economische groeipool 
die de Haven van Brussel is, was krachtig en coherent. 
 
Maar ook in de zachtere sectoren werden belangrijke stappen gezet : het gelijke 
kansen beleid kreeg ook in Brussel vorm, en er werd - vanuit de Vlaamse 
Gemeenschap en de VGC - ook werk gemaakt van de verdere uitbouw van Vlaamse 
welzijnsvoorzieningen in Brussel. Ook aan de toepassing en de toegankelijkheid in 
Brussel van instrumenten zoals de Vlaamse zorgverzekering werd hard gewerkt. Dit 
dient benadrukt te worden : het Nederlandstalige onderwijs en de Nederlandstalige 
cultuur werden tijdens de laatste decennia in Brussel sterk uitgebouwd; nu is het de 
beurt aan het Nederlandstalig welzijns- en gezondheidsbeleid.      
 
 
4) Brussel daagt uit 
 
Maar het werk is verre van af. Brussel blijft bij het begin van de 21ste eeuw nog 
steeds geconfronteerd  met  grote  uitdagingen,  die  een  krachtig  beleid  én  
duidelijke  keuzes vereisen.  
 
De stad kampt met een groeiende dualisering, het aantal mensen in armoede neemt 
snel toe, de  werkloosheid blijft er veel te hoog, de mobiliteit valt stil... Het beleid - 
dat versnipperd is tussen de vele beleidsniveaus die Brussel telt - kan op vele vlakken 
veel efficiënter. Naast de broodnodige overdracht van een aantal bevoegdheden van 
het gemeentelijke niveau naar het Gewest (deze worden in dit verkiezingsprogramma 
verder beschreven), moet Brussel ook zoveel als mogelijk de gangmaker blijven van 
duurzaam en structureel overleg met Vlaanderen en Wallonië. Niet alleen 
beantwoordt dit aan de hoofdstedelijke roeping van het Gewest; gezien de positie en 
de afhankelijkheid van Brussel t.o.v. Vlaanderen en Wallonië is dit voor Brussel ook 
gewoonweg een noodzaak.    
 
 
5) Brussel en de antwoorden van CD&V  
 
CD&V wenst met het programma dat thans voorligt verder te bouwen aan Brussel. 
Dit document  is  opgesteld  rond  11  thema’s  waarbij  telkens,  zo  concreet  als  
mogelijk, aangegeven wordt welke beleidspunten voor de CD&V prioritair zijn. 
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De  11 thema’s  zijn onderwijs, leefmilieu en ruimtelijke ordening, tewerkstelling  en  
economie,  welzijn en gezondheid, veiligheid, Brussel als Europese en mondiale stad, 
mobiliteit, huisvesting, het Vlaamse karakter van Brussel, cultuur, jeugd en sport, en 
tenslotte beter bestuur (met hierbij financiën, fiscaliteit en efficiënte 
beleidsstructuren).  
 
Het vertrekpunt voor de uitwerking van deze thema’s ligt natuurlijk steeds in onze 
christendemocratische ideologie van het personalisme. CD&V gelooft hierbij in vrije 
en verantwoordelijke mensen, die zelf de stad uittekenen en realiseren waarin ze 
wonen. Ze doen dit in relatie met anderen; gemeenschapsvorming is hierbij de rode 
draad. Niet de overheid, noch de op zichzelf gerichte burger zijn dus de drijvende 
krachten achter Brussel. Maar wel haar inwoners, die - in dialoog met elkaar én met 
de inwoners van de omringende gewesten – de stedelijke dynamiek creëren en 
ondersteunen.  
 
De voor ieder thema door CD&V voorgestelde beleidsmaatregelen zijn erop gericht 
om van Brussel, nog meer dan vandaag het geval is, een warme, menselijke én 
toekomstgerichte stad te maken. CD&V droomt van een stad die zichzelf steeds 
opnieuw uitvindt, en die bruist van culturele, sociale en economische activiteiten. Een 
stad waarin alle inwoners, van zovele verschillende origines, elkaar respecteren en 
harmonieus willen samenleven. Een stad waarvan de inwoners de aanwezige 
diversiteit beschouwen als een rijkdom, en als een immens potentieel. 
 
In  dit  Brussel,  dat de voorbije jaren evolueerde naar  “een  stad  van  minderheden”,  
moet  het  beleid blijvend aandacht hebben voor nieuwe breuklijnen die het sociale 
weefsel van de stad kunnen aantasten. Inwoners die meerdere talen beheersen, hebben 
een streepje voor op andere inwoners. Inwoners die mee zijn met de 
kennismaatschappij, krijgen meer kansen dan andere inwoners… Alle inwoners van 
de stad hebben nochtans recht op dezelfde ontplooiingskansen.  
 
En ook voor hen die het - om welke reden ook - moeilijk hebben (materieel, 
financieel, … ) moet Brussel zorg dragen. We mogen immers niet vergeten dat 
Brussel - onder zijn 19 gemeenten - de gemeenten met de armste mensen van het land 
telt. Een zorgzame stad waar niemand uit de boot valt : daarvoor wil CD&V maar al 
te graag de handen uit de mouwen steken. 
 
 
6) Bouwmeester zijn voor Brussel, een stad en gewest met eigen kenmerken   
 
Hierbij dient steeds rekening gehouden met enkele reeds hoger aangehaalde 
bijzonderheden die kenmerkend zijn voor Brussel : 
 
(1)  De  grondwettelijke  hoofdstedelijkheid  van  Brussel.  Omwille  van  haar 
meervoudige  hoofdstedelijke  functie  moet  Brussel  bepaalde,  specifieke  taken 
vervullen. Anderzijds heeft deze hoofdstedelijkheid als gevolg dat Brussel in vele 
gevallen een voorbeeldfunctie krijgt… 
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(2)  De grondwettelijke tweetaligheid van Brussel. Brussel is een smeltkroes van vele 
talen; twee ervan, het Nederlands en het Frans zijn de officiële talen. Zij moeten ten 
allen tijde gelijk behandeld worden. Een achterstelling van één van beide talen doet 
afbreuk aan het concept “Brussel”. 
 
(3)  Het specifieke karakter van Brussel. Omwille van zijn ligging, zijn 
hoofdstedelijke functies, en zijn (o.a.) economische afhankelijkheid t.o.v. de andere 
gewesten, dient Brussel als positief bindteken én baken van overleg te fungeren tussen 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel zelf.  
 
Voor de uitbouw van een dergelijke, warme stad op mensenmaat, met respect voor de 
bovengenoemde kenmerken, wil CD&V ook in de komende legislatuur graag 
bouwmeester zijn. 
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1. Lerend Brussel 

 
 
 

In onze kennismaatschappij is participatie aan alle vormen van onderwijs 
(levenslang en levensbreed leren) van cruciaal belang. Brussel heeft een 
bijzondere bevolkingssamenstelling (nl. heterogeen, divers en veeltalig). Het 
Nederlandstalig onderwijs- en opleidingsaanbod moet hierop inspelen. Daarbij 
staat de ontplooiing van eenieders talent voorop. 
 
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft enkele bijzondere kenmerken ten 
opzichte van Vlaanderen: de laatste jaren zijn de leerlingenaantallen sterk 
gestegen; ook het leerlingenprofiel wijzigde drastisch. Het aantal kinderen uit 
homogeen Nederlandstalige gezinnen in onze scholen zijn gedaald; 
daartegenover staat dat het aandeel van anderstalige kinderen gestaag toeneemt. 
Ook komen de kinderen steeds meer uit Brussel zelf, en daalt het aantal 
kinderen vanuit de Rand (de zogenaamde “verbrusseling” van het onderwijs in 
Brussel). Daarom blijft het Nederlandstalig onderwijs in Brussel specifieke 
aandacht verdienen.  
 
1.1. Algemene krijtlijnen 
  
- Vrijheid van onderwijs is een belangrijk grondwettelijk beginsel, dat uiteraard ook 
in Brussel van toepassing is. Ouders moeten de vrijheid blijven houden om hun 
kinderen in te schrijven in een school van hun keuze. Het huidige inschrijvingsbeleid 
moet hiervoor gewijzigd worden. 
 
- We wijzen nogmaals op het ontbreken in maar liefst acht Brusselse gemeenten van 
een aanbod van Nederlandstalig (gemeentelijk) onderwijs. We vragen de gemeenten 
om terzake hun verantwoordelijkheid op te nemen : ofwel organiseren de gemeenten 
zelf Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs, ofwel ondersteunen ze het aanwezige 
Nederlandstalig onderwijs (ook financieel) op een correcte manier (d.w.z. 
gelijkwaardig aan de steun die ze verlenen aan het Franstalig onderwijs).     
 
- Wegens het bijzonder karakter van Brussel (meertaligheid, sociale vraagstukken, 
verbrokkeling van het sociale weefsel, …) moet het Nederlandstalig onderwijs verder 
inzetten op talenonderwijs. Bijkomende inspanningen terzake verdienen daarom onze 
volledige steun. 
 
- De samenwerking in Brussel tussen de Vlaamse en Franstalige Gemeenschap op 
onderwijsvlak dient versterkt, de mogelijkheid van een algemeen 
samenwerkingsakkoord rond onderwijs in Brussel dient onderzocht te worden. Het 
recent gesloten akkoord rond spijbelgedrag bewijst dat er op concrete dossiers 
constructief kan worden samengewerkt. 
 
- De band met het onderwijs in Vlaanderen moet zo sterk mogelijk blijven. Specifieke 
Brusselse eindtermen zijn b.v. volledig uitgesloten. Wel moet, omwille van de 
specifieke situatie van Brussel, het Nederlandstalig onderwijs in Brussel eigen 
accenten kunnen leggen. 
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- Leerkrachten en directeurs in het onderwijs in Brussel verdienen bijzondere 
aandacht. Hun takenpakket is uitdagend en complex. Een tekort aan leerkachten dreigt 
in Brussel, met als gevolg dat scholen in Brussel nog nauwelijks een actief 
personeelsbeleid kunnen voeren. CD&V pleit daarom voor de invoering van een 
“Brusselpremie” (naast een bijbehorende extra omkadering). Onderzocht moet 
worden of een deel van de stage van de toekomstige leerkrachten verplicht in Brussel 
zou kunnen plaatsvinden. In hetzelfde kader dringen we er op aan dat op het niveau 
van de Vlaamse Gemeenschap een betere verloning en andere 
doorgroeimogelijkheden hoog op de agenda staan. 
 
- Tenslotte willen we de hoge kwaliteit en de vele troeven van het Nederlandstalig 
onderwijs in Brussel nogmaals onderlijnen : meertaligheid, diversiteit, 
onderwijslaboratorium voor Vlaanderen, …   
 
 
1.2. Voor- en buitenschoolse opvang, CLB’s, infrastructuur 
  
1.2.1. Voor- en buitenschoolse opvang 
 
- De CD&V wenst het aanbod inzake Nederlandstalige kinderopvang in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vergroten. Ook in en rond scholen moet meer 
kinderopvang aangeboden worden. De samenwerking met Welzijn, en in het 
bijzonder met Kind&Gezin, kan hierbij versterkt worden.  
 
- Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel hebben een bepaalde rol in de 
taalontwikkeling en -ondersteuning van jonge kinderen en kunnen daarom beschouwd 
worden als een nuttige ondersteuning van het Nederlandstalig onderwijs. Ze dienen 
hiervoor erkend te worden en de nodige middelen te krijgen. 
 
- CD&V wenst dat de kinderen in Nederlandstalige opvanginitiatieven (erkend en/of 
ondersteund door Kind&Gezin) voorrang krijgen bij een inschrijving in een 
Nederlandstalige school in Brussel. Ouders die in Brussel voor hun kindje(s) bewust 
de stap zetten naar Nederlandstalige kinderopvang, moeten inderdaad de mogelijkheid 
krijgen om het Nederlandstalig traject voor hun kinderen verder te zetten. Hetzelfde  
geldt ook voor de ouders die hun kindje(s) naar het Nederlandstalig kleuteronderwijs 
sturen. We mogen hierbij echter de ouders die het zich financieel moeilijk kunnen 
veroorloven om hun kinderen in de kinderopvang in te schrijven, niet uit het oog 
verliezen.  
 
- In Brussel is er een grote behoefte aan  initiatieven voor Buitenschoolse 
Kinderopvang (IBO). Dergelijke projecten zijn zeer waardevol. Daarom wil de 
CD&V streven naar een structurele verankering van deze initiatieven. Het komt er op 
aan voldoende financiële middelen en personeel te vinden om ze op structurele wijze te 
behouden. Om personeel en voldoende vrijwilligers te vinden voor deze nieuwe 
initiatieven zijn extra leerroutes nodig opdat kandidaten de nodige zorgkwalificaties 
kunnen behalen. 
 
 
1.2.2. Centra voor leerlingenbegeleiding 
 
- Tweetaligheidspremie: de personeelsleden van een CLB moet (eveneens) een 
financiële tegemoetkoming krijgen na het behalen van een tweetaligheidsattest.  
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- CD&V vraagt dat onderzocht zou worden of de Brusselse CLB’s recht kunnen  
hebben op GOK-omkadering. Wegens de complexe opvoedingssituatie van veel 
gezinnen in Brussel leeft er een grote vraag naar begeleiding. Bovendien is de 
onderwijssituatie in Brussel (met o.a. het grote aantal kleinere scholen) niet 
vergelijkbaar met deze in Vlaanderen. Meer planlast, meer verplaatsingen, meer 
zorgoverleg, meer oudercontacten, meer infoavonden, … vloeien hieruit voort. 
   
- Opvolging spijbelproblematiek: wegens het recente akkoord met de Franstalige 
Gemeenschap en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zullen de 
CLB’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierbij een grote rol spelen (wegens de 
decretaal verplichte begeleiding). Om deze taak goed te kunnen uitvoeren dienen de 
CLB’s hiervoor extra middelen te krijgen.    
 
1.2.3. Infrastructuur 
 
- In de volgende regeerperiode dienen de middelen van het Urgentiefonds van de 
VGC (voor allerlei infrastructuurwerken in de Nederlandstalige scholen) uitgebreid te 
worden. De ingezette verbeterings- en verbouwingswerken moeten verdergezet 
worden, zodat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kan beschikken over 
voldoende kwaliteitsvolle infrastructuur. Hierbij moeten alle netten een rechtmatig 
deel krijgen van de extra middelen.  In Brussel is de geografische spreiding van de 
scholen immers veel groter dan in andere (Vlaamse) steden. De vrije schoolkeuze van 
de ouders kan hierdoor op de helling komen te staan.  Wat een eventuele 
capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel betreft, wacht 
CD&V eerst de resultaten van de aan de gang zijnde capaciteitsstudie af.   
 
- Ook de Vlaamse Gemeenschap kan - via Agion - een extra inspanning leveren voor 
Brussel. In het akkoord rond de PPS-constructies in scholenbouw mag het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel niet uit het oog verloren worden.  
 
- CD&V vraagt dat de nodige middelen of ondersteuning wordt voorzien in het geval 
nieuwe wetgeving (ook) van toepassing is op scholen (zowel federale als regionale 
regelgeving, b.v. rond energieboekhouding, veiligheid, e.d.), zodat de directies tijdig 
de nodige maatregelen kunnen treffen. Wegens de lagere programmatienormen 
bestaan er immers veel meer kleinere scholen (wat op zich positief is!) in Brussel dan 
in Vlaanderen; de uitvoering van nieuwe wetgeving vraagt dan ook grote 
inspanningen van onze directies.  
 
- Op het vlak van de infrastructuurwerken voor de voorschoolse opvang moeten VIPA 
en de VGC overleggen waar de grootste noden zijn. Ook de Brusselse beleidsniveaus 
(regering, gemeenten) moeten hun verantwoordelijkheid opnemen inzake de uitbouw 
van initiatieven in Nederlandstalige kinderdagverblijven.  
 
 
1.3. Onderwijsaanbod van basisonderwijs tot hoger onderwijs 
 
 
1.3.1. Basisonderwijs 
 
 
- Kinderen uit Nederlandstalige gezinnen  (met minstens één Nederlandstalige ouder) 
moeten een sterk verruimde voorrang krijgen tot de (Nederlandstalige) school van hun 
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keuze. Het inschrijvingsluik in het GOK-decreet dient in deze zin aangepast te worden.   
 
- De hoge kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moet zeker behouden 
blijven (hierbij kan de norm van de “uitwisselbaarheid met Vlaanderen” gehanteerd 
worden : een kind dat school volgt in een bepaald  leerjaar  in  een  Nederlandstalige  
school  in  Brussel,  zou  moeiteloos moeten kunnen overstappen naar eenzelfde 
leerjaar in een school in Vlaanderen).  
 
- CD&V ijvert voor een uitbreiding van het Nederlandstalige scholenaanbod in 
Brussel, en vraagt daarom aan de Vlaamse Gemeenschap en de VGC om de nodige 
financiële middelen hiervoor vrij te maken (zie ook hierboven).  
 
- Anderstalige ouders die hun k ind(eren)  in een Nederlandstalige school 
inschr i jven,  kunnen ook een grote  ro l  spelen bi j  het  Nederlandskundig 
maken van hun kind. H e t  i s  d u s  b e l a n g r i j k  d a t  o o k  i n  d e  thuisomgeving 
van deze kinderen een plaats aan het Nederlands kan gegeven worden. Vandaar dat bij 
inschrijving aan de anderstalige ouders een engagement in die zin zal gevraagd 
worden. De uitvoering van deze engagementsverklaring mag evenwel geen 
dwingend karakter hebben. Ze is er in de eerste plaats om de ouders te sensibiliseren. 
 
- De pedagogische begeleiding op niveau van het basisonderwijs (die zeker 
netgebonden moet behouden blijven) dient vraaggericht (dwz. vanuit de scholen) te 
gebeuren. De autonomie van de scholen op het vlak van hun kwaliteitsbewaking dient 
dus gerespecteerd te worden.   
 
- Het grote belang van kleuterparticipatie moet niet meer onderstreept worden; om 
geen enkel kind met een (taal)achterstand te laten starten in het lager onderwijs moeten 
we alle ouders stimuleren om hun kind zo vroeg mogelijk in te schrijven. CD&V 
vraagt dat deze regelgeving zeker ook toepasbaar zou zijn in Brussel. 
 
- CD&V wil de mogelijkheid onderzoeken om voor de leerlingen van het 
basisonderwijs in Brussel de eerste graad over drie jaar te spreiden.  
 
- CD&V pleit ervoor om in Brussel sterkere schoolgemeenschappen te creëren op het 
niveau van het  basisonderwijs. Ze moeten meer middelen krijgen om de 
professionalisering van directies te begeleiden. Ook kan tijdens de volgende 
regeerperiode onderzocht worden of deze schoolgemeenschappen kunnen leiden tot 
een fusie van schoolbesturen.  
 
- CD&V Brussel vraagt om de uitbouw en de ondersteuning van zgn. 
“huiswerkklassen” te onderzoeken : begeleiding (op vraag van de ouders) van 
leerlingen na en buiten de schooluren om de leerstof onder de knie te krijgen.  
 
- De uitwisseling van leerkrachten tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen in 
Brussel - met het oog op een beter onderricht van de tweede taal - blijkt succesvol te 
zijn, en moet dan ook verdergezet worden. 
 
1.3.2. Secundair onderwijs 
 
- Het onderwijsaanbod van zowel het technisch secundair als het beroeps secundair 
onderwijs moet verder ondersteund worden. Deze scholen vormen in Brussel vaak de 
kleinste secundaire scholen en hebben het soms niet onder de markt. We merken dat 
grote promotiecampagnes totnogtoe niet de gewenste resultaten brachten. 
Daarentegen lukt de toeleiding van leerlingen van het algemeen secundair onderwijs 
naar TSO of BSO vrij goed indien deze onderwijstypes zich op dezelfde campus 
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bevinden. We moeten daarom onderzoeken of meer scholen een meer uitgebreid 
aanbod kunnen aanbieden, zodat deze toeleiding gemakkelijker kan verlopen. Andere 
aandachtspunten voor het TSO en BSO zijn o.a. : de aanwezigheid in de scholen van 
moderne apparatuur, en een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven.  
 
- In het beroeps- en technisch onderwijs blijft het taalonderricht (Frans en Engels), 
zeker in Brussel, heel belangrijk; het moet daarom deel uitmaken van het curriculum. 
 
- De oprichting van een bijhuis van de nijverheidstechnische school in het zuid-oosten 
van Brussel naar het noordelijke deel van de stad moet worden overwogen.  
 
- De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs moet beter: 
leerlingen (in het bijzonder de kinderen afkomstig vanuit de Rand) moeten overtuigd 
worden om ook in het secundair onderwijs in Brussel les te blijven volgen.   
 
- De CD&V pleit voor een onderwijsbeleid waarin taalonderricht  en talenkennis, in 
het bijzonder Frans en Engels, voorop staan. De mogelijkheid moet bestaan om, 
via de kanalen en scholen van het Nederlandstalig  onderwijs, leerlingen te 
brengen tot een resultaat van volledige twee- of meertaligheid, bijvoorbeeld via 
uitwisseling van zowel leerlingen als leerkrachten bij voorkeur uit het Franstalig 
onderwijs. 
 
- Het recent opgerichte Brussels onderwijscentrum verdient onze volledige steun en 
moet de volledige jaren uitgebouwd worden. CD&V vraagt nadrukkelijk dat (i) de 
onafhankelijkheid van dit onderwijscentrum verzekerd wordt, en dat (ii) er intensief 
wordt samengewerkt met de netgebonden pedagogische begeleiding.  
 
- CD&V wil het mentorschap (peterschap) aan beginnende leerkrachten sterker 
uitbouwen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het lijkt ons tevens 
aangewezen het mentorschap al te laten starten tijdens de lerarenopleiding (stage). 
 
- Het Brussels curriculum in het secundair onderwijs bestaat al enkele jaren, maar 
kent momenteel te weinig succes. Er moet daarom onderzocht worden of het Brussels 
curriculum niet anders kan ingevuld worden (mogelijkheden geboden door het 
huidige Brussels curriculum = 3 jaar 1e graad ipv. 2 jaar, of een uitgebreide 
taalondersteuning). 
 
- Inzake leerlingenvervoer vraagt de CD&V dat De Lijn een zodanig aanbod uitwerkt 
dat de kinderen uit de Vlaamse Rand gemakkelijk en vlot naar scholen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kunnen gebracht worden. Daarnaast moeten de tarieven, 
abonnementen en overstapmogelijkheden van de verschillende openbare 
vervoersmaatschappijen beter op elkaar afgestemd worden. Daarmee wensen we de 
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de onderwijsinstellingen te verbeteren. 
 
- De time-outprojecten ontstonden in Brussel. Uit de eerste resultaten blijkt dat dit 
systeem, waarbij leerlingen tijdelijk uit de school worden gebracht om zich nadien 
opnieuw te integreren, vrij succesvol. Dit project moet meer middelen krijgen, zodat 
de mogelijkheid bestaat om meer leerlingen dit traject te laten volgen. De Vlaamse 
gemeenschap moet tevens onderzoeken of dit systeem navolging verdient in de rest 
van Vlaanderen. 
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- De scholengemeenschappen op het niveau van het secundair onderwijs in Brussel 
werken goed. De rol van deze scholengemeenschappen dient vergroot te worden. 
 
1.3.3. Buitengewoon onderwijs 

 
- Met de invoering van het GOK-decreet  werden sinds het schooljaar 2000-2001 
de bestaande  “onderwijsvoorrangsbeleidprojecten” in het  buitengewoon onderwijs 
verlengd. Hierdoor is er geen ruimte meer voor nieuwe projecten. Ondanks de 
invoering van het nieuwe financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs, 
veranderde op dit vlak niets voor het buitengewoon onderwijs.  CD&V vraagt 
daarom dat scholen voor buitengewoon onderwijs de kans krijgen om nieuwe OVB-
projecten in te voeren. Zoniet moeten er extra middelen worden voorzien voor de 
bijzondere ondersteuning van leerlingen van allochtone afkomst in buitengewoon 
onderwijs. 
 
- Daarnaast drukken we onze grote bezorgdheid uit over het dossier “leerzorg”, ook in 
Brussel.  
 
 
1.3.4. Hoger onderwijs 

- Bij de rationalisatie van het Vlaamse Hoger Onderwijs dient rekening gehouden te 
worden  met het Vlaamse wervingsgebied voor het hoger onderwijs in Brussel. 
CD&V is overtuigd van de noodzaak van een “Brusselfactor” in deze rationalisering.  

- In de volgende regeerperiode moet specifieke aandacht gericht worden op de 
professionele opleidingen, meer bepaald deze die voorbereiden op non-profitberoepen 
(gezondheidszorg, sociaal agogisch werk en onderwijs). De uitbouw van een 
expertisecentrum rond onderwijs & interculturaliteit in Brussel verdient hierbij onze 
volledige aandacht.  

- Bij de lerarenopleiding pleit CD&V voor de hervorming van het verplicht 
taalexamen Frans voor onderwijzers: dit taalexamen moet geschoeid zijn op een 
grondige vernieuwing van de taalscreening aan de hand van het nieuwe 
instrumentarium van de Vlaamse Gemeenschap (gebruik van EVC, EVK en 
assessment). 

- CD&V wil een feitelijke en gecoördineerde betrokkenheid van de Vlaamse publieke 
overheden bij alle instellingen van het Vlaamse hoger onderwijs in Brussel. 

- CD&V is overtuigd van de nood aan betere contacten tussen (i) de Stad Brussel en 
het Gewest en (ii) het hoger onderwijs (en zijn studenten) in het algemeen en het 
Nederlandstalig hoger onderwijs in het bijzonder. Momenteel worden deze Brusselse 
hoger onderwijsinstellingen niet voldoende gewaardeerd/betrokken bij het beleid door 
de bevoegde instanties. Ze hebben vaak geen aanspreekpunt voor specifieke 
problemen. 

- De city-marketing van het Gewest moet sterker om o.a. meer buitenlandse én 
Vlaamse studenten aan te trekken naar Brussel. Hierbij dienen de hoger 
onderwijsinstellingen van Brussel structureel betrokken worden.  
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- CD&V wil een betere ondersteuning van de vzw “Quartier Latin”: de verschillende 
Vlaamse overheden (zowel de VGC als de Vlaamse overheid) moeten dit meer 
structureel betoelagen. Quartier Latin hanteert momenteel noodgedwongen 
marktconforme prijzen, waardoor de hoger onderwijsinstellingen geen ruimte kunnen 
voorzien voor een “sociaal kotenbeleid”. 

- De samenwerking tussen het toekomstige het Vlaams Communicatiehuis Brussel, 
Quartier Latin en het Samenwerkingsplatform Hoger Onderwijs Brussel dient 
verankerd te worden. Al deze actoren moeten een brede waaier van 
studentenondersteuning en - voorzieningen kunnen aanbieden.  

- CD&V vraagt intensere samenwerking tussen alle Brusselse instellingen van het 
hoger onderwijs, zowel op logistiek als begeleidingsvlak (maar met behoud van de 
huidige diversiteit van het aanbod). Concurrentie onder Brusselse instellingen dient 
ons inziens zo veel als mogelijk vermeden te worden. De overheden moeten alle 
instellingen bij hun ondersteunend beleid consulteren. 

-  Er dient werk gemaakt te worden van een echt campusbeleid bij de Brusselse 
instellingen: de gemeenten moeten meer rekening houden met aanwezigheid van 
campussen op hun grondgebied, aangezien deze instellingen een belangrijke 
huisvestingspeler (kunnen) zijn. CD&V is overtuigd van het nut van een 
consolidatiebeweging van campussen in het Brussels Gewest. 

-  CD&V vraagt een onderzoek naar de verdeling van studie-opdrachten aan de 
Brusselse hoger onderwijsinstellingen. Indien daar grote verschillen uit komen, moet 
er gestreefd worden naar een meer evenwichtige verdeling van onderzoeksopdrachten 
tussen de onderwijsinstellingen. 

-  CD&V wenst om de steeds intensievere samenwerking tussen het Nederlandstalig 
en Franstalig hoger onderwijs in Brussel - in het bijzonder voor taal- en letterkunde - 
zo veel als mogelijk te ondersteunen vanuit de overheid.  

-   Innovatie is belangrijk. Daarom is CD&V pleitbezorger van meer (financiële) 
ondersteuning  voor innovatie-projecten, zoals voor incubatoren (creatie van 
omgeving waarin bepaald onderzoek maximale mogelijkheden krijgt, bv. via 
huisvesting). 

-  Vanuit het werkveld hebben we een acuut gebrek aan studentenfaciliteiten 
opgevangen: sportinfrastructuur (zeker in de binnenstad), een voldoende aantal goed 
uitgebouwde fuifzalen (deze ontbreken quasi volledig in heel het Gewest) en 
studentencafés (een zeer beperkt aantal). CD&V Brussel-19 vraagt hierover een 
stappenplan op te maken zodat we in de komende legislatuur concrete verbeteringen 
kunnen aanbrengen en ons imago van studentenstad kunnen waarmaken.  
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2. Leefbaar Brussel 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een aantrekkelijke omgeving om te wonen 
en te werken. Er is echter nog ruimte voor verbetering. CD&V pleit hierbij voor 
een duurzaam beleid, waarbij gelijktijdig aandacht wordt besteed aan 
ecologische, sociale en economische aspecten. Maatregelen ter verbetering van 
onze leefomgeving vormen opportuniteiten om sociale ongelijkheid tegen te gaan 
en de economische groei te versterken. 

2.1. Leefmilieu 
Een gezonde en nette omgeving is een recht voor iedereen die in Brussel woont of 
werkt. Op dat vlak zijn er extra inspanningen nodig. Leefmilieu en gezondheid zijn 
overigens nauw met elkaar verbonden : een nette en leefbare stad komt de gezondheid 
van haar inwoners ten goede. 

2.1.1. Afvalbeheer 
 
Brussel hinkt achter op het vlak van preventie en selectieve afvalinzameling. In 
vergelijking tot Vlaanderen en Wallonië zijn de resultaten voor verbetering vatbaar. 
• Het Gewest moet het principe van de ‘de vervuiler betaalt’ invoeren. Dat betekent 

dat de kost van de afvalinzameling en –verwerking wordt doorgerekend in de prijs 
van de verplichte witte afvalzak in plaats van in de gewestbelasting. Inwoners van 
het Gewest zullen daardoor aangezet worden om minder afval te produceren en 
beter hun afval te sorteren. De recycleerbare afvalfracties blijven immers gratis. 

• Het Gewest moet de inwoners ook op andere manieren aanzetten om beter hun afval 
te sorteren. Het Gewest stelt nu een verplicht sorteren van recycleerbare fracties in 
het vooruitzicht. Het zal erop aankomen om die verplichting duidelijk te 
communiceren en ook effectief af te dwingen. 

 

2.1.2. Openbare netheid 
 
• Sluikstorten en het dumpen van huishoudelijk afval in vuilnisbakken langs de weg 

moet ontmoedigd worden. Dat kan door te kiezen voor vuilnisbakken met kleine 
openingen, door een aangepaste communicatie en door regelmatige controles en een 
strenge handhaving (zie verder in dit hoofdstuk). Het telefoonnummer voor het 
melden van sluikstorten dient beter bekend gemaakt te worden. Indien deze 
ontmoedigingsstrategie niet functioneert, moet het sluikstorten zwaar beboet 
worden. Het onrechtmatig afval dient door de overheden snel weggehaald te 
worden, zo mogelijk binnen de 24 uur.   

• De algemene netheid in en rond stations kan beter. Stations en hun omgeving 
zouden een visitekaartje van de stad moeten zijn. 

• Er moeten meer openbare toiletten komen. Zij beantwoorden aan een reële behoefte 
van winkelende mensen en toeristen.   
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• Openbare netheid en leefmilieu zijn twee nauw verwante bevoegdheden die, in 
tegenstelling tot de huidige situatie, bij voorkeur toegewezen worden aan één 
minister. 

 

2.1.3. Luchtkwaliteit 
 
Het huidige lucht- en klimaatplan (zie ook 2.5.) moet herbekeken worden. Het huidige 
plan slaagt er niet in om de uitstoot van fijn stof terug te dringen en de internationale 
normen te halen. Er moet hiervoor een intergewestelijke benadering komen omdat de 
vervuiling niet stopt aan de gewestgrenzen. 
 
• Veel fijn stof is afkomstig van dieselwagens. De uitstoot door het wegverkeer kan 

teruggedrongen worden door het promoten van openbaar vervoer en het weren van 
autoverkeer uit bepaalde zones. De installatie van roetfilters dient aangemoedigd te 
worden. Er moet ook een betere ventilatie komen in de tunnels.  

• De beslissing van de Brusselse regering (einde 2008) om in periodes met 
uitzonderlijk hoge vervuilingsconcentraties alleen “alternerend rijden” toe te laten 
(d.w.z. alleen wagens met even of oneven nummerplaten) is een sterke maatregel en 
getuigt van doortastend optreden. 

• Ook moet verder onderzocht worden hoe de effecten van andere bronnen van 
luchtvervuiling (huisverwarming, …) kunnen teruggedrongen worden.   

 

2.1.4. Geluidsoverlast 
 
Inzake de vluchten die opstijgen of landen in het nabije Zaventem moet de overheid 
bij het uitstippelen van haar beleid streven naar een combinatie van maximale 
veiligheid, een evenwichtige spreiding met het oog op de gezondheid van de burgers 
en een blijvende aandacht voor economische aspecten zoals tewerkstelling. 
 
Ook andere vormen van geluidsoverlast (b.v. vrachtvervoer) moeten nauwlettend in 
het oog gehouden worden.  

2.2. Ruimtelijke ordening 
Door haar rol als Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad heeft Brussel een enorm 
potentieel inzake nationale en internationale uitstraling. Brussel kan niet achterblijven 
op andere Europese steden die de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd hebben in 
stedenbouwkundige projecten.  
 
CD&V wenst overigens de integrale overheveling van de bevoegdheid inzake 
ruimtelijke ordening naar het Brussels Gewest (zie ook hoofdstuk 11. van dit 
verkiezingsprogramma).  

2.2.1. Belangrijke zones als katalysator 
 
Enkele zones verdienen de komende jaren bijzondere aandacht omwille van de 
katalysator-rol die zij kunnen vervullen bij de ontwikkeling van het hele Gewest, 
zoals het centrum, de Europese wijk, de omgeving van het Zuidstation, de kanaalzone 
en de site van Schaarbeek-Vorming. 
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• Het centrum en de buurt van het Zuidstation zijn het eerste beeld dat bezoekers van 
Brussel te zien krijgen. Zij moeten een aantrekkelijk visitekaartje van de stad 
vormen.  

• In de Europese wijk dienen de verbindingen tussen de verschillende zones 
(Luxemburgplein, parken, Schumanplein) duidelijker en aangenamer te worden 
voor voetgangers. 

• Het kanaal is de grote breuklijn binnen het Gewest, zowel sociologisch als 
infrastructureel. De recente investeringen in de kanaalbuurt moeten versterkt 
worden om van het kanaal een bindmiddel in de stad te maken. 

• Schaarbeek-Vorming is de grootste grondreserve van het Gewest. Met haar 
ontwikkeling moet voorzichtig omgesprongen worden. De terreinen van 
Schaarbeek-Vorming zouden prioritair (maar daarom niet uitsluitend) bedoeld 
moeten zijn voor economische ontwikkeling. Omdat een stad maar ten volle kan 
bloeien indien zij investeert in duurzame economische ontwikkeling, moet de 
Haven van Brussel zich op deze site verder kunnen ontwikkelen met logistieke 
projecten die de duurzame bevoorrading van het Gewest ten goede komen (zie ook 
hoofdstukken 3.2. en 7. van dit verkiezingsprogramma). 

2.2.2. Stedenbouwkundige regels 
 
De Brusselse regering heeft recent wijzigingen aan de regels voor ruimtelijke 
ordening vastgesteld, die een stap in de goede richting zijn. Er komt een uniforme 
berekening van de termijnen, het verloop van de vergunningsprocedure wordt 
ingekort dankzij een vereenvoudiging van de beroepsprocedure en over projecten van 
bijzonder gewestelijk belang zal voortaan op het gewestelijke niveau worden beslist. 
Toch zijn er nog belangrijke aandachtspunten (zie ook hoofdstuk 8.4. van dit 
verkiezingsprogramma. 
• Er moet meer aandacht gaan naar de praktijk. De burger verdient een performante 

en  klantvriendelijke administratie. Nog voor hij zijn aanvraag indient, moet de 
burger door de gemeente op een efficiënte wijze kunnen geholpen worden. Eens de 
aanvraag is ingediend, moet de administratie de termijn ook effectief respecteren. 
En de wettelijke vereenvoudiging van de beroepsprocedure moet worden 
aangegrepen om de doorlooptijd ervan ook werkelijk in te korten.  

• De burger moet de mogelijkheid krijgen om een stedenbouwkundige vergunning en 
milieuvergunning elektronisch in te dienen bij een uniek loket. Bovendien moet 
dringend werk gemaakt worden van de digitalisering van de 
vergunningsprocedures. Zo moeten de contacten tussen bevoegde administratie en 
aanvrager via e-mail kunnen verlopen.  

• Er moet een stedenbouwkundige vergunningsplicht worden ingevoerd voor de 
opdeling van eengezinswoningen en appartementen in flats en studio’s. Door een 
dergelijke vergunningsplicht kan men in de wijk inspelen op het behoud van een 
gezonde mix van eengezinswoningen en meergezinswoningen, eigenaars en 
huurders enz. en op die manier de leefbaarheid van de wijk bewaken. 

• De ruimtelijke planlast moet worden verminderd. Enkel plannen die een 
meerwaarde vormen voor een efficiënt en effectief Brussels ruimtelijk 
ordeningsbeleid moeten blijven bestaan. Bovendien moeten de planprocedures 
verder worden vereenvoudigd en geoptimaliseerd. 
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2.2.3. Leegstand 
 
Zie hoofdstuk 8.5. van dit verkiezingsprogramma. 

2.2.4. Publieke ruimte 
 

• Het Gewest moet ruimte bieden aan uitdagende architectuur op basis van 
architectuurwedstrijden. Het Gewest moet ook kansen geven aan kwaliteitsvolle 
hoogbouw als architecturale bakens (zie ook hoofdstukken 6. en 8. van dit 
verkiezingsprogramma). CD&V vraagt ook dat zorgzamer wordt omgesprongen 
met de bestaande architectuur en met de monumenten en landschappen die het 
Gewest rijk is. 

• Het Gewest moet autoluwe zones identificeren in het kader van een integraal 
mobiliteitsbeleid. 

• CD&V vraagt meer water in de stad, bijvoorbeeld door meer fonteinen en vijvers, 
meer aandacht voor het kanaal, en - indien dit haalbaar is - door de Zenne opnieuw 
open te leggen (zie ook hoofdstuk 10.6. van dit verkiezingsprogramma). 

• CD&V vraagt om het groene karakter van de ruimten binnen huizenblokken beter te 
bewaren. 

• CD&V vraagt dat bij de sanering van stadskankers in wijken met weinig groen 
aandacht besteed wordt aan het aanleggen van parken en speelpleinen.   

• De stationsbuurten moeten visitekaartjes van de stad worden. De inrichting van de 
stations en van hun omgeving moet geoptimaliseerd worden met het oog op een 
beter veiligheidsgevoel. 

• CD&V vraagt dat bij de inrichting van publieke ruimten blijvend aandacht besteed 
wordt aan de situatie van personen met een handicap. 

• Bij de bespreking van de herinrichting van publieke ruimte dient grote aandacht 
besteed te worden aan de betrokkenheid van de buurtbewoners en andere relevante 
actoren.  

• Bij de inrichting van publieke ruimte moet aandacht geschonken worden aan de 
verhoging van het veiligheidsgevoel.  

• De gezamenlijke ondertekening in november 2008 door de drie gewestelijke 
Ministers van Leefmilieu van de zgn. “Structuurvisie voor het Zoniënwoud” - met 
het oog op een gecoördineerd beheer van deze groene long van Brussel - is een 
voorbeeld van intergewestelijke samenwerking en verdient navolging.  

2.3. Handhaving van milieu- en stedenbouwregelgeving 
De geloofwaardigheid van het milieu- en stedenbouwbeleid alsook het bekomen van 
effectieve resultaten op het terrein hangt in grote mate af van de manier waarop de 
milieu- en stedenbouwwetgeving wordt gehandhaafd.  
Een effectief toezicht op deze regelgeving vereist dat een adequaat aantal 
toezichthouders wordt ingezet op het terrein. De aanduiding van deze toezichthouders 
moet gebeuren op de diverse bestuursniveaus, namelijk op gewestelijk, gemeentelijk, 
intergemeentelijk niveau alsook op het niveau van de politiezones. Om de coherentie 
tussen deze verschillende toezichthouders te garanderen moeten in 
handhavingsprotocollen duidelijke afspraken worden gemaakt over de invulling van 
hun toezichtsopdrachten. 



Verkiezingsprogramma 2009 - CD&V - Brussel – p. 20�/62�   

Bovendien moeten schendingen van de milieu- en stedenbouwregels op de meest 
efficiënte manier worden beteugeld. Strafrechtelijke handhaving moet zich toeleggen 
op inbreuken die een risico kunnen vormen voor het leefmilieu en de gezondheid. De 
‘kleinere’ inbreuken, zonder impact op mens of leefmilieu, moeten via een snellere en 
effectievere procedure tot oplegging van een bestuurlijke geldboete worden 
afgehandeld met naleving van de rechten van verdediging. Kleine vormen van 
openbare overlast, zoals wildplassen, graffiti en hondenpoep, moeten gehandhaafd 
worden via gemeentelijke sancties. 
Naast de effectieve sanctionering van inbreuken, moeten de toezichthouders de 
noodzakelijke herstelmaatregelen of de staking van de wederrechtelijke activiteiten 
kunnen bevelen.  

2.4. Energie 
In het Brusselse gewest wordt 41% van de energie verbruikt door de gezinnen, 31% 
door de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, enz…), 23% door vervoer en 3% door 
de industrie. In Brussel dienen we alles in het werk te stellen om de Europese 
energiedoelstellingen te halen tegen 2020. In het Brussels Gewest zullen we ons 
hiervoor voornamelijk moeten richten naar de grootste verbruikers van energie: de 
gezinnen en de tertiaire sector. 
 

• Het verkrijgen van energie is een basisrecht. Huisvesting en energie slorpen 
het grootste deel op van het budget van de gemiddelde Brusselaar. 27% van 
alle Brusselaars leeft onder de armoedegrens en kan zijn/haar energie niet 
meer betalen. De vrijmaking van de markt heeft de beoogde prijsdalingen niet 
met zich mee gebracht, noch in Brussel, noch in Vlaanderen. Om mensen in 
een precaire situatie te beschermen, kan een contract enkele worden verbroken 
door de vrederechter; CD&V wil dat deze bescherming te allen tijde behouden 
blijft. Leveranciers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en dus ook aan 
de nodige openbare dienstverplichtingen blijven voldoen. 

• Indien mensen hun energiefactuur niet meer kunnen betalen, wordt een 
begrenzer geplaatst van 6 ampère. Dit is onmenselijk en onleefbaar! Op vraag 
van verenigingen zoals Samenlevingsopbouw en Welzijnszorg trok CD&V de 
minimumlevering in Vlaanderen op tot 10 ampère. Ook in het Brusselse 
gewest vraagt CD&V een minimumlevering van 10 ampère. 

• Verbruikte energie, moet betaald worden. Het is dan ook belangrijk dat 
mensen met betalingsproblemen zo snel mogelijk geholpen worden. Hiervoor 
moeten de diensten voor schuldbemiddeling de nodige steun krijgen. (moet 
ook in deel welzijn) 

• Het systeem van “smart metering” moet verder bestudeerd worden. Een 
“smart meter” heeft talloze voordelen vergeleken met een gewone 
energiemeter: een “smart meter” is afleesbaar van op afstand en dus kunnen er 
correcte facturen worden opgesteld op basis van werkelijk verbruik, 
begrenzingen kunnen gezet worden en weggenomen van op afstand, niemand 
hoeft nog langs te komen voor het aflezen van de meterstanden of om 
begrenzers te plaatsen en weg te nemen, wat een serieuze besparing zal 
betekenen. 

• Huishoudens moeten energie besparen in stappen: eerst gedrag aanpassen om 
energie te besparen, dan een goede muur- en dakisolatie en dubbele beglazing 
plaatsen, dan energiezuinige toestellen aanschaffen en pas daarna zware 
investeringen doen zoals het plaatsen van zonnepanelen. 
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• De huidige energiepremies voor ondermeer isolatie, verwarmingsketel en 
energiezuinige toestellen zijn een goede aanzet om mensen aan te sporen om 
minder te verbruiken. Deze moeten beter  worden bekendgemaakt via de 
website van Leefmilieu Brussel, folders en affiches. De communicatie moet 
ook meer gericht worden op mensen die het echt nodig hebben, via andere 
kanalen: scholen, CLB’s, Kind en Gezin, enz… Een administratieve 
vereenvoudiging is op dit vlak een absolute noodzaak.  

• Energie-audits zijn een goed instrument om te weten waar in de woning 
energie verspild wordt. Een audit is echter niet goedkoop, ze moeten dan ook 
nog meer ondersteund en aangemoedigd worden door het gewest. 

• Zonnepanelen worden in het Brusselse gewest overgesubsidieerd; gegoede 
burgers plaatsen ze zuiver als investering. Het Gewest gebruikt dit geld beter 
voor andere premies (isolatie, dubbel glas, verwarmingsketels, enz…). 

• Het Europees klimaatpakket streeft er naar om 20% minder energie te 
verbruiken, 20% minder CO2 uit te stoten en 20% hernieuwbare energie op te 
wekken. CD&V Brussel vindt dat de energieproductie uit groene stroom en 
groene warmte moet gestimuleerd worden zowel bij gezinnen, de tertiaire 
sector en de industrie, b.v. via zonneboilers, biomassa- en biogasintallatie en 
energie door afvalverbranding. Ook warmtekrachtkoppeling, waarbij de 
warmte bij stroomopwekking wordt gerecupereerd, moet ondersteund 
worden.… CD&V zal vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook blijven 
aandringen op een verdere liberalisering van de Belgische energiemarkt. In dat 
kader dient ook de bestaande Brusselse ordonnantie opnieuw te worden 
onderzocht op eventuele ongewilde drempels voor energieleveranciers die 
wensen actief te zijn op de Brusselse markt. Er dient te worden onderzocht of 
een fiscaal gunstig beleid kan worden ontwikkeld voor zowel bedrijven als 
privé-personen die afnemer zijn van groene energie. 

• De mogelijkheden van een derdebetalerssyteem voor energiepremies moeten 
worden nagegaan. Op die manier kunnen ook minder gegoeden investeringen 
zoals isolatie, uitvoeren, zonder daar de hele kostprijs van neer te tellen. 
Controle is nodig, om misbruik te voorkomen. 

• Het gewest moet het goede voorbeeld geven inzake energiebesparing. De staat 
van vele sociale woningen laat te wensen over. CD&V vraagt een 
inhaalbeweging van het gewest inzake renovatie van de bestaande sociale 
woningen met aandacht voor isolatie, dubbele beglazing, enz… 

• Veel Brusselaars wonen in huurwoningen. Zij kunnen dus de nodige 
renovaties aan hun woning niet zelf uitvoeren. Eigenaars moeten worden 
aangespoord om de woningen die ze verhuren, energiezuinig te maken. Indien 
eigenaars hun woningen verhuren aan de referentiehuurprijs kunnen ze 
rekenen op renovatiepremies. 

 

2.5. Klimaatplan 

In de huidige economisch moeilijke tijden is het niet vanzelfsprekend de hoge 
investeringskosten die gepaard gaan met het beleid dat moet gevoerd worden 
inzake terugdringing van broeikasgassen te verdedigen. Toch is dat wat CD&V 
doet. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Er is uiteraard de wetenschappelijke vaststelling dat bij ongewijzigd beleid de 
wereld afstevent op een ecologische ramp met verregaande economische en sociale 
gevolgen. Ook voor CD&V blijft het vermijden van dit doemscenario het 
uitgangspunt. Maar er is meer. 

Wereldwijd wachten lokale en regionale overheden en het bedrijfsleven niet op 
internationale afspraken om een eigen langetermijndenken te ontwikkelen inzake 
het behoud van ons Klimaat. Hun drijfveer is duidelijk: wie in de eerstkomende 
jaren tot de kopgroep behoort vermijdt niet enkel bijzonder pijnlijke ingrepen in een 
latere fase, maar verwerft economisch ook een enorm concurrentieel voordeel. 
Voor CD&V is er dan ook geen twijfel mogelijk: wil Brussel als hoofdstad van 
Europa en het federale België én als economisch centrum van ons land blijven 
meetellen dan moet het toetreden tot de kopgroep van Europese steden inzake 
klimaatbeleid. Dit in het belang van de Brusselse bevolking én van het hele land. 

Vanuit die filosofie verbindt CD&V zich voor de komende regeerperiode 2009-
2014 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het volgende: 

- Het Brussels Klimaatplan, dat in de huidige Brusselse regering mee onder impuls 
van CD&V werd uitgewerkt en duidelijke engagementen aangaat tot 2020, dient 
onverkort te worden uitgevoerd. 

- In overleg met het brede maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven dienen 
de vorderingen in dit beleid jaarlijks te worden geëvalueerd. Daarnaast pleit CD&V 
ook voor een klimaattoets: elke beleidsbeslissing van een Brusselse overheid dient 
vooraf te zijn gewikt en gewogen in functie van de vooropgestelde klimaatdoelen. 
Rekening houdend met de sociale en economische realiteit in het Gewest en met de 
ontwikkelingen op internationaal vlak moet erover worden gewaakt dat Brussel 
haar streven om tot de Europese kopgroep te behoren haalt. Indien nodig moeten 
bijkomende inspanningen worden gedaan. 

- De volgende Brusselse regering moet in de komende regeerperiode komen tot een 
Brussels Klimaatplan II dat vooruitblikt op het te voeren beleid ná 2020. 

- Het uitgangspunt blijft het algemeen belang. CD&V zal er daarom streng op 
toezien dat ook het beleid inzake klimaat in nauw overleg met de andere overheden 
in ons land vorm krijgt. 
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3. Werkend Brussel (economie en tewerkstelling) 

 
Brussel is één van de meest welvarende regio’s in de Europese Unie. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is tevens een belangrijke economische motor voor België, 
Vlaanderen en Wallonië.  
 
Terzelfdertijd kampt Brussel met een groeiende dualisering, en blijft het aantal 
(laaggeschoolde) werkzoekenden er zeer hoog. Dé grote uitdaging op het vlak 
van economie en tewerkstelling in Brussel zal er de komende jaren in bestaan om 
een brug te bouwen tussen de economische bedrijvigheid die zich in de stad 
afspeelt, en de (Brusselse) werkzoekenden.  
 
 
3.1. Tewerkstelling 
 
 
Werk, werk en nog eens werk  
 
90.000 werkzoekenden en een stad die toch veel jobs genereert. Daar moet iets aan 
gedaan worden. Actiris moet intensere opvolgingstrajecten uitwerken, waardoor zij 
aan de werkzoekenden veel meer concrete jobaanbiedingen moet kunnen voorleggen.  
Werkzoekenden moeten meer kansen krijgen en die kansen willen benutten. Ze 
moeten ook veel sneller opgevolgd en begeleid worden door Actiris om hen te 
ondersteunen en te stimuleren bij het zoeken van een betrekking, het volgen van een 
opleiding, …Kortom : een activering waarbij Actiris moet handelen als “Activiris”. 
 
De door deze regering ingezette weg ten aanzien van Actiris met het sluiten van een 
beheerscontract moet verder gezet worden; dit betekent (i) een nog grotere focus op 
de kerntaak, met name werk aanbieden, en (ii) een financiering die ook 
resultaatgerichte criteria opneemt. 
 
De deuren die onder de huidige Brusselse minister van Werk opengezet werden, 
moeten nog verder open: de samenwerking met de VDAB moet absoluut verder gezet 
worden, gelet op de aanwezige vacatures voor laaggeschoolden in de rand rond 
Brussel. 
 
CD&V vraagt de oprichting van gemengde ploegen van arbeidsbemiddelaars van 
Actiris en VDAB. 
 
De VDAB moet meer inspanningen doen op het vlak van opleiding voor Brusselaars. 
In dit verband moet het mogelijk worden dat de Vlaamse opleidingscheques ook 
gelden voor anderstalige opleidingen, te beginnen voor opleidingen waarvoor in 
Brussel geen Nederlandstalig aanbod aanwezig is. 
 
Ook de Franstalige opleidingsactor, Bruxelles-Formation moet veel meer geactiveerd 
worden via een beheerscontract. 
 
Activerende initiatieven die de beroepsinschakeling bevorderen, zoals sociale interim 
of activiteitencoöperatieven moeten meer kansen krijgen. 
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Dit geldt ook voor de Referentiecentra die een Brusselse oplossing uitmaken om de 
noodzakelijke afstemming tussen opleiding en arbeidsaanbod te versterken met 
concrete initiatieven. 
 
De tewerkstellingsprogramma’s die een groot aandeel van het tewerkstellingsbudget 
uitmaken moeten herdacht worden. In plaats van een onrechtstreekse financiële 
ondersteuning van bepaalde noodlijdende sectoren door toekenning van medewerkers 
voor onbepaalde duur, moet de klemtoon komen op in tijd beperkte “rotatieve” 
programma’s die het opdoen van beroepservaring en het bevorderen van een overstap 
naar het normale economische circuit beogen. 
 
De Brusselse sociale economie moet zich verder kunnen ontplooien; de regelgeving 
moet hierbij meer gediversifieerd worden naar :  

(i) een eerste categorie van werknemers waarbij de doorstroming en de 
verwerving van competenties centraal staan; 

(ii) een tweede groep van werknemers die een langere begeleiding nodig 
hebben; 

(iii)  en tenslotte de invoering van sociale werkplaatsen ten behoeve van een 
kwetsbaar doelpubliek dat naar alle waarschijnlijkheid niet in een normaal 
economisch circuit zal geraken. 

 
CD&V pleit voor een beperkte uitbreiding van de succesvolle dienstencheques, naar 
bepaalde klussen of tuinonderhoud waarbij ook meer mannelijke arbeidskrachten 
kunnen ingeschakeld worden. 
 
Diversiteitsplannen moeten verder gepromoot worden bij de werkgevers waarbij de 
uitwisseling van goede praktijken meer ingang moet vinden. De visie van CD&V 
Brussel op het diversiteitsbeleid in het algemeen wordt meer in detail beschreven in 
het hoofdstuk “Intercultureel Brussel” (6.2.) van dit verkiezingsprogramma. 
 
Het invullen van knelpuntberoepen (én de uniformisering van de definitie van de 
knelpuntberoepen met het Vlaamse en het Waals Gewest) moet prioriteit krijgen 
vanwege de overheden.  
 
Ook de Vlaamse gemeenschap en de VGC moeten hun inspanningen voor de 
invulling van zgn. “Vlaamse” knelpuntberoepen in Brussel (op de domeinen 
onderwijs, welzijn en gezondheid) verderzetten (zie ook de hoofdstukken 1. (“Lerend 
Brussel” en 4. (“Zorgzaam Brussel”) van dit verkiezingsprogramma).  De (taal)IBO’s 
moeten verder uitgebouwd worden.  
 
 
3.2. Economie 
 
 
It’s the economy, stupid ! 
 
We stevenen af op een zware economische crisis, die een grote impact zal hebben op 
de werkloosheid en op onze bedrijven. Gezien het groot aantal werklozen en het groot 
aantal faillissementen is Brussel reeds een kwetsbaar gewest. We moeten binnen het 
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kader van onze bevoegdheden en mogelijkheden er alles aan doen om de crisis zo veel 
mogelijk te beperken voor de bedrijven en de KMO’s. 
 
3.2.1. De cruciale rol van KMO’s en ééngezinsbedrijven in de Brusselse economie  
 
De KMO’s en de ééngezinsbedrijven blijven de economische motor van het Brussels 
Gewest. Hun rol op economisch en maatschappelijk vlak is cruciaal voor Brussel.  
 
Naast het tewerkstellingseffect zorgen kleine ondernemingen ook voor levendige 
buurten. Zij moeten prioritair aandacht krijgen vanwege het beleid. Hierbij kan o.a. 
werk gemaakt worden van een “KMO-innovatieplan”, van maatregelen die erop 
gericht zijn om energie voor KMO’s betaalbaar te houden, en van een meer 
gestroomlijnde informatie m.b.t. de bestaande premies en tewerkstellingsmaatregelen.    
 
CD&V erkent de unieke waarde en economische kracht van de bestaande 
handelskernen, en pleit voor hun instandhouding, renovatie en stimulering. De 
uitbreiding van de distributiecapaciteit en het aantal handelszaken van een 
handelskern gebeurt hierbij (bij voorkeur) door inbreiding.  
 
De volgende Brusselse regering moet werken aan een PPS-systeem om de renovatie 
van het kleinbedrijf in publiek-private samenwerking te laten verlopen, door 
eenvoudige regelgeving inzake cofinanciering van de investeringen. 
 
Bij de uitvoering van openbare werken pleit CD&V ervoor om meer dan ooit 
rekening te houden met actieve handelszaken, en om de noodzakelijke 
overbruggingskredieten te voorzien bij een eventuele blokkering van de toegang. 
 
In gezamenlijk overleg met de andere gewesten streven we naar een stop inzake grote 
distributieoppervlakten tijdens de komende legislatuur.   
    
3.2.2. Naar een versterking van de Brusselse economie 
 
Economische groei door het aantrekken van nieuwe bedrijven die tewerkstelling 
creëren, ook voor de lager geschoolden,  is meer dan ooit essentieel. 
 
De Brusselse actoren zoals GOMB, GIMB en BAO moeten dit als leidraad nemen. Er 
moet overigens meer coherentie, overleg en samenwerking tussen deze belangrijke 
actoren komen.   
 
Net zoals dit gebeurde op het vlak van de tewerkstelling, moeten er - bij het 
aantrekken van bedrijven in de Metropolitane zone of bij de ontwikkeling van grote 
projecten (handelscomplexen) - samenwerkingsakkoorden gesloten worden met 
Vlaanderen (en ook met Wallonië) om structureel overleg op te starten, synergieën te 
benutten en zinloze concurrentie te vermijden.  
 
Het gewest moet prioritair investeren in stedelijke, creatieve economie (cultuur, 
toerisme, film,…) en in milieutechnologie. Brussel moet een sterk onthaalbeleid 
ontwikkelen voor deze sectoren, zodat het voor deze domeinen binnen de vijf jaar tot 
een kenniscentrum kan uitgroeien. 
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Er moet verder werk gemaakt worden van een Brussels economisch innovatiebeleid 
(cfr. Arkimedes in Vlaanderen). CD&V vraagt een bijzondere inspanning op het vlak 
van klimaatvriendelijke innovatie en pleit voor de oprichting van een kenniscentrum 
terzake. Dit in een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, universiteiten en 
onderzoekscentra en de Brusselse overheid (BIM, MIVB, GOMB, BAO…). 
 
De Brusselse overheden moeten verder in de richting gaan van één-loket-systemen, 
waarbij privé-partners kunnen betrokken worden, omdat ze laagdrempeliger kunnen 
zijn ten aanzien van (kandidaat)ondernemers. 
 
Het door het gewest opgerichte fiscaal compensatiefonds, dat een goed systeem is om 
de wirwar aan gemeentelijke belastingen op de bedrijven af te schaffen, moet 
uitgebreid worden. Gemeenten moeten maximaal aangemoedigd worden om aan dit 
systeem deel te nemen.  
 
De aantrekkelijkheid van de handelskernen moet verhoogd en gestimuleerd worden. 
Dit kan o.a. door aangenamere voetgangersstraten en alternatieve parkeergelegenheid.  
 
Tevens moet het aanbod van de handelsactiviteiten meer gestuurd worden om 
verschraling in de aangeboden diensten en producten tegen te gaan, om voldoende 
diversiteit en specialisatie te garanderen, en om het imago van de handelswijken te 
versterken.  
 
De hinder die kleine en grote handelszaken ondervinden van openbare werken moet 
door de diverse overheden nauwlettend in het oog gehouden worden om op die 
manier deze handelszaken zo weinig mogelijk schade te berokkenen. 
 
Bij de uitbouw van nieuwe projecten inzake huisvesting (b.v. verkavelingen, 
nieuwbouwprojecten, …) dient systematisch ruimte voorzien te worden voor de 
inplanting van buurtwinkels. 
 
De wildgroei van nacht- en telefoonwinkels die in een aantal gevallen voor overlast 
zorgen moet aangepakt worden. 
 
3.2.3. De haven van Brussel, een belangrijke economische partner 
 
De havenzone is een belangrijke groeipool inzake logistiek en dient versterkt te 
worden. Om klaarheid te scheppen over het gebruik van de gronden langs het kanaal, 
pleiten we voor een groot masterplan waar zowel het Brussels Hoofdstelijk Gewest 
als de betrokken gemeenten zich achter schragen (zie ook de hoofdstukken 2. en 7. 
van dit verkiezingsprogramma). 
 
Er moet ook in de havenzone duidelijkheid komen over welke terreinen voor welke 
functies (wonen recreatie, groen, economie) dienen. De economische activiteit mag 
hierbij zeker niet verminderd worden. 
 
Er moet nagekeken worden of de containerterminal niet uitgebreid kan worden, en of 
bij grote bouwwerken het transport van materiaal niet verplicht kan gebeuren via het 
spoor of via het water (cfr. de haven van Parijs).  
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4. Zorgzaam Brussel (welzijn, gezondheid en gezin) 

 
Het blijft voor CD&V een topprioriteit om de gezondheids- en welzijnszorg 
toegankelijk te maken voor iedereen, zeker binnen de Brusselse multiculturele 
context en complexe institutionele omgeving. Ook de instrumenten in het kader 
van het gezinsbeleid moeten zo ruim mogelijk toegankelijk zijn.   
 
Hierbij is het Nederlandstalig zorgaanbod er voor de Nederlandstaligen, zodat 
zij met hun zorgvraag in hun eigen taal terecht kunnen, maar het staat uiteraard 
ook open voor alle andere gemeenschappen die Brussel rijk is. Meer en meer 
moeten we immers aandacht hebben voor de zorgvragen van de allochtone 
gemeenschappen, en de barrières (taal, cultuur, religie...) die hiermee gepaard 
kunnen gaan, doorbreken. 
 
 
4.1. Algemene krijtlijnen 

 
 
De verdere uitbouw van het Nederlandstalig welzijns- en gezondheidsbeleid in 
Brussel moet hand in hand gaan met de uitbouw van het lokaal sociaal beleid. De 
realisatie van de initiatieven die CD&V bepleit moet er voor zorgen dat we tot een 
vlot toegankelijk, kwalitatief en fijnmazig Nederlandstalig zorg- en welzijnsnetwerk 
komen. Het aanbod moet voldoende gekend zijn, en zichtbaar in het straatbeeld. 
Hiertoe willen we alle Nederlandstalige zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel 
uitrusten met een herkenbaar  logo.  
 
Verder blijven we werken aan de promotie van Brussel, als stad om te studeren, te 
werken en te wonen. Het aantrekken van meer Nederlandstalige huisartsen, 
verpleegkundigen, paramedische beroepen, thuiszorghulpverleners en 
welzijnswerkers in Brussel blijft immers één van de grootste uitdagingen voor de 
komende jaren. Om het tekort op te vangen willen we - naar analogie met wat 
voorzien is voor de onderwijzers en leraren in de Nederlandstalige scholen in Brussel 
- een Brussel-premie uitwerken voor knelpuntberoepen in welzijn, gezondheid en 
kinderopvang. 
 
CD&V draagt natuurlijk ook zorg voor de senioren. Ook al is de 
vergrijzingsproblematiek (of dienen we eerder te spreken van het 
“verzilveringsvraagstuk” ?) in Brussel minder urgent dan in Vlaanderen en Wallonië, 
toch mogen we zeker niet op onze lauweren rusten. We zijn namelijk nog ver 
verwijderd van de door de Vlaamse gemeenschap vooropgestelde programmatie. Bij 
de verdere uitbouw van de voorzieningen dient vertrokken te worden vanuit de optie 
om de ouderen zo lang mogelijk de kans te geven zelfstandig te blijven wonen. Dit 
vergt in een gediversifieerde en gedifferentieerde stad als Brussel de nodige 
creativiteit. Senioren van allochtone afkomst verdienen hierbij onze bijzondere 
aandacht (zie ook hoofdstuk 6.2. van dit verkiezingsprogramma).  
 
De verschillende regelgevingen van de diverse overheden (federaal, Vlaams, Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, VGC, gemeenten, …) mogen niet in het nadeel spelen van de 
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hulpvrager. CD&V pleit voor een goede informatie-uitwisseling en samenwerking 
tussen alle bevoegde overheden om te komen tot een gediversifieerd en kwalitatief 
aanbod (van Vlaanderen, de VGC, COCOF en GGC) dat openstaat voor alle 
Brusselaars.  
 
 
4.2. Welzijnsbeleid 

 
 

Onze prioriteiten voor een verdere uitbouw van het Nederlandstalig welzijnsbeleid in 
Brussel zijn de volgende :  

 
- de continuering van het uitbreidingsbeleid voor personen met een handicap, vooral 
voor zwaardere zorgvormen (tehuis voor niet werkenden, geïntegreerd wonen...); 
- de oprichting van een antenne van het Toegankelijkheidsbureau met als doel de 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid (zowel op het vlak van de 
huisvesting, de mobiliteit, de tewerkstelling, …) te vergroten voor personen met een 
handicap; 
- de verdere uitbouw van het lokaal sociaal beleid in Brussel. In negen zones, 
geografisch evenwichtig gespreid, moet er een bemand “Sociaal Infopunt” komen om 
de bevolking bij te staan bij concrete zorgvragen. Deze infopunten worden in 
samenwerking met OCMW's, CAW's, Samenlevingsopbouw, de minderhedensector, 
de lokale dienstencentra, de gemeenschapscentra, … uitgebouwd; 
- de verdere uitwerking van de woonzorgzones. Dit zal tijdens de volgende legislatuur 
leiden tot nieuwe projecten zoals een dagverzorgingscentrum, aanleunwoningen, 
rusthuizen, lokale dienstencentra, een woonvorm voor dementerenden en een nursing-
unit voor personen met een handicap; hierbij moet zeker ook aandacht besteed worden 
aan de gemeenten in Zuid-oost Brussel, waar het aantal welzijnsvoorzieningen 
vandaag aan de lage kant ligt; 
- de uitbouw van het sociaal vervoer. Voor een deel van de bevolking zijn de 
bestaande welzijnsvoorzieningen onbereikbaar (gebrek aan eigen vervoer, 
ontoegankelijkheid of onbereikbaarheid van het openbaar vervoer). Daarom opteren 
we ervoor om het bestaande aanbod van sociaal vervoer in Brussel te versterken en uit 
te breiden door een samenwerking tussen de sociale vervoerdiensten en de lokale 
dienstencentra; 
- meer aandacht voor intrafamiliaal geweld. Nog te veel vrouwen en kinderen zijn het 
slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Voor hen willen we een Nederlandstalig 
opvangtehuis waar ze samen met hun kinderen op adem kunnen komen; 
- de uitbouw van een nachtopvang en een nachthotel voor senioren; 
- een grotere aandacht van de Brusselse OCMW’s voor de Vlaamse regelgeving (b.v : 
band aanhalen tussen de Brusselse OCMW’s en het Vlaamse steunpunt 
Vakantieparticipatie); 
- de verdere ontwikkeling van een inclusief, globaal en gecoördineerd beleid ter 
bestrijding van de armoede. Tegelijkertijd wordt gekeken naar mogelijkheden om de 
belangen van de mensen die in armoede leven meer te laten doorwegen in het beleid; 
- meer aandacht voor het instrument van de schuldbemiddeling; 
- een efficiënte terbeschikkingstelling (voor de Brusselse voorzieningen) van de 
aanwezige expertise inzake diversiteit en interculturalisering;  
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- ook Brusselse senioren hebben recht op een goede kwalitatieve opvang; er moet 
verder werk worden gemaakt van de verruiming van het aanbod van rusthuizen waar 
de senioren in het Nederlands terechtkunnen; 
- een blijvende waakzaamheid over een vlotte toepassing en toegankelijkheid van de 
zorgverzekering, ook in Brussel; 
-  in elke grootstad, dus ook in Brussel, is het aantal problematische gezinssituaties 
aanzienlijk; de investeringen in de bijzondere jeugdzorg (crisisopvang) die ingezet 
werden tijdens de vorige legislatuur dienen dus voortgezet te worden;  
- bij de projecten die gesubsidieerd worden door het  Stedenfonds moet de klemtoon 
liggen op de bestrijding van de armoede;  
- een krachtige ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Samen met het steunpunt 
voor vrijwilligerswerk, de (hoge)scholen en universiteiten wordt er een campagne 
opgezet om scholieren en studenten nauwer bij het vrijwilligerswerk te betrekken. 
 
 
4.3. Gezondheidsbeleid 
 
 
CD&V wil na de verkiezingen van 2009 voortbouwen op het Vlaamse en VGC-beleid 
dat deze en vorige legislaturen werd gevoerd. Hierbij dient verder werk gemaakt te 
worden van een toegankelijke gezondheidszorg, dichtbij de mensen en de gezinnen 
waarbij de huisarts, geheel volgens de Vlaamse visie van echelonering, de spilfiguur 
is, en waarbij preventie centraal staat. Om dit voluit te kunnen realiseren moeten we 
over de nodige instrumenten beschikken om onze visie op gezondheidszorg voluit te 
kunnen uitbouwen. Het is duidelijk dat we in Brussel meer Nederlandskundige 
(huis)artsen, (para)medisch en zorgkundig personeel nodig hebben om de 
Nederlandstalige patiënten op te vangen. Het is hierbij van groot belang om studenten, 
stagiairs en jonge afgestudeerden warm te maken voor Brussel en hen te wijzen op de 
talrijke troeven die Brussel biedt (om er te studeren, te werken en te wonen).  
 
Meer concreet denken we aan :  
 
- een dynamisering van de SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerste Lijn) en Logo 
(Lokaal Gezondheidsoverleg) in Brussel; 
- een financiële ondersteuning voor startende Nederlandstalige huisartsen, en 
verzorgend en verplegend personeel;  
- de verdere uitbouw van de taxidienst gekoppeld aan huisartsenwachtposten om 
tegemoet te komen aan de mobiliteits- en de veiligheidsproblematiek;  
- een uitbreiding van de tweetaligheidspremies, nu enkel in voege in de openbare 
ziekenhuizen, naar de privé-ziekenhuizen. Ook moet nagekeken worden hoe deze 
premies kunnen gedefiscaliseerd en “gesocialiseerd” (om in aanmerking genomen te 
worden voor de berekening van het pensioen van de genieter van de premies) worden; 
- een blijvende aandacht voor preventie en voorlichting. We denken aan campagnes 
en initiatieven met betrekking tot gezonde voeding, TBC, HIV-besmetting, stoppen 
met roken, baarmoederhalskanker, vroegtijdige opsporing van borstkanker... M.b.t. 
borstkanker willen we ervoor zorgen dat de deelname aan de screening stijgt en dat 
meer kansarme vrouwen bereikt zouden worden. 
- de versterking van Zorgnet (virtueel Vlaams ziekenhuis). Zorgnet zorgt ervoor dat 
een patïent zijn medisch traject, van de diagnose tot en met de nazorg, in het 
Nederlands kan doorlopen; 
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- een blijvende ondersteuning van specifieke initiatieven met een bijzondere 
meerwaarde voor de grootstedelijke situatie van Brussel, en die zich richten naar 
kansarmen en andere kwetsbare doelgroepen (o.a. kansarme aidspatiënten, holebi's, 
tuberculose patiënten, mensen met een verslavingsproblematiek); 
- een grotere aandacht voor de geestelijke gezondheid en de vereenzaming van 
ouderen (cfr. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg); 
- een grotere aandacht voor de geestelijke gezondheid van gedetineerden in Brussel; 
- een regionale parkeerkaart voor huisartsen, kinesitherapeuten, 
thuisverpleegkundigen en thuiszorgdiensten, en in alle gemeenten een voldoende 
groot aantal voorbehouden parkeerplaatsen voor deze doelgroepen; 
- de correcte toepassing van de taalwetgeving in de bicommunautaire instellingen en 
een beter en transparenter management in de Iris-ziekenhuizen. Dit dient gekoppeld te 
worden aan de verdere sanering van de openbare ziekenhuizen, en een versterkte rol 
van het Gewest in de Iris-ziekenhuisstructuur; 

 
 

4.4. Gezinsbeleid 
 
 
De druk op mensen is de laatste jaren ontzettend toegenomen. Het evenwicht tussen 
werk en gezin is vaak zoek. Vooral jonge gezinnen en éénoudergezinnen hebben het 
dikwijls moeilijk. Voor de gezinspartij die CD&V is, vormen deze evoluties 
belangrijke uitdagingen. Gezinnen vormen immers - ook in een grootstad zoals 
Brussel - de hoeksteen van onze samenleving. Een goed uitgebouwd netwerk van 
kinderopvang op maat is essentieel om jonge ouders bij te staan in de eerste 
levensjaren van hun kind. Op het vlak van kinderopvang werd tijdens de voorbije 
legislatuur overigens een sterke inhaalbeweging ingezet, op basis van een studie over 
de concrete noden op het terrein. Het taalbeleid naar ouders en hun kinderen moet 
worden versterkt, met bijzondere aandacht voor de doorstroming vanuit de 
kinderopvang naar het kleuteronderwijs. Ook later hebben ouders vaak nood aan 
opvoedings- en gezinsondersteuning. Bij meer complexe hulpvragen over leer- en 
ontwikkelingsstoornissen moeten ouders en kinderen terecht kunnen in aangepaste 
diensten, zoals centra voor geestelijke gezondheidszorg en kinderpsychiatrie. 
 
Meer concreet denken we aan : 
 
- een inhaalbeweging op het vlak van preventieve gezinsondersteuning (tweede 
prenataal steunpunt, meer zittingen in consultatiebureaus van Kind&Gezin, verhoging 
van het aanbod van Kind&Gezin in de Brusselse ziekenhuizen); 
- meer plaatsen in Nederlandstalige kinderdagverblijven en bijzondere aandacht voor 
toegankelijkheid en diversiteit. Ook de gemeenten moeten meer worden gestimuleerd 
om  Nederlandstalige kinderdagverblijven te ondersteunen; 
- een voldoende groot aantal initiatieven buitenschoolse opvang die zich richten op de 
buurt en aan kruisbestuiving doen met sport, cultuur en vrije tijd; 
- de ondersteuning van initiatieven inzake opvoedingsondersteuning, zoals de 
opvoedingswinkel en ontmoetingsplaatsen voor ouders en kinderen. 
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5. Veilig Brussel 
 
 
Als stadsgewest heeft Brussel net als andere grootsteden af te rekenen met een 
hoog criminaliteitscijfer. De toenemende armoede en de werkloosheid kunnen in 
een aantal gevallen aan de basis liggen geweld van en crimineel  gedrag.  De 
minst begunstigde wijken - en hun inwoners - ervaren hier vaak als eerste de 
gevolgen van. 
 
Het beleid mag deze problemen niet uit de weg te gaan of ontkennen. CD&V wil 
de criminaliteit in Brussel dan ook “aanpakken” en niet “inpakken”. Veiligheid 
is niet alleen een basisrecht voor alle bewoners, maar het is ook een plicht van 
onze samenleving. CD&V wil de veiligheid van elke burger verhogen zonder 
echter te vervallen in te radicale maatregelen die o.a. de vrijheden van de 
bewoners zou beperken. 
 
De overheid moet deze veiligheid garanderen, en ze moet dan ook de nodige  
financiële middelen hiervoor uittrekken.  
 
CD&V wil dat in Brussel voorrang gegeven wordt aan de verkeersveiligheid en 
de veiligheid in de straat. Maar ook de veiligheid thuis moet vanwege het beleid 
de nodige aandacht krijgen.  
 
 
5.1. Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid in Brussel laat nog te wensen over. Wij willen een duidelijk 
beeld van de werkelijke verkeersonveiligheid, zodat op een doeltreffende manier en 
op basis van een wetenschappelijk verantwoorde verkeersveiligheidsanalyse echt 
werk gemaakt kan worden van het wegwerken van de verkeersonveilige punten op het 
Brusselse wegennet. 

In de woonwijken is er nood aan een (verkeers)veilige leefomgeving. Er is nood aan 
autoluwe zones, aan speelstraten tijdens de vakanties en 30 km-zones rond scholen en 
ziekenhuizen, veilige en comfortabele fietspaden, fietsroutes en voetpaden. 

Heel wat onveiligheid op straat wordt veroorzaakt door automobilisten die hun wagen 
parkeren op voetpaden, fietspaden, kruispunten, of oversteekplaatsen. Hier wordt 
vaak te weinig tegen opgetreden. Heel wat burgers ergeren zich aan het feit dat iets te 
lang parkeren aan een parkeermeter wel bestraft wordt, maar dat zij die helemaal fout 
geparkeerd staan er zonder boete van af komen. Er dient dan ook, in samenwerking 
met het Gewestelijk Agentschap Parkeren, werk gemaakt te worden van een 
geïntegreerd parkeerbeleid waarbij alle overtredingen, en in eerste instantie deze die 
de verkeersveiligheid in het gedrang brengen, gestraft zullen worden. 
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5.2. Veiligheid in de straat 

 
 

Om geweld en criminaliteit te bestrijden en om tot doeltreffende resultaten te komen 
die zichtbaar en voelbaar zijn voor de maatschappij, is het meer dan ooit noodzakelijk 
dat politie, gerecht, overheidsdiensten en burgers nauw met elkaar samenwerken op 
het terrein. “Gewapend bestuur” impliceert ook preventieve maatregelen zoals de 
aanpak van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten, het investeren in de kwaliteit van 
het onderwijs, het sensibiliseren en inschakelen van ouders om de sociale controle in 
de probleemwijken te verbeteren ten behoeve van de veiligheid in Brussel en haar 
bewoners… 

De veiligheid en het veiligheidsgevoel in het openbaar vervoer moeten verhoogd 
worden (zowel in de metro- en treinstations als op het bovengronds net, via meer 
veiligheidspersoneel of stewards overdag, ’s avonds en tijdens het weekend en tot aan 
de eindhaltes). 

Sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep, overvolle vuilnisbakken, beschadigde 
voetpaden, kapotte verkeerslichten en verkeersborden : het zijn voorbeelden van 
zaken die het onveiligheidsgevoel op straat verhogen. In de voorbije jaren werd hier al 
puik werk geleverd. Propere straten, stadswachten die optreden tegen overtreders, 
betere openbare verlichting, goed onderhouden voetpaden: hier moet verder werk van 
gemaakt worden. Ook het toezicht op de vele werven dient verbeterd te worden 

CD&V pleit voor de samenvoeging van de verschillende politiezones tot één zone. 
Vandaag werken de politiediensten immers nog te versnipperd. De huidige 
politiezones zijn te klein. Het samenbrengen van deze zones in één hoofdstedelijke 
politiezone met diverse antennes per gemeente laat toe kosten te besparen en meer 
blauw op straat te krijgen waar en wanneer nodig. Dit moet leiden tot een coherenter 
gewestelijk veiligheidsbeleid (zie ook hoofdstuk 9. van dit verkiezingsprogramma, 
m.b.t. het toezicht op de naleving van de taalwetgeving bij het politiepersoneel). 

Bewoners zien vaak politiepatrouilles in hun straat of hun wijk, zonder er echt contact 
mee te hebben. Meer patrouilles te voet of met de fiets zijn noodzakelijk om de band 
met de bevolking te versterken en een echte nabijheidspolitie te hebben.  

De veiligheid van de reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer is een 
cruciaal thema. CD&V verwijst hierbij naar de nieuwe regeling voor het 
veiligheidspersoneel van de MIVB, dat bijkomende bevoegdheden krijgt.     

We stellen vast dat vele politieagenten in Brussel, ook op het niveau van de 
inspecteurs, zelden in Brussel wonen, en dus slechts een beperkte band hebben met de 
stad of haar bewoners. Hun aanwerving is overigens een bevoegdheid van de federale 
politie. In hun opleiding moet er in ieder geval meer aandacht gaan naar kennis van de 
stad en haar bewoners. 

Via voorbeeldfiguren en kennismakingsrondes van scholen moeten voldoende 
jongeren van alle bevolkingsgroepen overigens gestimuleerd worden om de rangen 
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van de Brusselse politie te vervoegen en mee gestalte te geven aan het 
veiligheidsbeleid in hun stad. 

De politie moet overal in de stad aanwezig zijn. In bepaalde wijken kan een vorm van 
straffeloosheid ontstaan omdat de politie er minder aandacht aan besteedt. Het is net 
in deze wijken dat er bijkomende inspanningen moeten geleverd worden om ook daar 
het veiligheidsgevoel te verhogen. Bovendien is een samenwerking tussen de lokale 
en de federale politie noodzakelijk om de zware criminaliteit in bepaalde wijken het 
hoofd te bieden. 

De wijkagent dient in ere hersteld te worden. Vaak kennen de bewoners vandaag hun 
wijkagent niet meer. De wijkagenten dienen betrokken te worden in de oprichting van 
buurtinformatienetwerken, zodat zij een band ontwikkelen met de wijk waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. Hun diensturen dienen aangepast te worden aan de realiteit van 
een stad en haar bewoners. Ook ’s avonds en in het weekend dienen wijkagenten 
aanwezig en bereikbaar te zijn. 

Druggebruik is vaak de aanleiding tot crimineel gedrag. Aan onze schoolpoorten en in 
onze scholen dient hard opgetreden te worden tegen drugs. Er is nood aan een 
gemeenschappelijke aanpak van schooldirecties, politiediensten en preventiediensten 
om dit probleem terug te dringen.  

Een streng beleid is noodzakelijk op het vlak van de jeugdcriminaliteit. Jongeren die 
schade veroorzaken dienen deze zelf te herstellen of gemeenschapsdienst te 
verrichten. Deze sancties moeten zo snel mogelijk na de feiten genomen worden, 
zodat de jongere het verband tussen straf en daad kan inzien. 

Wij wensen dat er een duidelijke oplossing komt om de gerechtelijke achterstand in 
Brussel en het gevoel van straffeloosheid weg te werken. Dit betekent niet dat wij de 
taaleisen voor de rechters en de magistratuur wensen te versoepelen. Wel hebben we 
o.a. nood aan meer tweetalige magistraten en rechters, een efficiënte organisatie, en 
de nodige technische hulpmiddelen die daadwerkelijk functioneren.   
 
 
5.3. Veiligheid thuis 

Veiligheid thuis is ook belangrijk. Adviseurs inzake veilig wonen moeten pro-actiever 
optreden om de bewoners te wijzen op soms heel eenvoudige maatregelen die hun 
woning beter kunnen beschermen. Eigenaars en huurders moeten financieel gesteund 
worden als zij aanpassingen aan hun woning laten uitvoeren die als doel hebben om 
de veiligheid te verhogen. 

Een doeltreffende, tweetalige brandweerdienst, die beschikt over het nodige materiaal 
en de nodige mankracht om de levensnoodzakelijke hulp te bieden waar nodig, is 
onontbeerlijk. Hier moet dan ook prioritair werk van gemaakt worden. Een betere 
spreiding van de kazernes moet leiden tot snellere interventies waar nodig. 
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6. Europees en mondiaal Brussel 

 
CD&V is en blijft een krachtige voorstander van de blijvende aanwezigheid van 
de Europese en internationale instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en van een efficiënte onthaalpolitiek ten aanzien van deze instellingen en de 
mensen die er werken. Deze aanwezigheid is voor Brussel, hoofdstad van 
Europa, een verrijking op sociaal, economisch en cultureel vlak.  
 
Tegelijkertijd dient Brussel zich verder te ontwikkelen als een pool van respect 
en tolerantie voor alle inwoners. 
 
 
6.1. Brussel, Europese en internationale hoofdstad 
 
 
6.1.1. Europa : Brussel speelt troef  
 
CD&V wil dat Brussel ten volle haar rol als Europese en internationale hoofdstad 
omarmt. Tegelijkertijd engageert CD&V zich voor een Europa dat bewust kiest voor 
Brussel.  
 
Meer dan de helft van de niet-Belgen die in Brussel wonen (53%) komt uit een 
lidstaat van de Europese Unie. In totaal tellen de EU instellingen, de organisaties die 
er op één of andere wijze mee verbonden zijn (lobbying, regionale 
vertegenwoordigingen, …) en hun gezinnen zo’n 105 000 mensen of 10% van de 
Brusselse bevolking. Een derde hiervan zijn Belgen. Qua werkgelegenheid en 
koopkracht kan dit tellen.  
 
Om deze en andere nieuwkomers te verwelkomen en hen de mogelijkheid te bieden 
om zich in Brussel zo goed mogelijk thuis te voelen, wil CD&V de mogelijkheid 
onderzoeken om het Engels als “onthaaltaal” bij de gewestelijke en gemeentelijke 
administratie te hanteren. De vigerende taalwetgeving dient uiteraard onverkort 
toegepast te blijven. 
 
De internationale rol van Brussel houdt krachtige troeven in voor Brussel, zowel 
socio-economisch als cultureel en politiek. Onze ambitie is om deze troeven te 
versterken door een proactief beleid. We willen permanent de vinger aan de pols 
houden van Europa, van de internationale instellingen en internationale bedrijven in 
Brussel. De status van Brussel als wereldstad vormt ook een enorme meerwaarde voor 
Vlaanderen en België. Het is belangrijk dat de Belgische en Vlaamse overheden dit 
erkennen en deze rol van Brussel ten volle mee ondersteunen. 
 
6.1.2. Europa bruist, Europa brusselt 
 
Europa is te vaak, ook in Brussel, onbekend en zelfs onbemind. Brusselaars mogen 
zich meer Europeaan voelen en Europeanen meer Brusselaar. Brussel moet dan ook 
van de Europese feestdag op 9 mei een heuse feestdag in Brussel maken. De Europese 
feestdag moet een dag worden die, in samenwerking met de Europese instellingen, 
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zichtbaar gevierd wordt in heel de stad. Op 27 symbolische plaatsen in de stad, voor 
elke lidstaat één, kunnen evenementen worden georganiseerd. 
 
Er moet ook werk gemaakt worden van een permanent ”Museum van Europa” in 
Brussel. 
 
 
6.1.3. Uitstraling 
 
Een wereldspeler moet aan zijn imago denken. Brussel moet dan ook meer  
inspanningen leveren op het vlak van veiligheid, netheid, milieu en infrastructuur om 
de uitstraling van de stad te verbeteren (zie de desbetreffende hoofdstukken van dit 
verkiezingsprogramma). Het heraanleggen en herwaarderen van de verloederde 
wijken is een must; de gebouwen die soms al decennia leegstaan schaden het imago 
van Brussel als internationaal politiek en administratief centrum. 
 
Daarnaast is een coherent “city-marketing beleid” nodig, om Brussel als toeristische 
trekpleister te promoten, en als congresstad. Congresfaciliteiten moeten beter 
uitgebouwd worden, in het bijzonder de infrastructuur voor grote evenementen. 
Brussel moet ook de meerwaarde van de vele talen in de stad uitspelen (talenkennis en 
expertise, vertaalbureaus met een waaier aan talencombinaties,...), en zich opwerpen 
als een echte “world capital of languages”. 
 
De aanwezige universiteiten en hogescholen kunnen ten volle gebruik maken van, en 
investeren in Europa. Ze kunnen voortrekkers worden inzake vorming en onderzoek 
naar het Europese gebeuren. 
 
6.1.4. Dialoog 
 
Structureel overleg tussen Brussel, de EU en de internationale instellingen zoals de 
NAVO, is een must. Permanente samenwerking staat voorop om Brussel stevig op de 
wereldkaart te houden en om Europa bewust te maken van de Brusselse context. Niet 
alleen regelmatige contacten tussen instellingen zijn van tel maar ook tussen mensen. 
Brussel moet een stad zijn waar Europeanen en expats samen met Belgen participeren 
aan het dagelijkse stadsleven : in de gemeente, de buurt, de lokale school, het 
kinderdagverblijf, het gemeenschapscentrum of de sportclub. Als gastvrije stad moet 
Brussel nieuwkomers met open armen ontvangen en wegwijs maken. De rol van het 
Verbindingsbureau Brussel-Europa moet op dit vlak versterkt worden. Aan elke 
internationale nieuwkomer moet een welkomstpakket bezorgd worden met een 
beknopt overzicht van nuttige informatie.  
 
6.1.5. Wervelende stedenbouw 
 
Een fraai stadsbeeld zorgt voor een positiever beeld van Europa bij haar burgers. 
CD&V pleit voor een ambitieus stedenbouwkundig beleid met een lange termijn visie 
en aandacht voor groen en mobiliteit. De inplanting van de Europese en internationale 
instellingen is een belangrijk aandachtspunt voor Brussel als bruisende woonstad. Een 
meer coherente gewestelijke aanpak op het vlak van stedenbouw met een goede mix 
van werk-, woon- en vrijetijdsfuncties staat centraal.  
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Het Brussels Gewest moet haar capaciteit om belangrijke stedenbouwkundige 
projecten op te volgen en over de kwaliteit te waken, sterker ontwikkelen. Brussel 
heeft ook nood aan vernieuwende bouwprojecten en gebouwen. Daarom moet het 
mogelijk zijn om - in het kader van een vooruitstrevend stadsdesign - architecturaal 
hoogstaande hoogbouwprojecten (b.v. voor kantoren) te realiseren verspreid over de 
stad (hoogbouw : zie ook hoofdstukken 2. en 8. van dit  verkiezingsprogramma).   
 
Een actiever huisvestingsbeleid kan de gevolgen van de internationale instellingen op 
de vastgoedmarkt in Brussel beter opvangen.  
 
 
6.1.6. Brussels buitenlands beleid 
 
Als gewest met een beperkte oppervlakte moet het buitenlands beleid zich in het 
bijzonder toespitsen op Brussel als regio in Europa. De ambitie is een actief beleid dat 
Brussel als regio duidelijk op de kaart zet. Instrumenten daartoe zijn onder meer de 
Brusselse vertegenwoordigers in het vertegenwoordigingsbureau van België bij de EU 
en sterke netwerking met andere Europese steden en regio’s, met inbegrip van de 
regionale vertegenwoordigingen in Brussel. 
 
Brussel moet tevens - vanuit zijn veelvuldige hoofdstedelijke functies – de nodige 
contacten blijven onderhouden met andere (federale) hoofdsteden.   
 
Het Belgisch voorzitterschap van de EU in de 2de helft van 2010 is een uitgelezen 
kans om Brussel te promoten. 
 
 
6.2. Brussel interculturele stad 
 
Brussel is een smeltkroes van talen, culturen, religies en levensbeschouwingen. Deze 
kleurrijke stad telt een groot aantal inwoners, al dan niet Belg, afkomstig uit niet-
Europese landen. Haar diversiteit en culturele verscheidenheid is een grote rijkdom. 
Samenleven in Brussel betekent dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Het betekent het samen delen van een aantal 
gemeenschappelijke waarden in respect voor de identiteit van eenieder.  
 
CD&V engageert zich voor een beleid van zero tolerantie tegen directe en indirecte 
discriminatie en racisme in onze hoofdstad. Daarnaast willen we gelijke kansen 
realiseren voor etnisch-culturele minderheden. De ambitie is om in alle 
beleidsdomeinen, van sport over onderwijs tot werkgelegenheid, een 
diversiteitsagenda te integreren en bijzondere aandacht te besteden aan de situatie van 
etnisch-culturele minderheden. 
 
Bijzondere aandacht moet gaan naar de samenstelling van de adviesraden op VGC-
niveau. Deze moeten een zo realistisch mogelijke afspiegeling zijn van de in Brussel 
aanwezige diversiteit. 
 
Prioritair is de aandacht voor onderwijs en het tegengaan van uitsluiting op de 
arbeidsmarkt. Als werkgever heeft de Brusselse overheid een voorbeeldfunctie om de 
afspiegeling van de samenleving te zijn. Ook de privé sector moet meer kleur 
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bekennen. Het opstellen en opvolgen van streefcijfers en een gericht personeelsbeleid 
met positieve acties, zoals specifieke vorming en informatiesessies ter voorbereiding 
op vacatures, zijn belangrijke instrumenten. Via diversiteitsplannen moet gewerkt 
worden aan een evenredige en gelijkwaardige vertegenwoordiging van etnisch-
culturele minderheden. Etnisch-culturele diversiteit moet ook een aandachtspunt zijn 
bij het toekennen van overheidsopdrachten aan de privé sector.  
 
CD&V wil de rol van verenigingen van etnisch-culturele minderheden versterken en 
deze organisaties structureel erkennen. Het stimuleren van participatie en inspraak 
van deze verenigingen in het beleid is cruciaal. Het middenveld vervult een 
brugfunctie tussen overheid en burgers. Zo zorgen verenigingen van etnisch-culturele 
minderheden via hun netwerken voor een breder bereik van het beleid. De Brusselse 
overheid moet beroep doen op deze organisaties als volwaardige partner voor het 
informeren, activeren en sensibiliseren van etnisch-culturele minderheden. Naast het 
versterken van etnisch-culturele verenigingen is het belangrijk dat andere organisaties 
open staan voor de participatie van etnisch-culturele minderheden. Initiatieven gericht 
op interculturele contacten en het verbeteren van het samenleven in de wijk of in de 
buurt verdienen alle steun. 
 
Het Vlaamse inburgeringsbeleid in Brussel is - met inburgeringscursussen gericht op 
inwoners die behoren tot o.a. de etnisch-culturele minderheden - goed uitgebouwd. 
Onderzocht moet worden of het Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers - via 
nauwe contacten met lokale verenigingen en netwerken – nog actiever op zoek zou 
kunnen gaan naar nieuwkomers uit etnisch-culturele minderheden. Alleen in 
samenwerking met de Franstalige gemeenschap en de lokale besturen kan er in 
Brussel echter een echt efficiënt en omvattend  inburgeringsbeleid ontwikkeld 
worden. 
  
Het diversiteitsbeleid in Brussel moet rekening houden met een aantal kwetsbare 
groepen in de samenleving. Bijzondere aandacht is nodig voor de specifieke noden 
van ouderen uit etnisch -culturele minderheden omdat ze vaak niet op de hoogte zijn 
van de zorgfaciliteiten waar ze recht op hebben. Volgende instrumenten kunnen 
hierbij nuttig zijn : (i) het inschakelen van brugfiguren (vertrouwens- en 
stelutelfiguren uit de eigen gemeenschap die de ouderen kunnen toeleiden naar de 
bestaande zorgvoorzieningen), (ii) het creëren van mogelijkheden om zich te 
verenigen, en om zo het isolement te doorbreken, (iii) informatiecampagnes op maat, 
(iv) de (drempelverlagende) aanwezigheid van hulpverleners uit de eigen 
bevolkingsgroep. 
 
CD&V wil ook focussen op de situatie en toekomstperspectieven van jongeren, zowel 
jongens als meisjes, in de eerste plaats via onderwijs en werk maar ook via jeugd- en 
sportvoorzieningen. Ook mensen zonder papieren en vluchtelingen bevinden zich 
vaak in erg kwetsbare situaties. De bevoegde overheden moeten alles in het werk 
stellen om de dossiers van deze mensen op een individuele manier, zo humaan en snel 
mogelijk af te werken.   
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7. Mobiel Brussel 

CD&V gaat ook in Brussel voor duurzame, betaalbare en toegankelijke 
mobiliteit. Zulks draagt immers bij tot een welvarende, maar tegelijk sociale en 
leefbare stad. Dat kunnen we niet bereiken zonder keuzes te maken. Onze keuze 
is het STOP-principe, dat inzake personenvervoer de prioriteitsvolgorde 
weergeeft: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagen. 

7.1. Algemene krijtlijnen 

Dit betekent dat, nog meer dan nu het geval is, mensen afwisselend en in functie van 
de concrete situatie hetzij te voet gaan, fietsen, gebruik maken van het openbaar 
vervoer of van de auto. Wij willen dan ook bijzondere aandacht besteden aan die 
combinatie en aan de kwaliteit van de overstap. 

Wij staan een gecombineerde actie voor waarbij het autoverkeer wordt 
teruggedrongen, maar niet zonder een valabel alternatief aan te bieden: een veilige en 
aangename aanleg voor fietsers en voetgangers, die ook de kwaliteit van de openbare 
ruimte zal ten goede komen, en een vlot en comfortabel openbaar vervoer. 

Door de huidige druk van het autoverkeer is een vlotte doorstroming van trams en 
bussen vaak onmogelijk en is het niet vanzelfsprekend om veilig te fietsen of 
aangenaam te stappen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken en om goede 
alternatieven te kunnen bieden moet het overdreven autogebruik vermeden worden. 

Inzake openbaar vervoer kiest CD&V in Brussel resoluut voor investeringen in het 
metronet op de plaatsen waar klantenpotentieel voorhanden is, maar ook voor hoog-
performante tram- en buslijnen. 

De verantwoordelijkheid over mobiliteit ligt niet alleen bij de overheid. Scholen en 
bedrijven hebben hier een belangrijke rol in te spelen: sensibilisering, 
vervoersplannen, schoolrijen, etc… Ook moet meer aandacht besteed worden aan de 
inbreng van het middenveld. 

Wij beseffen dat Brussel geen eiland is. Qua mobiliteit ondervinden wij de effecten 
van de pendel uit het ganse land, en vooral deze uit de rand rond Brussel. Vermits de 
Gewesten elk bevoegd zijn voor hun mobiliteit is overleg en efficiënte samenwerking 
over de gewestgrenzen heen noodzakelijk. 

7.2. Programmapunten 
 

1. Bij de heraanleg van straten dienen volgende elementen systematisch te worden 
gerealiseerd: 

a. Obstakelvrije en voldoende brede stoepen met verlaagde toegang voor 
kinderwagens en rolstoelen; 

b. In functie van het fietsplan en de lokale situatie in omliggende straten 
dienen specifieke fietsersvoorzieningen te worden voorzien; 

c. Indien het openbaar vervoer onvoldoende vlot doorstroomt dient dit 
prioritair te worden verbeterd, ook indien dit een vermindering inhoudt 
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van het aantal parkeerplaatsen of rijstroken. Zo nodig moeten dezen in de 
nabijheid gecompenseerd worden, om omwonenden niet te benadelen.  

2. Scholen moeten aangezet worden om opnieuw de “schoolrijen” in te voeren, waarbij 
de leerlingen te voet een begeleid traject met vaste afspraakplaatsen volgen op weg 
naar school. 

3. Vele ervaringen wijzen uit dat het succes van een handelsstraat kan versterkt worden 
door een heraanleg waarbij méér ruimte gegeven wordt aan voetgangers en openbaar 
vervoer en minder aan auto’s en parkeerplaatsen. CD&V wil daarom in 
samenwerking met de handelaarsverenigingen een aantal pilootprojecten uitwerken 
waarbij handelsstraten verkeersluw worden heraangelegd en waarbij gezorgd wordt 
voor alternatieve parkeergelegenheid, incentives voor de handelaars etc. 

4. CD&V wil prioritair investeren in de aanleg van veilige oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fietsers op de drukke kruispunten. 

5. CD&V wil bij een aantal grote verkeerspunten laten nagaan of er nieuwe tunnels 
moeten gebouwd worden. 

6. Brussel heeft een groot potentieel als fietsstad. Het succes van de autoloze zondag, in 
2003 door CD&V ingevoerd, bewijst dit. Koning Auto wordt dan eenmaal Koning 
Fiets. In tegenstelling tot Parijs of Londen is Brussel een compacte stad waar de 
meeste verplaatsingen korter zijn dan 5 km. 
De inspanningen van de afgelopen vijf jaar bleven vaak beperkt tot het schilderen van 
fietslogo's op het wegdek en hechtten onvoldoende aandacht aan de veiligheid van de 
fietsers. CD&V wil daarom de draad van het gewestelijk fietsroutenetwerk terug 
opnemen en opnieuw minstens één gewestelijke fietsroute per jaar realiseren. 

7. Vroeger gerealiseerde fietsroutes worden op vandaag niet behoorlijk onderhouden. Er 
moet evenveel aandacht gaan naar onderhoud dan naar nieuwe investeringen.  

8. De aansluiting van de Brusselse fietspaden met de fietspaden van Vlaanderen dient 
beter te worden gecoördineerd. 

9. De uitvoering van het recent goedgekeurde project van publieke huurfietsen dient 
nauwlettend opgevolgd te worden, en bijgestuurd indien nodig. 

10. Er dienen incentives te worden gegeven aan bedrijven die hun werknemers met de 
fiets doen komen.  

11. De laatste vijf jaar werd er geen enkel nieuw metroproject opgestart en de eerder 
geplande aankoop van bijkomende metrovoertuigen werd recent stopgezet. Nochtans 
verkiezen vele mensen de metro omwille van zijn snelheid en comfort. De Brusselse 
metro moet dringend uitgebreid worden. In tegenstelling tot wat vroeger soms 
gebeurde moeten deze werken gebeuren in respect voor de omwonenden. CD&V wil 
volgende projecten realiseren: 

a. Verlenging van de noord-zuid-as naar het noorden (Schaarbeek - Evere), 
eerst als pre-metro, daarna als metro; 

b. Een nieuwe verbinding tussen Merode en Troon, zodat de huidige 
metrolijnen 1A en 1B ontdubbeld kunnen worden en daardoor aan hogere 
frequentie kunnen rijden; 

c. De metrolijn 2 in het westen doortrekken vanaf Simonis en in het oosten 
uitbreiden vanaf Troon via Elsene naar Ukkel; 

d. Verlenging van de noord-zuid-as naar het zuiden (Vorst en Ukkel), eerst 
als pre-metro, daarna als metro. 

Ook wil CD&V dat bijkomende metrotreinen worden aangekocht om de frequentie te 
kunnen opdrijven. 

12. Op de volgende plaatsen is er een potentieel voor hoog-performante trams :  
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a. Doortrekken van de tramlijn aan de Vorstlaan te Oudergem naar 
Roodebeek (Woluwe Shopping) en verder naar de bedrijvenzone aan de 
Thirylaan; 

b. Doortrekken van de geplande tramlijn Simonis - Jette - UZ via de 
Modelwijk tot aan Houba; 

c. Aanleg van een nieuwe tramlijn van Meiser over de Leopold III laan tot 
aan de bedrijvenzone van Diegem; 

d. Die twee tramlijnen (Simonis-Jette-Houba en Meiser/Diegem) met elkaar 
verbinden via Turn en Taxis, Noordstation en Rogierlaan. 

e. Een nieuwe tramverbinding tussen Westland Shopping, Ninoofse 
steenweg naar Weststation. 

13. CD&V pleit niet alleen voor investeringen in metro en tram maar ook voor het 
busvervoer. In vele gevallen biedt een hoogperformante buslijn (eigen bedding, 
verkeerslichtenbeïnvloeding, comfortabele bussen met hoge frequentie) de beste 
verhouding prijs/kwaliteit. Minstens de westelijke ring (Mettewie) moet een 
hoogperformante bus krijgen. 

14. Binnen vijf jaar moeten alle bussen en trams van de MIVB dank zij hun lage vloer en 
brede deuren vlot toegankelijk zijn voor iedereen (ouderen, kinderwagen, rolstoel, 
fiets). Tevens moet de MIVB haar vervoerscapaciteit verhogen (meer en ruimere 
voertuigen) zodat er een comfortabele plaats is voor iedereen. 

15. Binnen de vijf jaar moeten alle haltes van het openbaar vervoer voldoen aan de 
minimale kwaliteitsnormen (toegankelijkheid, informatie, verlichting en netheid). 
Hierbij komen ook, in functie van het belang van de halte: schuilhuisje, real-time 
aanduiding van wachttijden, verkoopautomaat, etc… 

16. De roltrappen in de metro zijn te vaak buiten gebruik. Een hernieuwingsprogramma 
en een betere interventie moet een 100%-beschikbaarheid garanderen. 
Op termijn moet de klant in elke richting over een roltrap kunnen beschikken (zowel 
opwaarts als neerwaarts). Dit kan door het toevoegen van roltrappen, of door 
roltrappen met bidirectionele werking. 

17. Het aanbod van het openbaar vervoer moet beter aangepast worden aan de echte 
behoeftes. Daarom moet de hoge frequentie van de avondspits langer worden 
aangehouden. In plaats van de frequenties te verminderen vanaf 18u moeten die tot 
19u30 worden aangehouden. Het einde van de dienst moet verlaat worden van 12u 
naar 01u à 01u30. 

18. De gemeenten moeten de kans krijgen om met de MIVB dienstencontracten af te 
sluiten, waarbij de MIVB op vraag en op kosten van de gemeente lokaal extra aanbod 
aanbiedt. 

19. De BOOTIK (verkoopkantoren van de MIVB) moeten worden omgevormd tot echte 
mobiliteitswinkels, waar niet enkel vervoersbewijzen verkocht worden, maar waar 
vooral advies gegeven wordt over openbaar vervoer en intermodaal vervoer. 

20. De MIVB dient nog verder te werken aan de klantvriendelijkheid. De kwaliteit van de 
informatie moet nog verbeteren en de bestuurders moeten systematisch een attente 
houding aannemen ten opzichte van de klant: vriendelijkheid, behulpzaamheid, 
meertaligheid en aangepast rijgedrag. 

21. Binnen de drie jaar moeten alle MIVB-voertuigen uitgerust zijn met camerabewaking. 
22. Bij de bouw en verbouwing van metrostations moet men oog hebben voor 

veiligheidsaspecten (geen verborgen hoeken, goede verlichting, etc..). 
23. In de GEN-zone moeten de verschillende openbare vervoersmaatschappijen hun 

aanbod en hun tarieven integreren. Het moet in die zone mogelijk zijn om met één 
vervoersbewijs van de ene op de andere operator over te stappen zonder twee keer te 
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betalen. Ook het aanbod moet complementair zijn. Om dat te bereiken moeten de 
Gewesten en de federale Staat een samenwerkingsakkoord sluiten waarin men werk 
maakt van één gecoördineerd beleid. Het GEN moet hiervan deel uitmaken. Op die 
manier moeten volgende resultaten behaald worden: 

a. Sterke toename van het marktaandeel van het openbaar vervoer in de rand, 
en dus een vermindering van de auto-pendel komende vanuit de periferie; 

b. Beter gecoördineerd aanbod richting bedrijvenzones, zowel tijdens de dag 
als ’s nachts; 

c. Gecoördineerde en overzichtelijke informatie; 
d. Vermijden van geldverspillend dubbel aanbod door verschillende 

operatoren. 
24. Nu het openbaar vervoer meer succes kent moet er ook meer ruimte komen voor 

nieuwe stelplaatsen. Veel aandacht moet besteed worden aan een goede integratie in 
de omgeving. Verouderde stelplaatsen in het stadscentrum moeten tot echte 
stadsprojecten worden omgevormd (woningen, lokale economische activiteiten etc..). 

25. Het aanbod inzake gehandicaptenvervoer is te beperkt en te versnipperd. CD&V wil 
daarom het aanbod van de privé- en publieke sector beter op elkaar afstemmen en 
uitbreiden. 

26. Het taxibeleid moet beter. In vele hoofdsteden is de taxi een belangrijk vervoermiddel 
dat frequent aanwezig is in het straatbeeld. Zo moet het ook in Brussel. Taxi's moeten 
goedkoper en zichtbaarder worden in de stad. Taxi's zijn immers een flexibel 
alternatief voor het autogebruik. De prijs houdt vele mensen tegen hiervan gebruik te 
maken, dus moet de prijs aan banden worden gelegd. 

27. Het feit dat de Brusselse taxi’s die naar de luchthaven van Zaventem rijden geen 
passagiers mogen terugbrengen naar de stad (en idem dito voor de taxi’s uit Zaventem 
in de andere richting) houdt een grote verspilling in. Deze regel afschaffen zou geld 
vrijmaken voor lagere tarieven. 

28. Na één jaar Noctis is gebleken dat de nachtbussen relatief weinig succes hebben maar 
veel kosten aan de belastingbetaler (25 euro per reiziger). Ondertussen bestaat er 
echter een interessant alternatief: met de collectieve taxi’s “Collecto” kunt u elke 
nacht tussen 23u en 6u ’s ochtends uw bestemming bereiken tegen een vooraf 
gekende prijs, 5€ of 8€ naargelang de afstand. Door geld van de nachtbussen voor 
Collecto te gebruiken kunnen die taxi’s nog goedkoper worden. 

29. Bij de taxiklanten dient een jaarlijkse tevredenheidsenquête gevoerd te worden die het 
Gewest moet toelaten haar beleid bij te sturen aan de wensen van de klant. 

30. Er moeten strengere normen opgelegd worden aan de taxivoertuigen: herkenbaarheid, 
milieuvriendelijkheid, etc… 

31. Parkeerplaatsen zijn een groot probleem in Brussel en het zoeken naar een 
parkeerplaats zorgt in veel drukbebouwde wijken voor heel wat onnodig verkeer. 
Omwonenden moeten prioritair parking vinden in de eigen straat. Het systeem van 
bewonersparkeerkaarten dient te worden veralgemeend in alle gemeenten. 

32. Over de rol van het Gewestelijk Parkeeragentschap : zie hoofdstukken 5. en 11.  
33. Voor het overige moet er gebruik gemaakt worden van vlot toegankelijke, openbare 

betaalparkings die beter moeten bewegwijzerd worden en betaalbaar zijn. 
34. In straten waar parkings worden geschrapt om plaats te maken voor bredere 

voetpaden, fietspaden of openbaar vervoer in eigen bedding, dienen de bewoners een 
goedkoop of gratis parkeeralternatief te hebben in publieke of privé parkings. 

35. CD&V wil ook voldoende goede en beveiligde (of veilige) overstapparkings langs 
metro- en GEN-stations aan de rand van de stad, alsook in Vlaanderen en Wallonië. 
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De overstap moet uitgerust zijn met real-time informatie voor de klanten, beschutting, 
zitplaatsen. 

36. CD&V is voorstander van een geleidelijke invoering van een intelligente 
kilometerheffing (b.v. : eerst vrachtwagens, daarna ook personenwagens, maar met 
aandacht voor de sociale impact ervan), hetgeen moet leiden tot de zogenaamde 
modal shift naar meer duurzame alternatieven.  CD&V vindt wel dat dit globaal geen 
extra belasting mag zijn, doch uitsluitend dient om de mobiliteit in goede banen te 
sturen. Vlaanderen en Wallonië dienen ook aan dit beleid van kilometerheffing deel te 
nemen. 

37. De uitstoot van schadelijke stoffen (fijn stof, CO2 en stikstofoxiden) door het verkeer 
hebben een impact op de gezondheid. Om de uitstoot van het verkeer in te perken, 
moet milieuvriendelijk vervoer over de weg gestimuleerd worden (b.v. via 
aanmoediging van het gebruik van een roetfilter, hervorming van de autofiscaliteit 
o.b.v. milieucomponenten, toepassing van “groene golven” op grote verkeersassen 
i.f.v. de verkeerstromen, aankopen van milieuvriendelijke bussen (b.v. hybride 
bussen). 

38. Gratis gebruik van parkeerplaatsen bij de werkplek stimuleert het autogebruik van de 
werknemers. Daarom wil CD&V dat parkinggebruik beperken. Dit kan via het 
vergunningenbeleid en/of fiscale maatregelen. 

39. Bedrijfsvervoersplannen zijn een goed instrument om de bedrijven er toe te bewegen 
om op vrijwillige basis de mobiliteit te verbeteren. De resultaten moeten opgevolgd 
worden en indien deze achterblijven moeten normen worden opgelegd. 

40. CD&V wil opnieuw meer respect afdwingen voor de verkeersregels. Enkel een fors 
handhavingsbeleid garandeert een veilige en vlotte verkeerssituatie. Daarom pleit 
CD&V voor het oprichten van een gewestelijke mobiliteitspolitie en het uitbreiden 
van het aantal verkeerscamera’s (zie ook hoofdstuk 6.2.).  

41. Een stand-by takeldienst moet de hoofdwegen snel vrijmaken na een ongeval. 
42. Grote invalswegen dienen te worden aangepast aan de stedelijke context. Het viaduct 

Hermann-Debroux / Drie Fonteinen moet worden afgebroken en er moeten 
maatregelen genomen worden om sluipverkeer te vermijden. Ook de afbraak van het 
Reyersviaduct moet worden onderzocht. Brede steenwegen (zoals de Leuvense-, 
Ninoofse- en Waterloose-) dienen te worden versmald om rustiger rijgedrag te 
stimuleren en om plaats te maken voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. 

43. De door de Vlaamse overheid voorziene werken aan de Brusselse Ring moeten ook de 
hoofdstad en zijn inwoners ten goede komen. Zij moeten de overlast van doorgaand 
verkeer voor Brussel verminderen en de mobiliteit rond en in Brussel verbeteren in 
het kader van een globaal beleid dat ook aandacht heeft voor openbaar vervoer en 
zachte vervoersmiddelen.  

44.  Een stad kan maar leven als ze dagelijks bevoorraad wordt. Het volledig bannen van 
goederenvervoer is bijgevolg geen optie. De overlast die door het goederenvervoer 
wordt veroorzaakt dient geminimaliseerd te worden zonder de bevoorrading in het 
gedrang te brengen. Betere spreiding van de laad- en losuren en betere 
bewegwijzering naar de verschillende industriële en handelszones zijn prioritair. 

45. Plaatsen die gereserveerd zijn voor laden en lossen zijn essentieel om verkeershinder 
te beperken. Meer controle is nodig om oneigenlijk gebruik van deze los- en 
laadzones tegen te gaan. 

46. Het vervoer met grote vrachtwagens in de binnenstad dient ontmoedigd te worden. 
Een efficiënte overslag op milieuvriendelijke (bv. elektrische) bestelwagens aan de 
rand van het centrum moet worden georganiseerd. 
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47. CD&V wil alternatieven ontwikkelen voor het goederenvervoer over de weg. Zowel 
het spoor als de waterweg zijn momenteel nog onderbenutte verkeerswegen. 
Bedrijven met grote vervoersstromen (import en/of export) dienen bij voorkeur langs 
het kanaal of het spoor gevestigd te worden. 

48. De Haven van Brussel blijft een belangrijke speler voor de Brusselse logistiek. 
CD&V wil nagaan hoe de werking van de haven versterkt kan worden (haven 
uitbreiden en toegankelijker maken voor grotere schepen en overslag van goederen, 
bruggen verhogen, kanaal verbreden), en of het personenvervoer via het water (b.v. 
vanuit Halle en Vilvoorde) een haalbare kaart is. De terreinen van de haven in het 
centrum moeten gereserveerd blijven voor stedelijke logistiek (Vergote, TIR) waarbij 
de hinder voor omwonenden wordt ingeperkt. De terreinen van de haven in de 
uithoeken van het Gewest kunnen logistieke functies ontvangen die het Gewest 
overstijgen (bv. Carcoke) en tevens veel arbeidsplaatsen creëren. Vooral in het 
centrum moet de infrastructuur zich inpassen in het stedelijk weefsel (zie i.v.m. de 
haven ook de hoofdstukken 2 (“Leefbaar Brussel”) en 3 (“Werkend Brussel”). 
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8. Wonen in Brussel 

 
 
Een appartement in Brussel kostte in 2007 gemiddeld ongeveer 180 000 euro, in 
2005 was dit nog 150 000 euro. Hoewel de Brusselse vastgoedprijzen niet bij de 
hoogste van de Europese Unie behoren, wordt een Brusselse koopwoning voor 
steeds meer gezinnen een onhaalbare kaart. De verhouding tussen het aantal 
sociale woningen en het aantal privéwoningen bedraagt in Brussel 7,9%. 
Daarmee scoort Brussel beter dan Vlaanderen (5,4%) en het Waalse Gewest 
(7,1%), maar ligt het een stuk lager dan het Europese gemiddelde, dat op 17,3% 
ligt. De volgende Brusselse regering dient daarom enerzijds te streven naar een 
groter aanbod van betaalbare middenklasse woningen, en anderzijds naar een 
groter aanbod van kwaliteitsvolle “sociale” woonmogelijkheden (via sociale 
woningen, stelsel van huursubsidies, …). Het evenwicht tussen sociale 
huisvesting en middenklassewoningen moet hierbij behouden blijven. Een 
basisgedachte bij het beleid dient te zijn dat overheidsmaatregelen niet mogen 
leiden tot het ontstaan van woongetto’s.  

  
Prioriteiten inzake huisvesting voor CD&V Brussel zijn: 

 
- Voldoende sociale huisvesting voorzien  
- Kwaliteitsvolle huurwoningen garanderen 
- Het verwerven van een woning haalbaar maken 
- Renoveren en bouwen aanmoedigen 
- Bestrijden van leegstand 
- Hoogbouw inzetten waar het rendeert 

 
 

8.1. Voldoende en kwalitatieve sociale huisvesting voorzien  
 
 

In het Brussels Gewest stonden eind 2006 iets meer dan 25.000 gezinnen op de 
wachtlijst voor een sociale woning. Het Brussels Gewest moet dus de komende 
legislaturen aan een verhoogd tempo investeren in de bouw van sociale woningen, 
eventueel in een PPS-formule op voorwaarde dat de woningen betaalbaar blijven en 
van goede kwaliteit. Daarbij dient er gestreefd te worden naar een evenwichtige 
spreiding van de nieuwe sociale woningen over alle gemeenten van het Gewest. 
Gezien de bouwkost van  nieuwe sociale woningen (en de hoge kosten die verwacht 
worden om het huidige aanbod aan sociale woningen, dat vaak verouderd is, te 
renoveren) is het echter onmogelijk om op korte of middellange termijn aan de grote 
vraag te voldoen. De nodige aandacht moet dan zeker ook besteed worden aan :  
 
- het grote aantal leegstaande sociale woningen in Brussel (meer dan 2000 van de 

38000 sociale woningen in Brussel staan leeg); 
- het te lage renovatieritme van de sociale woningen (wat ook jammer is in het kader 

van het rationele energieverbruik); 
- een meer rationeel beheer van de sociale huisvestingsmaatschappijen. CD&V pleit 

in dit kader trouwens ook voor een fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen 
(van de huidige 33 maatschappijen naar een gepaste grootte). In ieder geval moeten 
dan meerdere loketten - verspreid over de gemeenten - ingericht worden); 

- Het aantal (en ook de middelen voor de) sociale verhuurkantoren dient uitgebreid 
te worden om aan de toenemende vraag te voldoen en om de kwaliteit van de 
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huurwoningen te bewaken. Voor woningen die verhuurd worden door een Sociaal 
Verhuurkantoor dient een huurtoelage te worden voorzien, gekoppeld aan de 
omkadering van de huurprijzen.  

 
 

8.2. Kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen garanderen 
 
 
Uitgaande van de verplichting tot registratie van de huurovereenkomsten dient er een 
gegevensbank opgesteld te worden die moet toelaten om de evolutie van de 
huurprijzen te volgen. Tevens moet het mogelijk te zijn om bepaalde basisgegevens 
(oppervlakte, uitrusting, staat van de woning) in deze gegevensbank op te nemen. 
 
De inspectie van de wooncode moet slagvaardig gemaakt worden. 
 
Voor huurwoningen moeten referentieprijzen worden opgesteld. Indien de 
verhuurders de woning verhuren aan de referentieprijs, mogen ze hiervoor beloond 
worden. Die verhuurders zouden dan kunnen rekenen op bijkomende aanpassings- en 
energiepremies (zie hoofdstuk energie) voor de woningen die ze verhuren. Op die 
manier krijgen de verhuurders een prikkel om in hun huurwoningen te blijven 
investeren.  
 
 
8.3. Het verwerven van een woning haalbaar maken 
 
 
Het aantal GOMB projecten dient toe te nemen zodat het aanbod aan woningen voor 
middeninkomens significant kan stijgen tijdens de komende legislatuur.  
 
De GOMB moet ook de ruimere mogelijkheid krijgen om in alle Brusselse gemeenten 
middenklassewoningen te bouwen.  
 
CD&V wil ook nagaan of de GOMB voor de bouw van zijn woningen (meer) gebruik 
kan maken van publiek-private samenwerking teneinde de realisatie van meer 
projecten mogelijk te maken in dezelfde tijdsspanne. 
 
Meer in het algemeen blijft CD&V aandringen op de verhoging en de ondersteuning 
van het aanbod aan middenklassewoningen in Brussel, én op een onderzoek naar 
mogelijke stimulansen om gezinnen met een middeninkomen te overtuigen om in 
Brussel te gaan (of te blijven) wonen. Hierbij spelen natuurlijk ook elementen mee die 
niet rechtstreeks met huisvesting verbonden zijn, zoals kinderopvang, onderwijs, …  
 
De mogelijkheden van het Woningfonds dienen uitgebreid te worden door aanpassing 
van inkomensgrenzen en door een verhoging van de leningsmogelijkheid. Het 
Woningfonds moet dus in de komende legislatuur over meer middelen beschikken 
dan vandaag het geval is. 
 
Tenslotte gelooft CD&V in een beleid dat in woonwijken een “sociale mix” nastreeft, 
d.w.z. met middenklassewoningen in sociaal zwakke buurten, en met sociale 
woningen in betere buurten.  
 



Verkiezingsprogramma 2009 - CD&V - Brussel – p. 46�/62�   

 
8.4. Renoveren en bouwen aanmoedigen 

 
 

M.b.t. de stedenbouwkundige regels en vergunningen : zie hoofdstuk 2.2.2. van dit 
verkiezingsprogramma. We pleiten eveneens voor het vrijmaken van meer ambtenaren 
om de huidige achterstand bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen weg 
te werken.  
 
De administratie bij het aankopen of het verbouwen van een woning dient 
vereenvoudigd te worden. Eén informatiepunt in elk gemeentehuis van het Brussels 
Gewest kan hierbij een aanzet zijn.  
 
De huidige maatregelen die eigenaars stimuleren tot energiezuinige investeringen 
dienen behouden te blijven en meer doelgroepgericht gepromoot te worden. De visie 
van CD&V Brussel m.b.t. een meer rationeel energiegebruik in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest vindt u in hoofdstuk 2.4. van dit verkiezingsprogramma. 

 
Er dienen premies ontwikkeld te worden voor aanpassing van woningen voor senioren 
(meegroeiwoningen) en verbouwingen tot kangoeroewoningen. De Brusselse CD&V 
fractie diende hiervoor overigens een resolutie in in het Brussels Parlement.   
 
De hoogte van de vrijstelling van de registratierechten bij een eerste aankoop moet 
driejaarlijks herzien worden in functie van de stijgende vastgoedprijzen. Op deze 
manier wordt het aankopen van een woning door een gezin haalbaar en betaalbaar 
gehouden. Indien dit budgettair haalbaar zou zijn, moet overigens het algemeen niveau 
van de registratierechten verlaagd worden. 
 
Eigenaars die renovatiewerken uitvoeren aan hun woning mogen niet onmiddellijk 
gepenaliseerd worden door een verhoging van het Kadastraal Inkomen. Een dergelijke 
verhoging kan b.v. wel toegepast worden ten vroegste bij de verkoop van de woning.     
 
Er dient in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – in navolging van de maatregel die 
reeds in Vlaanderen bestaat - een vrijstelling van successierechten te komen voor de 
gezinswoning voor de langstlevende partner.  

 
 

8.5. Bestrijden van leegstand 
 
 

Ondanks het bestaan van een leegstandsordonnantie is er nog te veel leegstand, die 
strenger moet aangepakt worden. Schattingen, afgaande op de watermeters van 
BIWD, geven aan dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest minstens 16000 
woningen leegstaan. CD&V vraagt dat op korte termijn een inventaris van de 
leegstand en kwaliteit van het hele Brusselse woningenbestand wordt opgemaakt. Op 
basis daarvan dient er parallel aan nieuwbouwprojecten ook een renovatieplan te 
komen. 
 
Leegstaande, verwaarloosde en verkrotte gebouwen trekken zwerfvuil en vandalisme 
aan en ontsieren het straatbeeld. Deze gebouwen nemen bovendien ruimte in die niet 
gebruikt wordt. Bovendien heeft de eigenaar van leegstaande gebouwen vaak 
speculatieve bedoelingen, terwijl de prijzen op de Brusselse onroerend goedmarkt de 
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pan uit swingen en inwoners het Brusselse gewest ontvluchten om zich in de rand te 
vestigen.  
 
De regelgeving moet worden aangepast. De meeste gemeenten hebben een 
leegstandsheffing ingevoerd, maar deze zijn zo verscheiden en soms ondoorzichtig, en 
de mate van controle erop zo verschillend, dat een coherent leegstandsbeleid vandaag 
over het hele gewest niet haalbaar is. CD&V pleit voor de uniformisering van de 
leegstandsheffingen over het hele gewest. CD&V is voorstander van een volledige 
overheveling van het beleid inzake leegstandsbestrijding naar het Gewest.    
 
Er dient nagedacht te worden over fiscale incentives voor eigenaars om leegstaande 
panden te renoveren. De eigenaar die zijn bedrijfsgebouw of woning meer dan twee 
jaar laat leegstaan of verkrotten, moet hierop een belasting betalen. Deze 
leegstandheffing moet na 5 jaar leegstaand sterk toenemen.  
 
Er dient maximaal gestreefd te worden naar het activeren van de slapende ruimte in de 
stad, veeleer dan aan de buitenrand van de stad. De open en groene ruimten dienen 
behouden te blijven. 
 
 
8.6. Hoogbouw inzetten waar het rendeert 
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nood aan architectuur met visie en durf.  
 
Daarenboven is er nood aan een groter aanbod aan kwaliteitswoningen. Daarom moet 
er ruimte zijn binnen het Gewest om architecturaal hoogstaande hoogbouwprojecten 
te realiseren verspreid over de stad (zie ook hoofdstukken 2. en 6.). Natuurlijk moet 
met deze hoogbouwprojecten zeer zorgvuldig omgesprongen worden (grondige studie 
over mogelijke locaties, nadruk op milieuvriendelijke aspecten, …). M.a.w. : Brussel 
moet uitsluitend hoogbouw inzetten waar dit echt geschikt is, en dus rendeert !   
 
Het Gewest kan hiertoe, b.v. door middel van publiek private samenwerking, zelf een 
initiatief nemen.  
 
CD&V meent wel dat deze hoogbouwprojecten niet geschikt zijn voor sociale 
woningbouw.   
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9. Brussel, waar Vlamingen thuis zijn 
 

 
Vlaming zijn in Brussel : soms is het een hele opdracht, maar veel vaker nog een 
boeiend avontuur. CD&V kiest er resoluut voor om de twee volgende elementen 
tot hun recht te laten komen: volwaardig Vlaming en volwaardig Brusselaar. 
 
De Brusselse Vlamingen maken immers integraal deel uit van de Vlaamse 
Gemeenschap. Zij leven en werken in hoofdstad, zijn er verankerd en  sterk 
verweven met het stadsweefsel. Ze zijn daarom ook Brusselaars. De 
fundamentele keuze die in het verleden is gemaakt, om de Brusselse samenleving 
te stoelen op het beginsel van de autonomie van de beide gemeenschappen, moet 
worden gehandhaafd.  
 
 
9.1. Vlaanderen in Brussel  

 
De band tussen de Brusselse Vlamingen en de rest van de Vlaamse Gemeenschap 
blijft essentieel. De nauwe samenwerking tussen de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap moet behouden blijven. 
Daarbij is het essentieel dat: 
 
- de Vlaamse Gemeenschap zelf ten volle haar rol en bevoegdheden binnen Brussel 
waarmaakt; Ten volle de Vlaamse verantwoordelijkheid opnemen in en voor Brussel, 
betekent ook dat Vlaanderen rekening houdt met de gevolgen van de eigen 
maatregelen voor Brussel en zijn Vlaamse inwoners;  
 
- de Vlaamse Gemeenschap de VGC de middelen en de ruimte geeft om te zorgen 
voor een aangepaste invulling van het Vlaamse beleid in Brussel en voor een 
aanvullend beleid dat rekening kan houden met de specifieke situatie op het Brusselse 
terrein; 
 
- zowel de Vlaamse Gemeenschap als de VGC een coherent en wederzijds 
versterkend beleid inzake openheid naar andere bevolkingsgroepen en culturen 
ontwikkelen, gekoppeld aan een duidelijk en toekomstgericht taalbeleid. 
 
Het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering mag dus niet op zichzelf staan, en mag 
zeker niet het private terrein van een enkele minister zijn, maar moet het gevolg zijn 
van voortgezet en structureel overleg tussen alle ministers in de Vlaamse Regering, en 
met de Nederlandstalige ministers in Brussel (VGC-collegeleden). Om tot een heldere 
en optimale taakverdeling te komen tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, is het nodig om verder werk te maken van een diepgaand 
kerntakendebat tussen beide actoren.  
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9.2. Brussel, tweetalige hoofdstad 
 
 
De Brusselse overheid moet voluit gaan voor een tweetalige hoofdstad, die echt een 
bindteken is tussen de gemeenschappen. Zonder een correcte dienstverlening in beide 
landstalen, is dit echter een onmogelijke opgave. CD&V kiest daarbij voor een 
positieve benadering, waarbij meertaligheid zonder meer positief wordt geëvalueerd. 
De taalwetgeving moet onverminderd toegepast worden; daarnaast moeten er meer 
positieve maatregelen komen die tweetalige dienstverlening en tweetalige 
dienstverleners bevorderen. 
 
Concreet kan dit betekenen dat de federale overheid initiatieven neemt om de typisch 
Brusselse meerkost van de tweetalige dienstverlening te financieren, bijvoorbeeld 
door de taalpremies fiscaal aftrekbaar te maken (zie ook hoofdstuk 4 van dit 
verkiezingsprogramma, “Zorgzaam Brussel”). Het is vreemd dat een tweetalig 
personeelslid in Brussel soms minder verdient dan een eentalig personeelslid buiten 
Brussel. Tweetalige personeelsleden blijven trouwens absoluut noodzakelijk om 
tweetalige dienstverlening te waarborgen. 
 
Maar tweetalige personeelsleden vind je niet zomaar. Daarom is het van het grootste 
belang dat het onderwijs in en buiten Brussel bijdraagt tot meer meertaligheid, of het 
nu om het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap of dat van de Franse 
Gemeenschap gaat. Het komt aan de scholen en de netten toe om te kiezen langs 
welke weg dit doel het best wordt nagestreefd, maar ook de overheid kan hiervoor 
ondersteunende maatregelen aanbieden.  
 
Net zoals het vanzelfsprekend word geacht dat laatstejaars van het middelbaar 
onderwijs klaar zijn om het theoretisch rijbewijs te halen, moet het een evidentie zijn 
dat zij worden klaargestoomd om een taaltest (nl. SELOR-taalexamen) af te leggen.  
 
Een taal leer je niet enkel tijdens je schooltijd, je moet ze ook onderhouden en 
aanpassen aan de uitdagingen op de werkvloer. Daarom moeten private werkgevers 
aangemoedigd worden, en openbare werkgevers verplicht worden om tijdens de 
werkuren taaltrainingen ter beschikking te stellen van hun personeel. Tweetalige 
dienstverlening is ook een onderdeel van kwaliteitsvolle dienstverlening, en Brussel 
verdient kwaliteit. 
 
 
9.3. Naleving van de taalwetgeving 
 
 
Jammer genoeg volstaan positieve maatregelen niet altijd, en een aanmoediging die 
uiteindelijk niet tot resultaat leidt, is zinloos. Daarom moet het toezicht op de naleving 
van de taalwetgeving efficiënter en echt afdwingbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld 
door een hervorming van het voogdijstelsel, waarbij ambtenaren slechts definitief 
kunnen worden benoemd na akkoord van de voltallige regering.  
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9.4. Volwaardige beleidsparticipatie, ook in de gemeenten  
 
 
Zelfs nu de meeste Brusselse gemeenten een “Vlaamse schepen” hebben, schort er 
nog heel wat aan de volwaardige beleidsparticipatie van de Vlamingen in hun 
hoofdstad.  
 
CD&V blijft dus pleiten voor een volwaardige, gewaarborgde participatie van beide 
taalgroepen in de lokale besturen, b.v. door de gegarandeerde aanwezigheid van 
minstens twee schepenen van elke taalgroep in het schepencollege, en door de 
invoering van gegarandeerde bevoegdheidspakketten (met bijhorende middelen) voor 
de Vlaamse schepenen (cfr. de regeling die voorzien is voor de 
bevoegdheidspakketten van de ministers op het gewestelijke niveau).     
 
Participatie heeft niet alleen te maken met mandaten, maar ook met een evenwichtige 
verdeling van gemeentelijke middelen over beide gemeenschappen. CD&V blijft de 
nadruk leggen op het feit dat het tot de basisopdrachten van een gemeente behoort om 
een dienstenaanbod te creëren dat beantwoordt aan een vraag van de bevolking. 
Nederlandstaligen en Franstaligen hebben recht op een gelijkwaardige financiering 
inzake Nederlandstalig/Franstalig onderwijs, kinderopvang, cultuur en zo voort – ze 
betalen ook in gelijke mate belastingen aan die gemeente. 
 
In heel wat Brusselse gemeenten is hier nog veel werk aan de winkel (zie b.v. 
hoofdstuk 4. “Zorgzaam Brussel” wat het vraagstuk van de kinderopvang betreft, en 
hoofdstuk 1. “Lerend Brussel” m.b.t. onderwijs). 
 
Het spreekt voor zich dat de informatiebladen die worden uitgegeven door de 
gemeenten perfect tweetalig moeten zijn. Dit geldt trouwens meer in het algemeen 
voor alle gemeentelijke communicatie. De controle op deze gemeentelijke informatie 
moet trouwens versterkt worden : bij het niet-toezenden van de communicatie aan de 
toezichthoudende overheid kan er een sanctie volgen.   
 
Wanneer de gemeente nalaat haar verantwoordelijkheid op te nemen, moet het 
mogelijk zijn dat de toezichthoudende overheid zelf initiatieven neemt, in de plaats 
van en op kosten van de gemeente. 
 
 
9.5. Waarborgen voor de Nederlandstaligen 
 
 
De Brusselse instellingen en het Brusselse bestuursmodel steunt – net als de Federale 
instellingen en bestuursmodel – op consensus en wederzijds respect tussen de twee 
taalgroepen. De bestaande waarborgen terzake dienen integraal behouden te worden 
en - waar nodig - versterkt. CD&V is dus voorstander van: 
 
- een effectiever toezicht op de gelijke behandeling van beide taalgemeenschappen 
door de lokale besturen (zie ook 9.2. en 9.4.); 
 
- een gewaarborgde evenwichtige behandeling en respect voor de autonomie van 
beide taalgemeenschappen in alle gewestelijke beleidsinitiatieven die raken aan de 
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gemeenschapsbevoegdheden (bv. in het kader van de wijkcontracten; het beleid 
inzake schoolverzuim; de ondersteuning van infrastructuur voor kinderopvang of 
sport; enz.);  
 
- sterkere waarborgen inzake een volwaardige beleidsparticipatie van beide 
taalgroepen in de lokale besturen (zie ook 9.4.). 
 
CD&V vraagt in dit kader dat zou worden overgegaan tot een evaluatie van de 
Lombardakkoorden van 2001, en dat maatregelen van toen die zinloos of 
Vlaamsonvriendelijk zijn gebleken, zouden worden teruggeschroefd. 
 
 
9.6. Welke toekomst voor Brussel en haar inwoners ? 
 
 
CD&V is nooit voorstander geweest van een visie op de instellingen, waar wordt 
gesplitst om te splitsen. De hoofdstad van een tweetalig federaal land is een 
gedroomde plaats om elkaar te ontmoeten, en ook om samen te werken. Onze visie op 
Brussel is op dit vlak dan ook cocommunautair, veeleer dan bicommunautair. 
 
Indien echter wordt overgegaan tot het splitsen van bevoegdheden, moet dit gebeuren 
op een manier die rekening houdt met de eigenheid van Brussel. Voor zover daar 
nood toe bestaat, kan dit ertoe leiden dat Brusselaars zullen moeten kiezen voor 
aansluiting bij een Vlaams of Franstalig stelsel inzake dienstverlening. Deze keuze 
moet echter op geregelde tijdstippen herzienbaar zijn en mag niet op meer domeinen 
betrekking hebben dan strikt noodzakelijk is. 
 
 
9.7. Transversaliteit   
 
 
De aspecten die verbonden zijn aan het thema “Vlamingen in Brussel” overstijgen 
natuurlijk dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma. 
 
Met name in de hoofdstukken die betrekking hebben op gemeenschapsbevoegdheden 
(1. “Lerend Brussel” (onderwijs), 4. “Zorgzaam Brussel” (welzijn, gezondheid, 
gezin), 10 “Cultureel, jong en sportief Brussel”) komt dit onderwerp ook aan bod, 
alsook in het hoofdstuk “Brussel, beter bestuurd”.   
 
Daarnaast wordt in dit verkiezingprogramma op diverse plaatsen sterk de nadruk 
gelegd op de noodzaak aan nauwe samenwerking (met name op het vlak van de 
gewestbevoegdheden) tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen 
(alsook met het Waalse Gewest trouwens).  
 
Zie ook de bijlage aan dit verkiezingsprogramma (“Negen communautaire 
aandachtspunten van CD&V Brussel-19”). 
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10. Cultureel en sportief Brussel voor jong en oud 
 
Om uit deze stad te halen wat erin zit, moet het beleid in Brussel rekening 
houden met de specificiteit van de stad. Omdat Brussel zoveel mogelijkheden 
heeft, is die specificiteit het meest gebaat met innovatie, creativiteit en excellentie. 
 
10.1. Algemene krijtlijnen 
 
10.1.1. De Gemeenschappen creëren een basiskader voor alle gemeenten 
De Vlaamse en de Franse Gemeenschap, met hun cultuurhuizen, hun beleidsplannen 
en beleidsmiddelen en initiatieven creëeren in Brussel een waardevol basiskader. Hun 
aanwezigheid moet wel evenwichtig over het volledige grondgebied van het Gewest 
verspreid zijn.   
 
10.1.2. Een samenwerkingsakkoord in het belang van de Brusselaars 
Het al lang aangekondigde samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de Franse 
Gemeenschap moet er eindelijk komen. Het moet leiden tot een groter en breder 
aanbod voor alle Brusselaars, door het ontsluiten van initiatieven en infrastructuur 
voor elkaar. Verenigingen en initiatieven die ondersteund worden door de Vlaamse of 
de Franse gemeenschap moeten de mogelijkheid krijgen om gemeenschappelijk iets 
op het getouw te zetten. De verschillende partners moeten wel hun identiteit blijvend 
terug zien in de gemeenschappelijke actie. Het samenwerkingsakkoord kan nuttig zijn 
om de bestaande dynamiek van onderuit te bestendigen; dit werkt natuurlijk alleen 
maar als er daarbij niet te veel inhoudelijke voorwaarden komen. 
 
Daarnaast is het samenwerkingsakkoord het ideale kader om een aantal grote 
cultuurhuizen de uitstraling te garanderen die nodig is. CD&V pleit daarom voor een 
samenwerkingsakkoord dat een instrument creëert voor de uitbouw van een 
gezamenlijke visie en een gezamenlijk beheer: 
- bestaande dynamieken die de Gemeenschappen overstijgen, structureel of op 
projectbasis, moeten er een rechtsbasis in kunnen vinden (b.v. : Flagey, Wiel's, 
samenwerkingen KVS/Théâtre National, Bronks/Montagne Magique). 
- met het oog op een rationeel beheer, meent CD&V dat de grote en de federale 
culturele instellingen (Bozar, Museum van Schone Kunsten, Museum voor 
Natuurwetenschappen, Conservatorium van Brussel, Muntschouwburg, ...) die in 
Brussel liggen, via een instrument dat door het samenwerkingsakkoord wordt 
gecreëerd, in een gezamenlijk beheer van de Gemeenschappen kunnen werken. Door 
het federale niveau hiervan te ontlasten, kunnen deze instellingen hun plaats opeisen 
op de internationale scène, en Brussel laten schitteren. 

 
10.1.3. Een coherent Vlaamse Gemeenschapsbeleid in en voor Brussel 
Als algemene vuistregel blijft CD&V pleiten voor een coherente inzet van Vlaamse 
middelen in Brussel. De 300.000-norm is daarbij belangrijk, maar ook een continue 
afstemming van de inspanningen van het Vlaams-Brusselfonds met het VGC-beleid.  
 
Het beleid moet durven kiezen voor het bestendigen van bestaande en goed werkende 
structuren; één aspect daarvan is meerjarenzekerheid te geven. De 
christendemocratische invalshoek daarbij : zo veel mogelijk mensen moeten hun ei 
kunnen leggen, aan bod kunnen komen, hun plek kunnen vinden. Omdat Brussel geen 
monoculturele stad is, moeten de initiatieven in de jeugd- en de sportsector er 
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daarnaast extra toe aangemoedigd worden om aandacht te hebben voor diversiteit. 
CD&V is er van overtuigd dat het beleid initiatieven en verenigingen hun eigen 
verantwoordelijkheid moet durven geven, en niet in hun plaats moet beslissen. 
 
10.2. De stad, samen leven en samen dingen doen 
 
Brussel is een meertalige hoofdstad. Voor CD&V betekent dit alvast dat de plaats van 
het Nederlands als taal, vector en instrument in jeugd- sport- en mediabeleid, moet 
ondersteund worden, om het  hoofdstedelijke en meertalige karakter van Brussel te 
bestendigen. In de verschillende beleidsdomeinen pleit CD&V daarom voor aandacht 
voor de uitgangspunten van “Nederlands als omgangstaal”. Maar Brussel heeft ook 
nog een aantal andere redenen om andere beleidsaccenten te vragen, b.v. meer 
jongeren, meer alleenstaanden, meer diversiteit.  
 
10.2.1. Sterke gemeenschapscentra met sterke vrijwilligers 
De hervormingsbeweging van de gemeenschapscentra moet een 
moderniseringsoperatie zijn die uitmondt in sterkere gemeenschapscentra, lokaal 
gedragen en gestuurd. De vrijwilligers moeten hierbij centraal staan. Ondersteunende 
diensten kunnen, mits voldoende garanties op beschikbaarheid en professionaliteit, de 
lokale versterken, maar de kern van de gemeenschapscentra blijft de lokale 
gemeenschap (ondersteund door onderlegde deskundigen); CD&V blijft immers 
gekant tegen een centralistische aanpak. CD&V pleit dan ook voor de verdere 
uitbouw van open gemeenschapscentra, met een moderne infrastructuur die ruimte 
geeft om bijeen te komen en initiatieven te nemen en aangestuurd door vrijwilligers 
uit de lokale gemeenschap. 
 
10.2.2. Geloven in reële participatie en betrokkenheid 
Daarnaast pleit CD&V voor participatie als sleutel tot ontsluiting van de stad. De 
focus van het beleid van de VGC moet daarbij niet liggen op participeren om te 
participeren maar mensen en verenigingen laten participeren aan het tot stand komen 
van het beleid, door hen een stem te laten hebben in de besluitvorming.  
 
10.2.3. Grootstedelijkheid kan niet zonder aandacht voor wijkgericht denken 
De actie van de VGC dient rekening te houden met haar kleine, flexibele structuur om 
vooral te focussen op het wijk- en participatiegerichte. Dat wijkgerichte denken van 
het beleid vertrekt vanuit de basisinfrastructuur om initiatieven te ontplooien. De 
gemeenten moeten aangespoord worden om vanuit dezelfde invalshoek te werken aan 
een jeugd-, cultuur-en sportbeleid. 

 
10.2.4. Versterken van lokale dynamiek en verenigingen  
Op VGC-niveau wenst CD&V ruim middelen te blijven uittrekken voor lokale 
verenigingen : zij vormen vaak het warme, kloppende hart van onze samenleving, en 
verdienen dan ook alle steun. Deze steun kan o.a. geboden worden via het instrument 
van de gemeenschapscentra. De VGC zal daarbij ook aandacht hebben om (i) nieuwe 
dynamieken te behouden en aan te trekken, en (ii) de diversiteit in de werking te 
versterken. CD&V meent ook dat het beleid ervoor moet kiezen om een beroep te 
doen op de ervaring; CD&V wil dan ook actief op zoek gaan naar ervaren 
vrijwilligers-bestuurders.  
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10.3. Innovatie en creativiteit sturen het cultuurbeleid 
 
CD&V heeft geen schrik om het cultuurbeleid in Brussel ook tegendraads te zien : de 
stad is continu in beweging, en dat zorgt voor continue breuklijnen. Die breuklijnen 
zijn stuk voor stuk kansen om een debat aan te gaan, een dialoog te openen. De eigen 
keuzes in de cultuursector in Brussel moeten dit naar boven brengen, en aandacht 
hebben voor het controversiële. 
 
10.3.1. Kunstenwerkplaatsen en sociaal-artistieke interventies voorop 
CD&V is een voorstander van het bevorderen van kunstenwerkplaatsen en gedurfde 
culturele initiatieven en kunstenaarsateliers, en de betrokkenheid van jongeren en 
buurtbewoners bij culturele infrastructuur (cultuurtempels, monumenten, hedendaagse 
kunstwerken en installatie); creativiteit bindt immers mensen. Het beleid moet 
trouwens het sociaalartistieke als stedelijke uitdrukkingswijze structureel erkennen.  
 
10.3.2. Zakelijke en administratieve ondersteuning 
De VGC moet een reflectie inleiden inzake de noden van artiesten; tegelijkertijd moet 
de VGC hen ook daadwerkelijke ondersteuning aanbieden (mensen, middelen, 
voorbeelden, modelovereenkomsten, zakelijke en administratieve hulp.   
 
10.3.3. Benutten van de veelheid aan actoren 
De eerste stappen naar een geïntegreerde visie in het lokaal cultuurbeleid, en een 
gecoördineerde visie hierop op VGC-niveau, moeten tot een kruisbestuiving leiden. 
Bibliotheken en gemeenschapscentra vormen soms twee werelden, maar wel in 
eenzelfde stad of wijk, en met dezelfde potentiële gebruikers. De netwerkrol van het 
gemeentelijke niveau blijft daarbij belangrijk. CD&V wil niet dat de mensen het 
slachtoffer worden van de onwil van sommige gemeenten, en pleit dus voor eventuele 
extra inspanningen op VGC-niveau als een gemeente in gebreke blijft. Daarnaast zijn 
er een aantal actoren met bovenlokale uitstraling die een stedelijke rol moeten blijven 
behouden en ook de middelen moeten krijgen (HOB, Bronks, ...) om buiten hun 
infrastructuur te treden en overal in de stad aanwezig te zijn. 
 
10.4. Jongeren hun plaats gunnen en uit hun kot lokken 
De jeugdsector moet mee kunnen evolueren op het ritme van een veranderende stad. 
Kinderen en jongeren moeten zich in hun eigen omgeving of in hun eigen 
interessegebied kunnen thuis voelen; de initiatieven moeten aangespoord worden om 
samen met elkaar iets op poten te zetten. 
 
10.4.1. Ruimte inruimen 
Omdat Brussel de Belgische regio is met de meeste jongeren, moet er bijzondere 
aandacht zijn om stukken van de stad ten dienste te stellen van de jeugd: we pleiten 
daarom voor een actieplan voor meer speelruimte, gespreid over heel Brussel, met 
speelbossen en speelparken. Op wijkniveau wil CD&V garanties dat kinderen van 
elke doelgroep opvangmogelijkheden, lokalen, initiatieven en een eigen plek vinden. 
 
10.4.2. Steun voor wie verantwoordelijkheid neemt 
Het thema “Nederlands als omgangstaal” verdient blijvende uitwerking en een strak 
gecoördineerde aanpak, i.s.m. het LOP. Dit versterkt ook de werking van de WMKJ's, 
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waar bovendien blijvend in kwaliteit en vorming moet geïnvesteerd worden, met 
aandacht voor de lokale dynamiek door lessen te trekken uit het Antwerpse voorbeeld. 
 
CD&V is er ook voor gewonnen dat jeugdinitiatieven een beroep kunnen doen op 
“wegbereiders” voor zakelijke en administratieve ondersteuning, maar ook 
taalondersteuners (coaching en kant-en-klaarpakket, ondersteunen van omgaan met 
meertaligheid). De vaak vrijwillige inzet moet immers gekoesterd worden.  
 
 Zichtbaarheid verhogen 
Om kinderen en jongeren hun weg te laten vinden naar wat er allemaal mogelijk is, 
wil CD&V (i) beter zichtbaar aanwezige infrastructuur – kwalitatieve lokalen, 
opslagruimten, repetitielokalen, fuifzalen en (ii) goed bereikbare locaties. CD&V pleit 
voor een actieplan om de infrastructuur te verbeteren van de Vlaamse jeugdhuizen en 
jeugdbewegingen in Brussel.   
 
In het jeugdbeleid moet, voor de oudste doelgroep, zeker nog meer aandacht gaan 
naar hun kansen op tewerkstelling. Heel wat Brusselse jongeren ouder dan 14-15 jaar 
hebben immers moeite met het schrikbeeld van de torenhoge jeugdwerkloosheid. De 
dynamieken die de laatste jaren bestaan, moeten daarom versterkt worden. De nuttige 
inspanningen van het tewerkstellingsbeleid kunnen zo aansluiting vinden bij 
initiatieven uit het jongerenbeleid. Bijvoorbeeld de ervaring van vzw JES of de 
jongerenwerking van de verschillende vakbondsorganisaties is daarbij waardevol. 
 
10.5. Een sportbeleid waar de Brusselaars iets aan hebben 
 
In een veelgelaagde stad als Brussel is sport een belangrijke vector om mensen met 
elkaar te laten samen leven. Sport kan immers taalneutraal zijn. 
 
10.5.1. Infrastructuur voor allen 
De in het Gewest bestaande sportinfrastructuur moet maximaal opengezet worden. 
CD&V pleit ook voor een aangepaste tarievenstructuur voor bepaalde doelgroepen en 
voor kennismakingspakketten. De inspanningen van de voorbije jaren moeten ook 
beter renderen: het beleid moet bijkomende ruimte scheppen die nodig is om te 
experimenteren, samen met de scholen, maar ook samen met de privésector  (b.v. in 
de financiering, of voor campagnes en evenementen). Het huidige tekort aan kleine en 
middelgrote sporthallen moet weggewerkt worden. Het uitgangspunt daarbij is een 
goede spreiding van lokale én middelgrote sportinfrastructuur.  
 
Alle zaalsporten moeten voldoende kunnen floreren, met een beheersstructuur die een 
gediversifieerd gebruik versterkt. Het beleid moet ook nagaan hoe fitness- en 
wellnesscentra een plaats kunnen krijgen, aangezien zij belangrijke poorten vormen 
naar sportbeleving. 
 
CD&V wenst o.a. een verruiming van het aanbod van gemeentelijke zwembaden (o.a. 
in het kader van het schoolzwemmen), én de renovatie van bestaande zwembaden 
(met ruimere openingsuren, ook ’s avonds en tijdens het weekend).   
 
Sommige doelgroepen vragen specifieke aandacht. Vele senioren in onze hoofdstad 
zijn nog erg actief; sport is tegelijkertijd een sociale vrijetijdsbesteding die we moeten 
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aanmoedigen. We moeten dan ook zeker onze senioren ondersteunen in hun 
sportvragen naar b.v. petanquebanen. 
 
Ook gehandicaptensport krijgt niet de aandacht die ze verdient. Veel mensen met een 
fysieke of mentale handicap kunnen niet aan hun trekken komen in het Brussels 
gewest. Nochtans vergen de meeste sporten (boccia, torbal, rolstoelbasketbal, enz…) 
geen gespecialiseerde infrastructuur. Vaak volstaat de turnzaal van een school. 
Scholen moeten dan ook aangemoedigd worden om voor een lage prijs hun turnzaal 
buiten schooltijd ter beschikking te stellen, dit in kader van de brede scholen. 
 
Buurtsport : CD&V wil op alle domeinen voldoende ondersteuning voor 
buurtgerichte sportbeleving.  We denken trouwens dat Brussel, in overleg tussen de 
gemeenschappen en de gemeenten, over heel het Gewest het buurtvoetbal terug moet 
invoeren, en zelfs gelijkaardige initiatieven moet nemen in andere sporten. De 
aandacht voor andere sporten dan voetbal is trouwens een prioriteit voor CD&V: we 
willen dat de inspanningen genderneutraal zijn. 
 
 
10.5.2. Topsport en grote evenementen versterken de uitstraling van Brussel 
Als een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aantoont over een sportief 
talent te beschikken, moet hij of zij ook volop de kans krijgen om dit te ontwikkelen.  
Organisaties zoals “Brussel Integratie door Sport” kunnen hierbij helpen. 
 
CD&V steunt de plaats van Brussel in het kandidatuursdossier voor het WK voetbal 
2018 (samen met Nederland), met een nieuw Nationaal Stadion met 60 000 plaatsen, 
waar, door modulaire tribunes, ook atletiek zijn plaats heeft. Zo'n modern Nationaal 
Stadion is natuurlijk ook een publiekstrekker die de uitstraling van Brussel voor 
allerlei evenementen kan versterken. 

 
 
10.6. Brussel in de picture  
 
10.6.1. Media 
CD&V vindt dat de lokale Brusselse media (TV Brussel, Brussel Deze Week, FM 
Brussel) de stad moeten prikkelen en over de dynamiek kunnen berichten. Hen komt 
het toe om de stad in al zijn facetten te belichten, en alle hoeken en wijken ervan aan 
bod te laten komen. CD&V is geen voorstander van een fusie tussen de redacties van 
de Brusselse media. Wel is er nood aan een gezamenlijke (logistieke) ondersteuning. 
 
De Brusselse media moeten een veel ruimer bereik krijgen in Vlaanderen : alleen dan 
kunnen ze echt hun steentje bijdragen tot een positiever imago van Brussel in 
Vlaanderen.   
 
10.6.2. Europees en internationaal (zie ook hoofdstuk 6.) 
Brussel en zijn Europese functie: in overleg met de EU zelf, moet Brussel als stedelijk 
gewest een inspirerende coördinator zijn van de initiatieven voor onthaal van 
bezoekers en tijdelijke inwoners, maar ook van de initiatieven die het belang van de 
Unie en haar instellingen in de verf willen zetten. Daarbij pleit CD&V er ook voor om 
een aantal grote projecten niet te versnipperen. Belirismiddelen dienen voor grote 
lijnen. Het kleinschalige krijgt zijn plaats in andere financieringkanalen. Vanuit die 
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optiek is het Nationale Stadion met gedurfde architectuur en een veelheid aan 
activiteiten een must. Daarnaast past het ook om de Heizelvlakte in zijn geheel te zien 
als een project met uitstraling, waar congrestoerisme aan bod kan komen, maar ook 
hedendaagse architectuur en kunst. Om zo'n project te laten slagen moet het beleid de 
bevolking erachter krijgen en er dus bij betrekken.  
 
 
 
10.6.3. Brussel Virtueel 
Het beleid kan in Brussel nog meer gebruik maken van de veelheid aan 
internetgebruikers en initiatieven om een multimediaal platform van uitwisseling en 
informatie uit te bouwen , waar professionele media en particulieren, gestructureerde 
initiatieven, maar ook plotse ingevingen een virtueel stadsgewest bouwen. 
 
10.6.4. Brussel als toeristische bestemming 
CD&V meent dat Brussel beter in de markt kan gezet worden door “packaging”: b.v. 
het promoten van een bezoek aan de Kunstberg aan congresgangers, het aanbieden 
van een art-nouveau-ervaring aan multinationals, enz. Dat daarbij de verschillende 
toeristische diensten vanuit één loket moeten durven werken, spreekt voor zich. Het 
vertrouwen van de verschillende partners in deze unieke structuur moet o.m. groeien 
door het patrimonium in alle 19 gemeenten gecoördineerd te ontsluiten. Het 
congrestoerisme is een belangrijke economische factor in Brussel, en verdient verdere 
ondersteuning. In Brussel moet ook werk gemaakt worden van de uitbouw van het 
watertoerisme (Haven van Brussel, openleggen Zenne ?, jachthaven in Neder-over-
Heembeek, jaagpaden langs het kanaal). Tenslotte moet er in het toerismebeleid ook 
aandacht zijn voor jonge toeristen (en dus jeugdherbergen). 



Verkiezingsprogramma 2009 - CD&V - Brussel – p. 58�/62�   

 
 

11. Brussel, beter beheerd 
 

Brussel is en blijft (i) een dynamisch stadsgewest waarvan de meer dan 1 miljoen 
inwoners een ruime (grondwettelijk vastgelegde) autonomie genieten, (ii) de 
tweetalige hoofdstad van alle Belgen en van de beide grote Gemeenschappen van 
ons land, (iii) het kloppende hart van een sociaal-economische 
belangengemeenschap die niet alleen het Hoofdstedelijk Gewest maar ook 
Vlaanderen en Wallonië omvat, en (iv) een stad die institutioneel opgebouwd is 
vanuit de twee officiële taalgroepen en die ruimte biedt aan een enorme 
diversiteit van bevolkingsgroepen en culturen. 
 
Wat de aan de gang zijnde dialoog van gemeenschap tot gemeenschap betreft, 
volgt CD&V Brussel-19 uiteraard de ontwikkelingen op de voet. Het belang van 
de Brusselaars staat hierbij centraal.  
 
Tegelijkertijd kan Brussel beter beheerd worden. Enkele aanzetten hiertoe 
worden hieronder weergegeven. 
 
 
11.1. Institutioneel Brussel 
 
 
11.1.1. Evolutie naar een coherent stadsgewest gaat gepaard met overheveling van 
bevoegdheden 
 
 
Brussel moet zich ontwikkelen als één coherent stadsgewest. Daarom moet er 
eindelijk een fundamenteel kerntakendebat gevoerd worden over de rol en 
bevoegdheden van het Gewest en de lokale besturen. Over enkele jaren moet er op dit 
vlak zeker de nodige vooruitgang geboekt zijn. CD&V is daarbij voorstander van de 
integrale overheveling van de lokale bevoegdheden inzake o.m. mobiliteits- en 
parkeerbeleid, ruimtelijke ordening en veiligheid naar het Gewest. Op andere 
domeinen, zoals bv. openbare netheid, moet er een coherente taakverdeling komen die 
van toepassing is op het hele Gewest en alle gemeenten. 
 
De zes Brusselse politiezones moeten samensmelten tot één hoofdstedelijke 
politiezone (zie ook hoofdstuk … van dit verkiezingsprogramma), en veiligheid moet 
de verantwoordelijkheid worden van de Gewestregering en het Hoofdstedelijk 
Parlement. Dit zal toelaten om te zorgen voor een coherenter en efficiënter 
veiligheidsbeleid voor heel onze stad en dient gepaard te gaan met een sterk 
gedecentraliseerde dienstverlening via commissariaten in elke wijk. 
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11.1.2. Naar een overlegplatform Brussel - Brabant 
 
 
Brussel is geen eiland maar het economische hart van een sociaal-economische 
belangengemeenschap die ook grote delen van Vlaanderen en Wallonië omvat. Een 
sterkere samenwerking binnen die belangemeenschap is in éénieders belang (cfr. het 
voorbeeld van het samenwerkingsakkoord tussen Actiris en de VDAB). Daarom 
moeten alle betrokken overheden (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de twee andere 
Gewesten, de twee grote Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies, de 
Provincies Vlaams- en Waals-Brabant, de Federale Staat) samengebracht worden in 
een structureel samenwerkingsverband: het overlegplatform Brussel-Brabant. 
 
Via een gestructureerde samenwerking – met respect voor éénieders bevoegdheden en 
voor de bestaande gewest- en taalgrenzen – kan hier een toekomstgerichte strategie 
ontwikkeld worden om Brussel verder te ontwikkelen als de nationale en 
internationale troef van ons land, in het belang van alle Brusselaars en van alle 
Belgen. 
 
 
 
11.2. Financieel Brussel 
 
 
CD&V is voorstander van een fundamentele hervorming van de bijzondere 
financieringswet in het kader van een herschikking van de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Federale Staat en de Gewesten en Gemeenschappen. 
 
In deze context moet ook voorzien worden in een correcte financiering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de hoofdstedelijke en internationale functie 
van Brussel. In dit kader is CD&V voorstander van : 
 
- een objectivering van de kosten en baten van de hoofdstedelijke en internationale 
functie, gekoppeld aan een duidelijke definiëring van hoe deze functie dient ingevuld 
te worden; 
 
- een inhoudelijke en materiële inbreng van zowel de Federale Staat als de twee grote 
Gemeenschappen in de hoofdstedelijke en internationale rol van Brussel; 
 
- een integrale compensatie door de Federale Staat van de “dode hand” en van de 
financiële lasten en verliezen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tengevolge van 
de inplanting van Europese en internationale instellingen. 
 
De huidige verdeelsleutel die gehanteerd wordt bij het Gemeentefonds dient 
geëvalueerd en desgevallend gewijzigd te worden.  
 
Er moet een doorlichting komen van het financieel beheer van het Gewest, waarbij 
specifiek nagegaan moet worden hoeveel gewestmiddelen naar 
gemeenschapsbevoegdheden gaan. Er dient ook nagekeken te worden hoeveel 
middelen hierbij naar beide gemeenschappen (apart) gaan. Zowel de Franse als de 
Vlaamse Gemeenschap moeten hierbij trouwens hun verantwoordelijkheid opnemen, 
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zodat er niet telkens opnieuw beroep moet gedaan worden op de middelen van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient over een instrument te beschikken dat 
nagaat hoe de gemeentelijke budgetten inzake de gemeenschapsbevoegdheden 
verdeeld worden; deze gegevens dienen per gemeente beschikbaar te zijn. Een 
80(F)/20(N) verhouding kan hier als richtsnoer dienen.   
 
 
11.3. Fiscaal Brussel 
 
De successierechten die de langstlevende echtgeno(o)t(e) op de gezinswoning dient te 
betalen, moeten - zoals dit reeds het geval is in Vlaanderen - afgeschaft worden (zie 
ook hoofdstuk 8. van dit verkiezingsprogramma). 
 
Indien budgettair haalbaar, moeten de registratierechten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in de komende legislatuur verlaagd worden (zie ook hoofdstuk 
8 van dit verkiezingsprogramma).  
 
Indien budgettair haalbaar, moet de gewestbelasting in de komende legislatuur verder 
verlaagd of afgeschaft worden.  
 
Het gewest dient te beschikken over een performante fiscale administratie, die de 
inning van de belastingen op een efficiënte manier kan uitvoeren.  
 
 
11.4. Efficiënt bestuur 

 
Er een kerntakendebat gevoerd worden over de rol en bevoegdheden van het Gewest 
en de lokale besturen. Een overheveling van bevoegdheden tussen beide 
bestuursniveaus moet hier het gevolg van zijn (zie hierboven, punt 11.1.1. van dit 
verkiezingsprogramma). 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet nagaan hoe de huidige verhoudingen tussen 
de Brusselse gemeentelijke diensten en de OCMW’s kunnen geharmoniseerd en 
vereenvoudigd te worden. Is het trouwens nuttig dat de gemeentelijke diensten 
enerzijds en de OCMW’s anderzijds apart blijven bestaan ? In ieder geval dient de 
taalwetgeving m.b.t. de huidige dienstverlening in de OCMW’s behouden blijven.  
 
CD&V pleit er bovendien voor om de huidige OCMW-regelgeving in de 19 
gemeenten meer te uniformiseren.   
 
CD&V pleit er voor om de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) te 
co-communautariseren, waarbij de colleges van VGC en COCOF samen de 
beslissingen nemen.  
 
De ontwikkeling van een coherent e-governmentbeleid op gewestelijk en lokaal 
niveau moet verdergezet worden. 
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Net zoals dit reeds vandaag het geval is in Vlaanderen, zou elke Brusselse minister 
een (i) beleidsnota moeten opstellen bij het begin van de legislatuur met zijn of haar 
plannen en projecten voor de komende vijf jaar, en (ii) elk jaar een beleidsbrief met de 
projecten die hij tijdens het komende jaar wil opstarten of realiseren.  
 
In bepaalde wijken in Brussel vinden tegelijkertijd meerdere projecten plaats van 
verschillende beleidsniveaus (b.v. projecten in het kader van het grootstedenbeleid, 
preventiecontracten, Beliris, wijkcontracten, handelskerncontracten, URBAN II, 
huisvestingsplannen, welzijn, stedenfonds… ). Het zou nuttig zijn om – teneinde het 
overzicht te bewaren - een volledige inventaris van de lopende projecten per wijk op 
te stellen. Deze aanpak (i) maakt het eenvoudiger om eventuele overlappingen tegen 
te gaan, en desgevallend bestaande gaten in te vullen, (ii) kan leiden tot een betere 
coördinatie tussen de verschillende beleidsniveau’s en actoren die bij deze projecten 
betrokken zijn, en (iii) kan er eveneens toe leiden om voor de diverse projecten na te 
gaan in welke mate de vooropgestelde doelstellingen behaald worden.   
 
 
11.5. Openbaar ambt 
 
De vele gewestelijke instellingen die Brussel telt (pararegionalen, …) dienen meer, en 
op een meer coherente manier, samen te werken.  
 
De interne mobiliteit voor de ambtenaren die in de gewestelijke administratie of in 
een gewestelijke instelling werken, moet verhoogd worden. 
 
Voor de gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren moet een specifieke Brussel-
premie voorzien worden.     
 
De loonniveau’s “E” (gewest + gemeenten) en “F” (gemeenten) moeten, zo dit 
budgettair haalbaar zou zijn, afgeschaft worden.  
 
 
11.6. Gelijke kansenbeleid 
 
In Brussel moet er verder werk gemaakt worden van een gewestelijk en gemeentelijk 
gelijkekansenbeleid, o.m. via implementatie van een gendermainstreamingbeleid. 
 
Brussel moeten een Vrouwenhuis krijgen, dat logistieke en andere ondersteuning kan 
bieden aan de vele vrouwenorganisaties die in de stad actief is. 
 
Het beleid inzake partnergeweld dient onverdroten verdergezet te worden, en moet 
o.a. doorgetrokken worden van het gewestelijke naar het lokale niveau.  
 
Brussel moet verder investeren in toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid – ook 
voor mensen met en handicap - van openbare gebouwen.  
 
Gelijke kansenbeleid en diversiteitsbeleid gaan voor een deel hand in hand. De visie 
van CD&V over het diversiteitsbeleid in Brussel vindt in hoofdstuk 6.2. van dit 
verkiezingsprogramma (“Brussel, interculturele stad”).   
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BIJLAGE VERKIEZINGSPROGRAMMA 2009 
- 

NEGEN COMMUNAUTAIRE AANDACHTSPUNTEN VAN CD&V 
BRUSSEL-19 

 
- De Brusselse Vlamingen maken integraal deel uit van de Vlaamse Gemeenschap. Zij 

leven en werken in hoofdstad, zijn er verankerd en sterk verweven met het stadsweefsel. 
Ze zijn daarom ook Brusselaars. De fundamentele keuze die in het verleden is gemaakt, 
om de Brusselse samenleving te stoelen op het beginsel van de autonomie van de beide 
gemeenschappen, moet worden gehandhaafd in de nieuwe akkoorden, met betrekking tot 
de overdracht van gemeenschapsbevoegdheden. De gemeenschapskeuze kan hier als 
beginsel gelden, om de uitvoerbaarheid van een Vlaams beleid in de Hoofdstad te dragen. 

 
- De Brusselse CD&V is geen voorstander van de regionalisering van Selor. Het is 

immers belangrijk dat het taalexamen een exclusieve bevoegdheid blijft van een federale 
instantie. Enkel op die manier kan het hoge niveau gehandhaafd worden. Indien echter het 
tijdens de onderhandelingen onvermijdelijk blijkt, dan kunnen wij dit enkel aanvaarden 
op voorwaarde dat er een omkering komt van de voogdijregeling, waardoor de functie 
van de vice-gouverneur wordt versterkt. 

 
- Het opgeven van de tweetaligheid van de lokale ambtenaar, met inbegrip van het 

politiepersoneel,  is onaanvaardbaar voor CD&V Brussel-19. Dit mag niet vervangen 
worden door de tweetaligheid van de dienst. Het zou een gebrek aan respect betekenen 
voor die mensen die reeds jaren moeite doen de tweetaligheidvereiste te halen. 

 
- Wat betreft de taalpremies pleit de Brusselse CD&V ervoor deze via fiscale vrijstelling 

nog aantrekkelijker te maken. 
 

- Het taalkader voor het gewestelijk openbaar ambt moet worden geconsolideerd met 
globaal een 30/70 verhouding en op het niveau van directeur een 50/50 verhouding. 

 
- In het luik van de herfinanciering van Brussel is het de uitdrukkelijke wens van de 

Brusselse CD&V om hieraan het kerntakendebat en de herschikking van de 
bevoegdheden te koppelen. In dit debat moet vooral oog zijn voor de bevoegdheid over 
de veiligheid. Deze zou het beste op regionaal vlak uitgeoefend worden. De Brusselse 
CD&V pleit ervoor de politiezones te centraliseren mits sterke lokale antennes uit te 
bouwen.  

 
- De procedure met betrekking tot de voogdijoverheid wat betreft het specifieke toezicht 

op de naleving van de taalwetgeving door het politiepersoneel moet worden vastgelegd. 
 

- CD&V Brussel-19 pleit voor een versterkt interregionaal overleg. Zij wil een wettelijk 
kader creëren, waarbinnen dit verplichte overleg kan plaatsvinden. Door het oprichten 
van een secretariaat, kan in een structuur van gelijkwaardigheid worden gepraat. Dit 
orgaan zou een adviserende bevoegdheid krijgen. Via een wettelijk systeem van 
agendering kan er worden gediscussieerd over op voorhand vastgelegde onderwerpen. 

 
- Het slecht functioneren van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie blijft een 

doorn in het oog. De Brusselse CD&V prefereert deze instellingen te co-
communautariseren, waarbij de colleges van de VGC en van de COCOF samen de 
beslissingen nemen. Indien er in de onderhandelingen blijkt dat dit niet mogelijk is, dan 
pleit CD&V ervoor om maximale waarborgen voor de Vlamingen in te bouwen. 


