
Dalle: 'Wantrouw eenvoudige 
oplossingen voor Brussel' 
 
door © Brussel Deze Week - 30/11/2013 
 
De laatste tijd regent het visies en standpunten over Brussel, vaak verleidelijk 
door hun eenvoud. Maar simplistische oplossingen hebben in de complexe 
Brusselse realiteit bitter weinig overlevingskansen, zegt Benjamin Dalle, 
volgend jaar lijsttrekker voor de Kamerlijst van CD&V. 

 
"Veel Brusselaars willen niet kiezen tussen de twee gemeenschappen" 
 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds zijn oprichting in 1989 een enorme 
vooruitgang geboekt in het beheer van de hoofdstad. Weinig Brusselaars willen terug naar de 
tijd dat beslissingen over openbare werken, ruimtelijke ordening of mobiliteit boven hun 
hoofden werden genomen, vaak louter in functie van de pendelaars. Het Viaduct van 
Koekelberg was daar een sprekend voorbeeld van. Bij de Wereldtentoonstelling van 1958 
werd die autobrug in de Leopold II-laan aangelegd als voorlopige constructie. De 
‘stadsautosnelweg’ bleef er uiteindelijk tot 1984 staan. 

We moeten het Brussels Gewest nog verder durven versterken, zeker ten opzichte van de 
negentien gemeenten. De Brusselse interne hervormingen die deel uitmaken van de zesde 
staatshervorming zijn een eerste stap in de goede richting. Hoe frustrerend is het bijvoorbeeld 
om aan de grens van een Brusselse gemeente te wonen en vast te stellen dat een 
bewonerskaart geldig is aan de ene kant van de straat, maar niet aan de andere kant omdat dat 
toevallig een andere gemeente is? Het goedgekeurde gewestelijk parkeerbeleidsplan, op 
voorstel van minister Grouwels, lost dit staaltje Brussels surrealisme op: bewonerskaarten 
worden geldig in woonwijken die niet beperkt zijn tot de gemeentegrenzen. Hoe inefficiënt is 
het dat voor grote projecten bij de gemeenten bouwvergunningen moeten aangevraagd 
worden? De recent aangenomen stedenbouwordonnantie vertrouwt dit toe aan het Brussels 
Gewest. Eerder dan alle heil te verwachten van een fusie van gemeenten, is CD&V 
voorstander van nog verder gaande overhevelingen van lokale bevoegdheden naar het 
Brussels Gewest, onder meer op vlak van mobiliteits- en parkeerbeleid, ruimtelijke ordening 
en veiligheid. Het lokaal bestuur moet zich concentreren op de nabijheidspolitiek. Binnen een 
versterkt Brussels Gewest is het niet meer nodig om te praten over fusies van gemeenten, 
maar kunnen we integendeel bekijken hoe we het lokaal bestuur nog dichter bij de mensen 
kunnen brengen. Zou het bijvoorbeeld niet zinvol zijn dat de inwoners van Haren, Neder-
Over-Heembeek en Laken zich niet tot Brussel-Stad moeten richten voor bepaalde zuiver 
lokale aangelegenheden?     

Geen opgelegde keuze 
   
Sommigen willen dat Vlaanderen en Wallonië zoveel mogelijk Brussel besturen en het 
Brussels Gewest niet veel meer is dan een uit de kluiten gewassen stadsbestuur. Professor 



Van Orshoven pleitte bijvoorbeeld voor een volledige opheffing van het Brussels Gewest. 
Ook in het ‘confederalisme’ van N-VA krijgt het gewest een beperkte rol. De sociale 
zekerheid en de personenbelasting worden gesplitst en aan de gemeenschappen toevertrouwd. 
De Brusselaars zijn verplicht om een keuze te maken tussen Vlaanderen en Wallonië. 

De realiteit is echter dat veel Brusselaars niet willen kiezen tussen de twee gemeenschappen. 
Een verplichte keuze tussen Vlaanderen en Wallonië voor een al te uitgebreid pakket van 
nieuwe bevoegdheden creëert ook een grote kloof tussen bevolkingsgroepen in Brussel. Dat is 
een regelrechte bedreiging voor de sociale samenhang van Brussel. CD&V is een groot 
voorstander van vrijwillige keuzes (van schoolkeuze tot theatervoorstelling…), maar is tegen 
een splitsing van de volledige sociale zekerheid en personenbelasting tussen Vlaanderen en 
Wallonië.     

Meervoudige hoofdstad 
 
Brussel is als ‘Hoofdstedelijk’ gewest hoofdstad van Europa, België en de twee 
gemeenschappen. Het spreekt voor zich dat de twee gemeenschappen dan ook blijven 
investeren in die hoofdstad. 

Sommigen denken dat het Brussels Gewest beter zou evolueren naar een 
‘gemeenschapsgewest’ dat naast de gewestbevoegdheden ook de gemeenschapsbevoegdheden 
uitoefent. Langs Vlaamse kant hoorden we de meest uitgesproken vertolking hiervan bij 
Groen, dat pleitte voor een volledige overdracht van het onderwijs naar het Brussels Gewest. 

De initiatieven van de gemeenschappen zorgen nochtans voor een grote meerwaarde in 
Brussel. Dankzij de Vlaamse Gemeenschap hebben we in Brussel culturele instellingen als de 
KVS en het Kaaitheater, kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs en kinderkribbes, en 
professionele Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen. De Vlaamse Gemeenschap staat ook 
garant voor een goed Nederlandstalig (en meertalig) aanbod. Hoeveel gezinnen, Nederlands- 
én anderstalig, genieten bijvoorbeeld van de uitstekende ondersteuning van de Brusselse 
consultatiebureaus van Kind & Gezin? In een Brussels ‘gemeenschapsgewest’ is er geen 
plaats meer voor die Vlaamse initiatieven. Verwachten dat het Brussels Gewest dezelfde 
kwalitatieve Nederlandstalige dienstverlening zal kunnen verzorgen, is behoorlijk naïef. 

Als CD&V-lijsttrekker voor de Kamer leg ik tot slot ook graag de nadruk op de belangrijke 
rol die de federale overheid rol speelt in de hoofdstad, in domeinen als migratie, justitie, 
veiligheid en sociale zekerheid. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de internationale en 
hoofdstedelijke rol van Brussel moet zij blijven investeren in Brussel. De ontmanteling van de 
federale overheid zou voor Brussel een zeer slechte zaak zijn. 

Een genuanceerde visie op Brussel vertrekt vanuit de mensen. Structuren dienen in de eerste 
plaats de Brusselaar en niet zichzelf. Als we het belang van de Brusselaar voorop stellen, 
moeten we erover waken dat de federale overheid, de gemeenschappen en een sterk Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest actief blijven in Brussel. 

	  


