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BWBI Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 

BWHI Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 

NGW Nieuwe gemeentewet 
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SAMENVATTING 

Methodologie 

• 31 interviews met lokale en gewestelijke mandatarissen en met een aantal stakeholders 

tijdens het eerste trimester van 2018 

• Enquête in juni 2018 bij een steekproef van 1000 Brusselse burgers, geselecteerd op 

basis van quota (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau)  

• Deze gegevens worden gebruikt om de evaluatie van de huidige situatie door de 

verschillende actoren te analyseren, en om hun voorkeuren te kennen met betrekking 

tot verschillende hervormingsscenario’s. 

Relaties gemeenten-Gewest  

• De mandatarissen verwijzen vaak naar de verbondenheid met het gemeentelijke niveau 

of naar het idee dat de gemeente het eerste contactpunt is voor de burgers om het 

behoud van dat niveau te verdedigen 

• De enquête toont echter dat er weinig verschil is in de mate van verbondenheid met de 

verschillende bestuursniveaus, en dat burgers wel in contact komen met 

dienstverleners op het plaatselijke niveau maar relatief weinig met de politieke actoren 

• De Franstalige Belgen die al langer in Brussel wonen tonen een wat sterkere 

verbondenheid met het lokale niveau, hebben meer contact met lokale mandatarissen 

en zijn ook tevredener over en hebben meer vertrouwen in het lokale niveau. 

• De niet-Belgen, de Nederlandstaligen en de burgers die minder lang in Brussel wonen 

hebben niet die grotere verbondenheid met het lokale niveau, hebben frequenter 

contact met gewestelijke mandatarissen en hebben meer vertrouwen in het 

gewestelijke dan in het gemeentelijke niveau 

• Gezien de frequente praktijk van cumulatie tussen lokale en regionale mandaten en de 

beperkte politieke kennis van de burgers over de Brusselse actoren en instellingen, 

moeten deze bevindingen met de nodige voorzichtigheid bekeken worden. Ongeveer 

de helft van de respondenten is niet in staat de Minister-President of hun burgemeester 

te identificeren.  
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• De mandatarissen hebben een positieve evaluatie van het werk van het Gewest op 

transversale beleidsdomeinen (wijkcontracten, ruimtelijke ordening, stedenbouw, 

ziekenhuizen, diensten) en van de steun voor de gemeenten. Het beleid inzake netheid 

en mobiliteit wordt negatief beoordeeld, en ze wijzen naar uitdagingen zoals de sociale 

cohesie (integratie van niet-Belgen, verarming, demografische uitdagingen). De 

taalproblemen worden in de evaluatie van de werking nauwelijks vermeld, en als dat 

wel gebeurt, is het eerder in positieve zin (pacificatie).  

• De redenen voor de negatieve evaluaties zijn een zwak leiderschap en een zwakke 

administratie op het gewestelijke niveau, het gebrek aan duidelijkheid in de verdeling 

van de bevoegdheden, en het gewicht van de gemeenten (van de stad Brussel in het 

bijzonder) dat tot blokkeringen kan leiden.  

• Deze evaluaties sporen met die van de burgers. Ook zij evalueren de relaties tussen 

Franstaligen en Nederlandstaligen positief, maar zijn negatiever over de relaties tussen 

Belgen en niet-Belgen en tussen sociale groepen. Zij zijn tevreden over gezondheidszorg 

en ontevreden over de scholeninfrastructuur, de mobiliteit en de netheid.  

• De mandatarissen verwerpen zeer sterk het idee van een fusie van de gemeenten tot 

één enkele, vooral vanuit communautaire overwegingen, maar ook vanwege de 

budgettaire uitdagingen ervan en de noodzaak om een nabijheidspolitiek te kunnen 

voeren. De mandatarissen staan wat positiever tegenover een wijziging van het aantal 

gemeenten, maar zonder dat er een consensus bestaat over het ideale aantal. Die visies 

sporen ook met die van de burgers.  

• Er is een ruimere consensus over de noodzaak om sommige gemeentegrenzen te 

herzien, en om de plaats van Brussel-stad in het geheel van de Brusselse instellingen te 

herbekijken. Dat geldt zowel bij de mandatarissen als bij de burgers.  

• Er is ook een ruime consensus over de nood aan een duidelijker verdeling van de 

bevoegdheden tussen de gemeenten en het Gewest, en over de mogelijkheid om een 

aantal bevoegdheden naar het gewestelijke niveau over te brengen (mobiliteit, 

transport, parkeerbeleid, economie en tewerkstelling, gezondheidszorg, energie en 

distributie, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling en – in minder mate – groene 

ruimte en infrastructuur).  
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• Voor wat betreft de openbare netheid, de politie, sociale hulpverlening en diensten aan 

de bevolking is er daarentegen een ruime consensus om die op het gemeentelijke 

niveau te hebben.  

• Er is ook een grote vraag naar een harmonisering van het beleid (vooral fiscaal beleid) 

tussen de gemeenten, met een impuls die uit het Gewest moet komen.  

• Het is duidelijk dat het communautaire aspect een grote impact heeft op het debat, 

evenals een verschil tussen Belgen en niet-Belgen.  

• Terwijl verschillende scenario’s voor de fusie van de gemeenten een tussenkomst van 

het federale niveau zouden vereisen, is het Gewest bevoegd om grenzen tussen 

gemeenten te hertekenen en om de verdeling van de bevoegdheden in verschillende 

domeinen te herzien.  

Relaties Gewest-Gemeenschappen  

• We stellen bij de mandatarissen een vrees voor Vlaanderen vast, maar paradoxaal 

tegelijk ook een wens – ook bij de burgers - om samen te werken (via de hoofdstedelijke 

gemeenschap) 

• Er is wel een grote sereniteit over de relaties tussen de twee taalgroepen in het Gewest, 

zowel bij burgers als bij mandatarissen 

• Er is een erkenning van en een aanvaarding van de mechanismen ter bescherming van 

de Nederlandstalige minderheid 

• De mandatarissen erkennen ook de mogelijkheid om de instellingen die de relaties 

tussen Gewest en Gemeenschappen gestalte geven te vereenvoudigen, maar dit botst 

op grote juridische moeilijkheden 

• De enquête toont een grote openheid over het taalgebruik in de overheidsdiensten, 

zelfs voorbij de huidige tweetaligheid 

Kiessysteem 

• Tijdens onze gesprekken werd weinig verwezen naar de sociale en taalkundige 

diversiteit van Brussel die verder gaat dan de verhouding tussen Nederlandstaligen en 

Franstaligen; stemrecht voor niet-Belgen werd in de gesprekken niet of nauwelijks 

vermeld.  

• Burgers die niet de Belgische nationaliteit hebben, schrijven zich niet of nauwelijks in 

voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het kiezerskorps op het lokale 
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niveau is derhalve beperkt en onvolledig, en de politieke integratie van deze 

bevolkingsgroep is beperkt. De enquête toont dat een meerderheid van de burgers 

zich uitspreekt tegen het verlenen van stemrecht voor niet-Belgen op het gewestelijke 

niveau, al is er duidelijk een verschil tussen de Belgen (tegen) en de niet-Belgen (voor), 

en tussen wie recent of al langer in Brussel woont.  

• Het verlenen van stemrecht aan niet-Belgen op het gewestelijke niveau roept een 

aantal vragen op over de juridische haalbaarheid ervan 

• Er is bij de burgers steun voor tweetalige lijsten op het gewestelijke niveau, en een 

zekere openheid bij de mandatarissen, maar juridische moeilijkheden dwingen tot 

het zoeken naar alternatieven, zoals een dubbele stem.  

• Mandatarissen erkennen dat het mogelijk is om het aantal parlementsleden in het 

Gewest te verminderen, maar er is geen politieke wil om een hervorming in die zin 

door te voeren omdat de huidige situatie steunt op een akkoord tussen de taalgroepen 

en ook omdat het juridisch moeilijk is om die te wijzigen.  
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INLEIDING 

Dit rapport biedt een grondige analyse van de democratische en institutionele organisatie van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 

Het imago van Brussel kreeg na 22 maart 2016 een flinke deuk, en onder meer de transparantie 

en de effectiviteit van de politieke instellingen werden in vraag gesteld. Bovendien werd als 

gevolg van verschillende schandalen het vertrouwen van de burgers in hun mandatarissen flink 

op de proef gesteld. Met deze studie willen we het Brussels bestuur doorlichten. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest viert binnenkort zijn dertigste verjaardag (Delcamp 1993; Witte et al. 

1999), en de unieke meerlagige structuur ervan in het Belgische institutionele landschap heeft 

al die tijd tot hevige debatten geleid (Buelens & Deschouwer 1997; Witte et al. 2003; Dumont 

& Van Drooghenbroeck 2007; Maskens, Lagasse, Van Nieuwenhove & Dumont 2008; Van 

Wynsberghe, Poirier, Sinardet & Tulkens 2009; Lagasse 2012). Een aantal recente initiatieven 

die niet meteen de bedoeling hadden te focussen op de bestuurlijke inrichting van het BHG 

hebben ook aangetoond dat dit aspect ook centraal staat in een aantal bredere 

maatschappelijke debatten. Het Burgerkabinet/Cabinet Citoyen en het rapport BruVoices over 

de sociale cohesie in Brussel (Giordano et al. 2018; Van Brussel et al. 2018) hebben allebei 

aandacht gevraagd voor moeilijkheden die verbonden zijn met het Brussels bestuursmodel.  

Het rapport van het Burgerkabinet stelt: “De deelnemers leggen erg de nadruk op de negatieve 

effecten van de politieke fragmentatie en de versnippering van de bevoegdheden tussen de 

overheidsniveaus, hetgeen een unieke coherente visie voor Brussel belemmert.  De kritiek op 

de fragmentatie heeft zowel betrekking op de verschillende initiatieven, de onderlinge 

informatie-uitwisseling en de middelen die door beide gemeenschappen worden ingezet, 

alsook op de versnippering van de bevoegdheden over de verschillende machtsniveaus. De 

deelnemers benadrukten dat de tegenstellingen tussen de beide taalgemeenschappen in het 

politieke discours niet de realiteit van de stad weerspiegelen. In dezelfde context wijzen ze er 

ook op dat de inspanningen om de individuele gemeenten en hun initiatieven te promoten 

soms ten koste gaan van een globale visie op Brussel. Deze kritiek komt systematisch binnen 

ieder thema naar voor (mobiliteit, onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur, handel, enz.), 

zowel vanuit Franstalige als Nederlandstalige hoek. Het verwijst expliciet naar de politiek-

institutionele structuur van Brussel” (van Haute et Janssens 2017, p.12). Deze ideeën en 
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voorstellen tonen de noodzaak aan om de Brusselse instellingen te ‘decompartimentaliseren’ 

en een groter gewicht te geven aan het Gewest.                                                                                                                

Het kwalitatief rapport BruVoices van zijn kant onderlijnt de moeilijkheden die de inwoners van 

Brussel ondervinden om een echt burgerschap te ontwikkelen, onder meer vanwege de 

ruimtelijke en administratieve verdeling in 19 gemeenten en vanwege de officiële 

tweetaligheid van de stad (Giordano et al., p.146). Het eindrapport onderlijnt dat sommige 

bestuursproblemen volgens de burgers te wijten zijn aan de politieke organisatie van de stad 

en dat het gebrek aan visie voor Brussel te verklaren is door “de politieke en administratieve 

structuur, die voor veel mensen overigens behoorlijk ondoorzichtig is” (De Rynck 2018, p.18). 

Het onderlijnt ook het geringe niveau van vertrouwen dat burgers hebben ten opzichte van 

zowel de gemeentelijke als de gewestelijke instellingen en vertegenwoordigers (De Rynck 2018, 

p.51) en vele voorstellen gaan dan ook in de richting van een vereenvoudiging (De Rynck 2018, 

Figuur 6, p.51). 

Deze problematiek is ook het centrale thema van onze studie. Deze grondige analyse van het 

Brussels bestuurssysteem bestaat uit twee aparte en complementaire luiken: een eerste gewijd 

aan de lokale (gemeentelijke) democratie en een tweede gewijd aan de verhoudingen tussen 

de bestuursniveaus die actief zijn op het grondgebied van het BHG. Zij wil een aantal scenario’s 

voor hervorming voorstellen die het best de voorkeuren van de betrokken actoren (openbare 

besturen en burgers) weerspiegelen, rekening houdend ook met het noodzakelijk evenwicht 

tussen efficiënt bestuur en een zo groot mogelijke participatie en vertegenwoordiging van de 

Brussels bevolking in al haar diversiteit enerzijds, en de politieke en juridische haalbaarheid van 

de voorstellen anderzijds.  

Een eerste rapport werd gewijd aan het lokale bestuur (van Haute et al 2018). Daarin werden 

vijf luiken behandeld: het aantal mandatarissen, de vertegenwoordiging van minderheden, de 

cumul van mandaten, de duur van de gemeentelijke legislatuur, en de vergoedingen voor de 

mandatarissen. Voor elk van die aspecten heeft het eerste rapport een kadaster opgesteld van 

de bestaande situatie, een juridische analyse gegeven van de voorwaarden voor hervormingen 

in die domeinen, en een aantal scenario’s voor hervorming voorgesteld met een analyse van 

hun haalbaarheid en van hun politieke consequenties.  

Dit eindrapport vertrekt van de vaststellingen van het eerste rapport om een analyse te bieden 

van de relaties tussen de verschillende bestuursniveaus in Brussel. Na een korte samenvatting 
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van de bevindingen van het eerste rapport stellen wij de onderzoeksmethode voor die wij voor 

dit eindrapport gebruikten. We evalueren vervolgens de relaties tussen het Gewest en de 

gemeenten, en tussen het Gewest en de Gemeenschappen, om te eindigen met een discussie 

over de vertegenwoordigende instellingen en over de electorale procedures.  
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DEEL I 
LOKALE BESTUREN: SAMENVATTING 
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VOORAF 

• In tegenstelling tot het Waalse en het Vlaamse Gewest heeft het BHG geen nieuwe 

wetgevende tekst aangenomen met betrekking tot de organisatie van de lokale 

besturen.  

• Het is mogelijk – ook al is dat een werk van een grotere omvang – om een ‘Brusselse 

code voor de lokale besturen’ in te voeren via een ordonnantie of door de regering de 

mogelijkheid te bieden de bestaande wetgeving te wijzigen.  

 

AANTAL MANDATARISSEN 

Kadaster 

• In het BHG wordt het aantal lokale mandatarissen (raadsleden en schepenen) vastgelegd 

door de NGW, in functie van de grootte van de gemeenten 

• In het BHG stijgt het aantal mandatarissen gestaag (+5% 2000-2012; +8-9% 2000-2024). 

• Andere (grote) steden hebben in het algemeen verschillende bestuursniveaus: de stad 

als geheel en kleinere entiteiten met een verkozen raad en een college. 

• Deze kleinere entiteiten zijn ondergeschikt aan de centrale stad en beschikken over 

beperkte bevoegdheden. 

• Andere steden laten bevoegdheidsniveaus ook samenvallen. Berlijn, Wenen en Parijs 

combineren hun status van deelstaat of departement met die van de centrale stad. 

• In relatieve termen telt Brussel meer mandatarissen per inwoner of per vierkante 

kilometer dan vergelijkbare Belgische of buitenlandse steden. Dat geldt des te meer 

voor de executieven.  

• De verdeling van bevoegdheden binnen de schepencolleges in het BHG verschilt heel 

sterk tussen de gemeenten, en qua werklast soms ook binnen de gemeenten.  

Hervorming 

• Over de aanpassing van het aantal lokale mandatarissen kan beslist worden door de 

Brusselse wetgever door de artikelen 8 en/of 16 van de NGW te wijzigen. Dat kan met 

een ordonnantie, goedgekeurd met een absolute meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen en een absolute meerderheid in elke taalgroep.  



 [BESTUREN IN BRUSSEL] 

BLADZIJDE 16 

 

• De vereiste meerderheid kan echter voorwerp zijn van controverse, en het is mogelijk 

dat de vereiste meerderheid een tweederdemeerderheid is – enkel voor het aspect van 

de vermindering van het aantal gemeenteraadsleden. 

• Een vermindering van 10 tot 30 % van het aantal raadsleden zou het BHG nog steeds 

een hogere ratio mandatarissen per inwoner opleveren dan in de andere bestudeerde 

steden.  

• Een lineaire vermindering moet gepaard gaan met een reflectie over het al dan niet 

behouden van een onpaar aantal raadsleden, om politieke blokkeringen te vermijden. 

Het effect op de kleinere lijsten van een daling van het aantal raadsleden zou kunnen 

gecompenseerd worden door over te stappen naar het systeem D’Hondt.  

• Een daling van het aantal raadsleden zal slechts een tijdelijk effect hebben indien er 

geen absolute bovengrens bepaald wordt en indien het aantal inwoners van het BHG 

blijft groeien.  

• Indien een bovengrens wordt vastgelegd, zullen evoluties in de bevolkingsaantallen 

enkel leiden tot een herverdeling van het aantal raadsleden tussen de gemeenten.  

• Een absolute ondergrens – nu voorzien in de NGW – zou ook aan de realiteit van het 

BHG kunnen aangepast worden.  

• Geen enkel van de scenario’s zou een zeer groot effect hebben op het aantal lijsten met 

minstens één verkozene. 

• Een vermindering van het aantal raadsleden leidt wel tot een daling van het gemiddeld 

aantal verkozenen per lijst en doet het aantal lijsten met minder dan 3 verkozenen 

toenemen. Dat verhoogt de werklast.  

• De concentratie van het politieke werk zou samengaan met een professionalisering van 

de lokale mandaten 

• Geen enkel van de scenario’s zou een groot effect hebben op de vorming van de 

bestuursmeerderheden of voor het aantal partijen nodig om een meerderheid te 

vormen.  

• Deze vaststellingen gelden ook voor de grootte van de colleges.  

• Wat politieke haalbaarheid betreft is er een ruimere steun voor een vermindering van 

het aantal schepenen dan voor een vermindering van het aantal raadsleden 

• Deze analyse heeft aanleiding gegeven tot de ordonnantie nummer 2018030299 van 

25 januari 2018 die een beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen voorziet 
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evenals de invoering van een aantal nieuwe regels met betrekking tot het bestuur in 

het   BHG. Zij voorziet dat het aantal schepenen die konden verkozen worden na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hetzelfde zal blijven na de verkiezingen van 2018.  

 

VERTEGENWOORDIGING VAN MINDERHEDEN 

Kadaster 

• Er bestaat geen enkele regel die een gegarandeerde vertegenwoordiging van 

taalminderheden verzekert op het gemeentelijke niveau 

• De standstill voorziet dat de situatie van de minderheden op 14 oktober 2010 een 

absolute ondergrens is 

• Het mechanisme van de extra schepen (federaal) bevordert de vertegenwoordiging van 

de taalminderheid in de colleges 

• Voor het neerleggen van de lijsten is er geen enkele regel met betrekking tot de 

taalaanhorigheid van de kiezers die een voordrachtsakte ondertekenen 

• De verklaring van taalaanhorigheid van een kandidaat is facultatief en exclusief, en kan 

gebeuren bij het neerleggen van de lijst of op een later moment.  

• Er bestaat een mechanisme voor gegarandeerde gendervertegenwoordiging in de 

colleges 

• Vanaf 2018 geldt het principe van alternering van de beide geslachten op de kieslijsten 

(ritsprincipe).   

Hervorming 

• Of een hervorming compatibel is met de bestaande – federale – regelgeving zal 

afhangen van de concrete inhoud van de voorstellen. Wij kunnen dat niet a priori 

bepalen.  

• Het aantal handtekeningen nodig voor het neerleggen van een lijst kan door de 

Brusselse wetgever gewijzigd worden door artikel 23 van de BGK aan te passen via een 

ordonnantie die goedgekeurd moet worden door een absolute meerderheid van de 

stemmen en een meerderheid in elke taalgroep.  

• De regelgeving met betrekking tot de taalaanhorigheid van de kandidaten is een 

federale materie die niet door de Brusselse wetgever kan gewijzigd worden.   
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• Een vermindering van het aantal raadsleden per gemeente zou een nefaste impact 

hebben op de aanwezigheid van Nederlandstalige verkozenen in de raden.  

• Negen gemeenten zouden geen enkele of slechts één enkele Nederlandstalige 

verkozene hebben, wat het mechanisme van de extra Nederlandstalige schepen ook zou 

aantasten.  

• Een vermindering van het aantal raadsleden zou geen grote impact hebben op het 

genderevenwicht in de gemeenteraden.  

• Een groter effect kan echter verwacht worden indien ook het aantal schepenen beperkt 

wordt.  

• Deze analyse was aanleiding voor de ordonnantie 2018011165 van 1 maart 2018, die 

de NGW wijzigt om in een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de 

schepencolleges te voorzien. De ordonnantie vraagt pariteit in de colleges. Hiervan kan 

enkel afgeweken worden in specifieke omstandigheden, en alleen als minimaal één 

derde van de leden van het college van burgemeesters en schepenen van een 

verschillend geslacht zijn als de anderen. 

 

CUMUL 

Kadaster 

• De enige cumulbeperking op het lokale niveau is de incompatibiliteit tussen de functie 

van minister en het lidmaatschap van een lokaal bestuur.  

• Er zijn geen wettelijke beperkingen voor het regelen van de cumul op het lokale niveau. 

• Bij wijze van vergelijking: in de andere geanalyseerde stadsgewesten is cumul tussen 

het lokale en het centrale niveau niet toegestaan.  

• De onderzochte cumul heeft vooral betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(parlement en regering).   

• Er wordt vooral gecumuleerd in de grotere gemeenten. 

• 2/3 tot 3/4 van de Brusselse parlementsleden cumuleert dat mandaat met een lokale 

functie. 

• De kwestie van de decumul stelt de vraag over de relaties tussen gemeenten en Gewest.  
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• De argumenten pro en contra decumul hebben betrekking op de dossier- en 

terreinkennis, op de kostprijs, op de werklast en op de professionalisering van politieke 

mandaten.  

Hervorming 

• Een verbod op cumulatie tussen het gemeentelijke en het lokale niveau zou 

geabsorbeerd worden door een daling van het aantal gemeentelijke mandaten met 

10%. Bij een daling met 20% of 30% zou er ook met decumul een reële daling van het 

aantal mandatarissen zijn.  

• Een verbod op cumul zou de toename van de werklast door de vermindering van het 

aantal mandaten compenseren 

• Deze analyse was aanleiding voor een ontwerp van ordonnantie ter wijziging van de 

NGW en met het oog op het instellen van de onverenigbaarheid tussen de functie van 

burgemeester of schepen en lid van het Parlement van het BHG, van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement et van het 

Europees Parlement. Dit ontwerp van ordonnantie is nog niet goedgekeurd.  

 

VERGOEDINGEN 

• De gemeenteraadsleden worden vergoed met zitpenningen en dus proportioneel met 

hun aanwezigheid op de vergaderingen van de raad, maar ook van commissies en 

afdelingen, terwijl de burgemeesters en schepenen een salaris ontvangen dat berekend 

wordt in functie van de bevolkingsgrootte van de gemeente.  

• Het bedrag van de zitpenningen verschilt sterk tussen de gemeenten – soms van enkel 

naar dubbel – zonder dat dit door de grootte van de gemeente kan verklaard worden.  

• Een wijziging van de vergoedingen van gemeentelijke mandatarissen vereist een 

wijziging van artikel 12 van de NGW (voor de raadsleden) en van artikel 19 van de NGW 

(burgmeester en schepenen), evenals – mogelijkerwijze – artikel 28 van de NGW. Deze 

wijzigingen kunnen gebeuren per ordonnantie, goedgekeurd door een meerderheid 

van de stemmen en een meerderheid in beide taalgroepen.  

• Het systeem van zitpenningen leidt tot vele kritische bedenkingen bij de lokale 

mandatarissen  
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• De vermindering van het aantal mandatarissen zou een financiële winst opleveren voor 

de gemeenten, die eventueel gedeeltelijk de professionalisering van de mandaten 

zouden kunnen compenseren. 

 

DUUR VAN DE LEGISLATUUR 

• De duur van de gemeentelijke legislatuur is vastgelegd door de NGW. 

• Een wijziging van de duur van de legislatuur is mogelijk met een ordonnantie, 

goedgekeurd door een meerderheid van de stemmen en een meerderheid in beide 

taalgroepen, die minstens de artikels 2 en 3 van de NGW wijzigt, evenals artikel 7 §1 van 

de BGK.  

• Een dergelijke wijziging zou het ritme van de verkiezingen loskoppelen van de andere 

gewesten.  

• De Brusselse kiezers zouden slechts één keer om de vijf jaar naar de stembus geroepen 

worden.  

• Een synchronisatie van de gewestelijke en gemeentelijke verkiezingen moet rekening 

houden met de cumulregels die van toepassing zouden zijn.  

 

 

MENINGEN VAN DE BURGERS 

Een enquête bij de Brusselse burgers (zie deel II) heeft toegelaten om de visies van de 

Brusselaars op deze mogelijke hervormingen te achterhalen (zie Tabel 1).  

De respondenten tonen zich zeer duidelijk voorstanders van een vermindering van het aantal 

lokale mandatarissen. Ze spreken zich ook uit voor de voltijdse uitoefening van lokale 

mandaten, wat in de richting gaat van een zekere professionalisering ervan. De burgers spreken 

zich ook zeer duidelijk uit voor een verbod op het cumuleren van lokale en gewestelijke 

mandaten.  
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Tabel 1: Steun van de respondenten voor de voorgestelde hervormingen van de lokale besturen 
(1-4) 

Voorstel Gemiddeld 

Het mandaat van burgemeester zou een voltijdse baan moeten zijn 3,2 

Het mandaat van schepen zou een voltijdse baan moeten zijn. 3,0 

De Brusselse gemeenten zouden minder schepenen moeten hebben. 3,0 

De Brusselse gemeenten zouden minder gemeenteraadsleden moeten hebben. 3,0 

Burgemeester en schepenen zouden deel moeten kunnen uitmaken van het Brussels 
Parlement (cumul van mandaten) 

2,2 

Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = Helemaal akkoord 

 

De respondenten spreken zich ook massaal uit voor de invoering van diverse vormen van 

democratische vernieuwing op het lokale niveau (Figuur 1). 

Een meerderheid van hen is voorstander van het idee dat burgers die bij lottrekking 

geselecteerd worden het recht krijgen om deel te nemen aan de gemeentelijke besluitvorming. 

Er is ook een meerderheid voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.  

 

Figuur 1. Mate van steun van de respondenten voor voorstellen ter hervorming van de lokale 
democratie  

 

Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = Helemaal akkoord 
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DEEL II 
METHODOLOGIE 
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INLEIDING 

Met het oog op een maximale relevantie en betrouwbaarheid hebben we deze studie over 

besturen in Brussel gebouwd op een nauwkeurige analyse van de samenleving en de 

instellingen, en op een grondig onderzoek naar de percepties en preferenties van alle 

betrokken actoren (burgers, mandatarissen en belangrijkste stakeholders). Zij mondt uit in een 

aantal voorstellen tot hervorming, waarvan we ook de juridische en politieke haalbaarheid 

onderzoeken.  

De analyse gebeurt in drie stappen: 

Stap 1: Kadaster van de bestaande toestand, zowel juridisch als politiek 

Stap 2: Onderzoek naar de percepties en preferenties van de actoren (burgers, mandatarissen 

en belangrijkste stakeholders).  

Stap 3: Voorstellen voor hervorming. Verschillende scenario’s worden bekeken. Voor elk 

scenario bieden we: 

- de mate waarin het spoort met de voorkeuren van de actoren (burgers en publieke 

actoren) 

- de potentiële impact op het openbaar bestuur en op de participatie en 

vertegenwoordiging van de Brusselse burgers in al hun diversiteit 

- de politieke en juridische haalbaarheid 

Om dit te realiseren hebben we gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en -

technieken en gebruik gemaakt van zowel politicologische, sociologische als juridische 

benaderingen. Drie methoden werden gebruikt: (1) diepgaande gesprekken met 

mandatarissen op het lokale niveau en met belangrijke stakeholders; (2) een online bevraging 

van de bevolking, en (3) een grondige juridische analyse.  

Op basis hiervan zullen we een aantal scenario’s voor hervorming voorstellen die het best de 

voorkeuren van de betrokken actoren (openbare besturen en burgers) weerspiegelen, rekening 

houdend ook met het noodzakelijk evenwicht tussen efficiënt bestuur en een zo groot 

mogelijke participatie en vertegenwoordiging van de Brussels bevolking in al haar diversiteit 

enerzijds, en de politieke en juridische haalbaarheid van de voorstellen anderzijds.  
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DE INTERVIEWS 

Interviewschema en respondenten 

De interviews die we voor dit project inzetten waren semigestructureerd, en gebaseerd op een 

vast interviewschema (zie bijlage 1). Na een korte presentatie van hun persoonlijke 

achtergrond bevatte het schema een aantal items die de respondenten toelieten hun visie te 

geven en toe te lichten over de huidige situatie, gewenste hervormingen en hun haalbaarheid, 

en dit zowel op het lokale als op het gewestelijke niveau (in functie van de ondervraagde 

persoon).                             

Op die manier werden 31 actoren (legislatieve of executieve mandatarissen op gemeentelijk 

en gewestelijk niveau en een aantal stakeholders) ondervraagd (zie bijlage 2). Dat geeft ons een 

goed overzicht van de verschillende visies op de verschillende bestuursniveaus, en ook van 

mensen met een verschillende achtergrond, verschillende anciënniteit, verschillende partijen 

en verschillende taalgroepen. De interviews vonden plaats tussen december 2017 en maart 

2018.  

Kwalitatieve analyse van de interviews 

Na transcriptie werden de interviews onderworpen aan een inhoudsanalyse. Uittreksels uit die 

interviews worden in dit rapport gebruikt om de standpunten van onze gesprekspartners te 

illustreren. Al deze citaten zijn anoniem.  

 

DE ENQUÊTE BIJ DE BEVOLKING 

Dit kwantitatieve luik steunt op een enquête met een gestandaardiseerde vragenlijst die online 

werd ingevuld. 

De vragenlijst 

De vragenlijst bestond uit een dertigtal vragen, georganiseerd in vier hoofdstukken (zie bijlage 

3). Bedoeling was informatie te verzamelen over: 

• een aantal sociodemografische kenmerken van de respondenten   

• hun kennis van de Brusselse politiek 

• hun attitudes en opinies met betrekking tot de huidige institutionele toestand en het 

bestuur in Brussel 
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• hun mening over verschillende scenario’s voor een hervorming van het bestuur in 

Brussel 

Een aantal vragen werd overgenomen uit het electoraal onderzoek van het PartiRep 

consortium. Andere kwamen uit de Stadsmonitor1, uit de enquête BruVoices en uit de 

Taalbarometer die door BRIO2 ontwikkeld is. Respondenten hadden ongeveer 15 minuten 

nodig om de vragenlijst in te vullen. Die was beschikbaar in het Nederlands en in het Frans, in 

functie van de eigen keuze van de respondenten.  

 

De steekproef  

We hebben gebruik gemaakt van een quotasteekproef ons aangeleverd door Qualtrics, een 

bedrijf dat online enquêtes uitvoert. Een quotasteekproef is geen louter toevallige steekproef. 

Zij baseert zich op een aantal gekende kenmerken van de bevolking (in ons geval de bevolking 

van het BHG op 1 januari 20173). Wij vroegen om quota met betrekking tot geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau. De steekproef houdt rekening met de verdeling van die groepen in de 

bevolking4, om zo een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking in haar geheel te 

bekomen.  

De data werden verzameld tussen 31 mei en 1 juli 2018, via het online platform Qualtrics. De 

totale steekproef bestond uit 1000 respondenten. De quota met betrekking tot geslacht en 

leeftijd konden goed gerespecteerd worden, maar voor opleidingsniveau wijkt de steekproef 

een beetje af van de verdeling in de bevolking (Tabel 2). Dit is een frequent voorkomend 

probleem bij dit type enquêtes.  

 

                                                      
1 https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be  
2 http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1085  
3 Met ‘Brusselse bevolking’ bedoeling we de bevolking die verblijft op het grondgebied van het BHG, met 
uitzondering van diegenen die geen geldige papieren hebben of niet ingeschreven zijn als permanente inwoners.   
4 De gegevens over de Brusselse bevolking komen van het IBSA:  
http://ibsa.brussels/themes/population#.W5prsS17F24  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1085
http://ibsa.brussels/themes/population#.W5prsS17F24
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Tabel 2 : Vergelijking tussen de Brusselse bevolking en de finale steekproef  

 Initiële quota 
gebaseerd op 

Brusselse bevolking 
(%) 

Finale 
steekproef 

(%) 

Geslacht   

Man 48,9 47,4 

Vrouw 51,1 52,6 

Leeftijd   

18-29  23,5 26,7 

30-44  33,0 27,9 

45-64  31,2 30,1 

65 plus 12,3 15,3 

Opleiding   

Laag (geen, LO) 36,8 17,9 

Midden (SO) 27,0 32,1 

Hoog (Hoger onderwijs) 36,2 50,0 

 

Naast deze drie criteria kunnen we steekproef ook vergelijken met de Brusselse bevolking in 

termen van nationaliteit, taal, huisvestingstype, gemeente en verblijfsduur.  

Volgens het IBSA hebben 65,3% van de inwoners van Brussel de Belgische nationaliteit, zijn er 

23,1% vreemdelingen uit de EU en 11,7% vreemdelingen van buiten de EU5. Het was voor het 

bedrijf Qualtrics niet mogelijk om strikte quota per nationaliteit te garanderen. Onze steekproef 

bevat 81,8% Belgen, 12% respondenten uit de EU en 6,2% van buiten de EU. De niet-Belgen 

zijn met andere woorden ondervertegenwoordigd in onze steekproef. Deze groep is moeilijker 

te bereiken, onder meer vanwege de taalbarrière (de vragenlijst werd enkel in het Nederlands 

of het Frans aangeboden). En ook al waren de niet-Belgen niet onze belangrijkste doelgroep, 

zij zijn toch een belangrijk deel van de Brusselse bevolking die misschien ook specifieke 

verwachtingen heeft over besturen in Brussel.  

Wat taal betreft, bevat de steekproef 10,7% respondenten die in het Nederlands geantwoord 

hebben en 89,3% in het Frans. Van alle respondenten zegt 72% thuis slechts één taal te 

spreken, 20% bevindt zich in een tweetalige thuisomgeving en 8% in een omgeving waar drie 

of meer talen gesproken worden.  

                                                      
5 http://ibsa.brussels/fichiers/publications/minibru/mini_21.609bru_2018_fr  

http://ibsa.brussels/fichiers/publications/minibru/mini_21.609bru_2018_fr
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Een meerderheid van de respondenten (53%) woont in een huis of appartement waar zij zelf 

of een familielid eigenaar van zijn, 39% huurt zijn woning en 8% woont in een sociale woning.  

De verdeling van de respondenten over de gemeenten reflecteert vrij goed de geografische 

spreiding van de Brusselse bevolking, met evenwel een lichte oververtegenwoordiging van 

Brussel-stad en van Ukkel, en een ondervertegenwoordiging van de inwoners van Sint-Jans-

Molenbeek en van Schaarbeek (Tabel 3) 

 

Tabel 3. Verdeling van de bevolking en van de steekproef per gemeente  

 Bevolking Steekproef 

 N % N % 

Anderlecht 118.241 9,9 92 9,2 

Oudergem 33.313 2,8 27 2,7 

Sint-Agatha Berchem 24.701 2,1 30 3,0 

Brussel stad  176.545 14,8 183 18,3 

Etterbeek 47.414 4,0 35 3,5 

Evere 40.394 3,4 43 4,3 

Vorst  55.746 4,7 53 5,3 

Ganshoren 24.596 2,1 21 2,1 

Elsene 86.244 7,2 75 7,5 

Jette 51.933 4,4 59 5,9 

Koekelberg 21.609 1,8 16 1,6 

Sint-Jans Molenbeek 96.629 8,1 48 4,8 

Sint-Gillis 50.471 4,2 29 2,9 

Sint-Joost Ten Node 27.115 2,3 14 1,4 

Schaarbeek  133.042 11,2 75 7,5 

Ukkel 82.307 6,9 90 9,0 

Watermaal-Bosvoorde 24.871 2,1 23 2,3 

Sint-Lambrechts Woluwe 55.216 4,6 53 5,3 

Sint-Pieters Woluwe 41.217 3,5 34 3,4 

Totaal 1.191.604 100,0 1.000 100,0 

 

Gemiddeld wonen de respondenten al 33 jaar in Brussel. De helft van hen heeft er altijd 

gewoond. Voor de anderen is de gemiddelde duur 22 jaar. Niet-Belgen wonen minder lang in 

Brussel, en bij de Belgen geldt dat voor de Nederlandstaligen.  

Gevraagd naar waar zij zichzelf over vijf jaar zien (Tabel 4), antwoorden de meeste 

respondenten dat zij nog steeds in Brussel zullen wonen, en zelfs op hetzelfde adres of in 

dezelfde buurt. Dat geldt vooral voor de Belgen. Niet-Belgen zien zichzelf eerder op een andere 

plaats dan in Brussel, of in het buitenland.  
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Tabel 4. Verwachte verblijfsplaats van de respondenten over 5 jaar  

 Totaal Belgen EU Niet-EU 

Op hetzelfde adres 43,9 47,4 30,8 22,6 

Elders in de wijk 6,4 6,0 9,2 6,5 

Elders in Brussel 17,7 16,4 18,3 33,9 

In Vlaanderen 3,3 3,8 0,0 3,2 

In Wallonië 6,3 6,1 6,7 8,1 

In het buitenland 6,4 5,1 16,7 3,2 

Weet het niet 16,0 15,2 18,3 22,6 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

 

De verschillen tussen de reële kenmerken van de bevolking en de steekproef kunnen aanleiding 

zijn tot een zekere vertekening van de resultaten. Niettegenstaande een hoge penetratiegraad 

van internet in België (85%) beschikt niet iedereen over een internetverbinding, en niet 

iedereen heeft toegang tot een computer. Omdat de enquête online uitgevoerd werd, heeft zij 

geleid tot de ondervertegenwoordiging van bepaalde profielen. Ook geldt dat personen met 

een lagere opleidingsgraad en ook oudere personen minder beschikken over de vaardigheden 

om een online enquête in te vullen. Ook de taal kon een mogelijke barrière zijn. En ondanks de 

financiële incentives die Qualtrics aanbiedt, mogen we veronderstellen dat mensen met een 

geringere belangstelling voor politiek of voor de specifieke Brusselse problematiek minder aan 

de enquête hebben deelgenomen. Dit alles verklaart waarom de steekproef geen perfecte 

afspiegeling is van de bevolking. En dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn wanneer we de 

steekproef extrapoleren naar de Brusselse bevolking. We moeten (en zullen) daarbij altijd in 

het achterhoofd houden dat sommige groepen (ouderen, lager geschoolden, niet-Belgen) 

ondervertegenwoordigd zijn. We verifiëren daarom altijd of opinies en preferenties van de 

respondenten verschillen naar leeftijd, opleidingsgraad en nationaliteit.  

 

Analyse van de resultaten 

Om de resultaten van de enquête te kunnen analyseren, werd een databestand gemaakt met 

de antwoorden van de 1000 respondenten. Voor elk van hen zijn er 35 originele variabelen, en 

een tiental afgeleide variabelen, dat wil zeggen variabelen die speciaal geconstrueerd zijn met 
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het oog op onze analyses. We gebruikten de statistische software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) voor alle statistische analyses die we in dit rapport presenteren.  

De bedoeling van deze kwantitatieve analyse is niet alleen de globale antwoorden op de 

verschillende vragen te kennen, maar ook de mate waarin die variëren tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen.  

 

Samenvatting 

• 31 interviews met lokale en gewestelijke mandatarissen en met een aantal 

stakeholders tijdens het eerste trimester van 2018 

• Enquête in juni 2018 bij een steekproef van 1000 Brusselse burgers, geselecteerd op 

basis van quota (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau)  

• Deze gegevens worden gebruikt om de evaluatie van de huidige situatie door de 

verschillende actoren te analyseren, en om hun voorkeuren te kennen met 

betrekking tot verschillende hervormingsscenario’s. 
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DEEL III 
RELATIES TUSSEN DE GEMEENTEN EN HET 

GEWEST  
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INLEIDING 

De wijze waarop de burgers Brussel ervaren, en meer in het bijzonder hun relatie tot het 

Gewest en tot de gemeenten is vaak onderwerp van debat. Wij proberen hier een aantal 

meningen van lokale mandatarissen te relateren aan de resultaten van een onderzoek bij de 

bevolking. We kijken daarbij naar drie elementen: identiteit, relatie tot de overheden, en 

politieke kennis.  

De gegevens die we middels de interviews verzamelden kunnen ook gebruikt worden om te 

analyseren hoe de relaties tussen Gewest en gemeenten vandaag gepercipieerd worden en 

waar er eventueel problemen zijn. Daarover hebben we informatie verzameld bij verschillende 

actoren: mandatarissen op de verschillende niveaus, stakeholders en burgers. We wilden 

daarbij uiteraard weten in welke mate de visies van die actoren met elkaar in overeenstemming 

zijn.  

 

DE HUIDIGE SITUATIE 

Identiteit, kennis en nabijheid 

Identiteit en betrokkenheid 

Volgens sommigen van de ondervraagde mandatarissen hebben de oprichting van het BHG en 

de verdere ontwikkeling ervan bijgedragen tot het ontstaan van een Brusselse identiteit: Het 

gewest “speelt ook een rol in de Brusselse identiteit. Het is het Gewest dat de 19 gemeenten 

toelaat het over die identiteit te hebben. De Iris van het Gewest zijn de Brusselaars. Het bestaan 

van een gewest creëert een Brusselse identiteit” (interview met mandataris). “Ja, ik denk dat 

zoiets zich ontwikkeld heeft. Ik kan op twee dingen wijzen. Er is dat gevoel van verbondenheid 

met het gewest dat zich ontwikkeld heeft. Ik zie drie fenomenen. Ten eerste identificeren veel 

meer mensen zich op een positieve wijze met het gewest. Er zijn ook meer mensen die dat op 

een negatieve wijze doen. Ten derde zijn er ook mensen die zich noch met een gewest, noch 

met België, noch met een Belgische instelling identificeren. Dat is problematisch. Dat heeft dus 

niet direct te maken met het feit dat het gewest bestaat, maar het gewest heeft die 

problematische situatie niet veranderd” (interview met mandataris). 

Voor anderen heeft een gewestelijke identiteit zich samen met een meer lokale identiteit 

ontwikkeld. “Ik weet niet of er een hiërarchie is tussen de gemeenten en het gewest. Dertig 
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jaar geleden voelden mensen zich in elk geval geen Brusselaars. Dat is er nu wel. Dat is een 

identiteit die ontstaan is. Ik denk wel dat de Belg, de Brusselaar net zo goed als de anderen, 

zich verbonden voelt met zijn dorp. Men komt dan dit of van dat dorp. De mensen zijn fier in 

Bosvoorde te wonen, of in St-Pieters Woluwe …” (interview met mandataris).  

Ten slotte zijn er die stellen dat de identiteit die er echt toe doet die van de nabijheid is: “De 

primordiale identiteit is die van de gemeente, van de buurt zelfs” (interview met mandataris). 

“De burger is in de eerste plaats verbonden aan zijn wijk, meer dan aan de gemeente of het 

gewest” (Interview mandataris). “Inderdaad, men identificeert zich eerst met de buurt waarin 

men woont, dan met het gewest, de gemeenschap, het land, enzovoort” (Interview 

mandataris).  

De enquête bij de bevolking laat toe te kijken in welke mate er inderdaad sprake is van een 

gewestelijke identiteit, en hoe die zich verhoudt tot de gemeentelijke. En dan blijkt dat de 

Brusselse burgers zich eerder identificeren met de meest nabije entiteiten: de buurt, de 

gemeente, het gewest (Figuur 2), al zijn de verschillen eerder beperkt. 

 

Figuur 2. Niveau van verbondenheid van de burgers met verschillende instellingen / niveaus (0-
10)  

 

 

 0 = Helemaal niet verbonden; 10 = heel sterk verbonden  

 

Toch past hier enige nuance. Deze vaststelling geldt vooral voor de Belgische burgers (en de 

Franstaligen in het bijzonder), voor de mannen en voor diegenen die al langer in het gewest 

wonen6.  De verbondenheid met het gewest is sterker bij de niet-Belgen, en de verbondenheid 

                                                      
6 Zie voor de bivariate analyses Tabel A5.1 in Bijlage 5  
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met de gemeenschap is sterker bij de Nederlandstaligen. Algemeen hebben ook de vrouwen 

en de personen die al langer in Brussel wonen een sterker gevoel van verbondenheid met alle 

instellingen en alle niveaus. Maar al deze verschillen zijn zeer klein.  

 

Relatie tot de actoren 

Sommigen stellen dat, ook al ontwikkelt er zich een gewestelijke identiteit, het eerste 

contactpunt toch de gemeente is. “De Brusselse identiteit is meer en meer zichtbaar, maar 

wanneer mensen een probleem hebben, wanneer ze hun overheid willen aanspreken, is de 

eerste deur waar ze gaan aankloppen die van de gemeente en niet het gewest” (Interview 

mandataris) 

Onze enquête bevatte vragen over ontmoetingen en contacten met verschillende 

gemeentelijke en gewestelijke actoren (Figuur 3). De belangrijkste vaststelling is dat de burgers 

vooral in contact treden met de niet-politieke actoren: wijkagent, straatveger, stadswacht. De 

gemeentelijke politieke actoren, en meer nog de regionale actoren worden minder vaak 

gecontacteerd of ontmoet.  

 

Figuur 3. Ontmoeting en contact met gemeentelijke en gewestelijke actoren (%) 
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Voor de verschillende dienstverlenende actoren zijn de antwoorden zeer gelijklopend in alle 

categorieën van de bevolking. Voor de politieke actoren daarentegen zijn er meer variaties. 

Mannen rapporteren meer contacten en ontmoetingen met alle verschillende mandatarissen. 

Franstaligen hebben meer contact met de lokale mandatarissen, terwijl Nederlandstaligen, 

niet-Belgen en ook de burgers die minder lang in Brussel verblijven frequenter de gewestelijke 

mandatarissen ontmoeten of contacteren.  

 

Politieke kennis 

De vragenlijst bevatte zes indicatoren om de politieke en institutionele kennis van Brussel te 

meten: de vraag of de stad dan wel het gewest de hoofdstad van België is, het aantal 

gemeenten in Brussel, het identificeren van gemeenten die al dan niet tot Brussel behoren, het 

kennen van de naam van de huidige (dienstdoende) burgemeester van de eigen gemeente, de 

naam van de Minister-President en de partijen die al dan niet deel uitmaken van de Brusselse 

regering. Een algemene vaststelling is wel dat de politieke en institutionele kennis van de 

burgers eerder laag is (Figuur 4).     

 

Figuur 4. Niveau van politieke kennis (%) 
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85,6% van de respondenten heeft wel degelijk Brussel-stad aangeduid – en niet het BHG – als 

hoofdstad van België. In een open vraag heeft 81% van de respondenten correct geantwoord 

dat er 19 gemeenten zijn in het BHG. De meest voorkomende fouten zijn twee gemeenten 

meer of minder dan het juiste antwoord. Wie zich vergist, geeft trouwens meestal een te laag 

aantal gemeenten (15,3% geeft een aantal tussen 9 en 12 gemeenten). Slechts 4% van de 

respondenten overschat het aantal gemeenten in Brussel.  

Geconfronteerd met de keuze tussen Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Stevens-Woluwe, Sint-Pieters-

Woluwe en Kraainem kon slechts 47,8% van de respondenten correct aangeven welke 

gemeenten tot het BHG behoren. Meer dan 8 op de 10 (84,2%) ziet Sint-Pieters-Woluwe 

terecht in het BHG, maar ook 35,9% denkt dat Sint-Stevens-Woluwe tot Brussel behoort. Meer 

dan één op vijf (22,6%) denkt dat Sint-Pieters-Leeuw in Brussel ligt en 22,2% denkt dat ook over 

Kraainem.  

58% van de respondenten kiest de juiste naam van Rudi Vervoort als Minister-President, uit 

een lijst met ook Charles Picqué, Rudy Demotte, Didier Reynders en Philippe Close. De meest 

gemaakte fout is de voormalige Minister-President en huidig parlementsvoorzitter Charles 

Picqué (15,5%). De drie andere namen worden elk door 8 à 9% van de respondenten genoemd.  

We vroegen de respondenten ook om hun burgemeester te herkennen uit een lijst met 38 

namen. Voor elke gemeente waren er twee namen in de lijst. Voor die gemeenten waar de 

burgemeester vervangen wordt door een dienstdoende burgemeester hebben we beide 

namen in de lijst gezet. Voor de andere gemeenten was dat een voormalige burgemeester, een 

bekende figuur uit de oppositie, een mandataris uit de gemeente die een andere politieke 

functie bekleedt of een andere bekende figuur uit de meerderheid. De meeste respondenten 

hebben op de vraag geantwoord. Slechts 1,8% meende dat hun burgemeester niet in de lijst 

stond.  

56,2% heeft de eigen burgemeester correct geïdentificeerd7. Kijken we naar de fouten, dan 

zien we vooral: 

• de naam van de Minister-President of van een politicus van een ander beleidsniveau 

(Didier Reynders); 

• een effect van de recente burgemeesterswissel in Brussel-stad (Philippe Close)   

                                                      
7 Voor een gedetailleerd overzicht per gemeente: zie Bijlage 4. 



 [BESTUREN IN BRUSSEL] 

BLADZIJDE 36 

 

• verwarring met voormalige burgemeesters, ook diegenen die reeds overleden zijn 

(bijvoorbeeld Jacques Simonet).  

De burgemeesters die het meest frequent correct genoemd worden door de inwoners van hun 

gemeente zij de burgemeesters die de langste staat van dienst hebben, of die een ruime media-

aandacht gekregen hebben (bijvoorbeeld door een wissel van de meerderheid). De nieuwste 

burgemeesters worden het minst herkend.  

Slechts 12,2% van de respondenten slaagde erin om correct aan te geven welke partijen geen 

deel uitmaken van de huidige Brusselse regering. Ze kregen een lijst met vier partijen (CDH, 

MR, PS, N-VA). Daar waar 65,2% geen moeite heeft om N-VA correct te vermelden, krijgen de 

drie andere partijen ook elk 20% van de antwoorden. Dit wijst toch op een erg magere kennis 

van de samenstelling van de regering in het BHG.  

Vijf van deze zes indicatoren werden tot één enkele schaal herleid om de politieke kennis te 

meten, met een score van 0 (geen enkele kennis) tot 1 (zeer goede kennis)8. De gemiddelde 

score is 0,6 (Figuur 5) 

 

Figuur 5. Niveau van de politieke kennis (schaal) (0-1) 

 

Noot: 0 = Geen enkele politieke kennis; 1 = zeer goede politieke kennis 

                                                      
8 De vijf indicatoren zijn: het aantal gemeenten in Brussel, het herkennen van de gemeenten die tot het BHG 
behoren, het herkennen van de huidige (dienstdoende) burgemeester van de eigen gemeente en van de Minister-
President van het BGJH. Deze keuze steunt op een factoranalyse die aantoont dat de vijf indicatoren één enkele 
dimensie meten.  
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De mannelijke respondenten, de ouderen, de hoger opgeleiden, de Belgen en diegenen die al 

langer in Brussel verblijven hebben een betere politieke kennis dan de anderen (Figuur 6).  

 

Figuur 6. Niveau van politieke kennis per geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, nationaliteit en duur 
van verblijf (0-1)  

 

Noot: 0 = Geen enkele politieke kennis; 1 = zeer goede politieke kennis 

 

Evaluatie van het Gewest 

De visie van mandatarissen en stakeholders 

De oprichting van het BHG in 1989 wordt in het algemeen positief gewaardeerd door de 

politieke mandatarissen en stakeholders, zowel op het gemeentelijke als op het gewestelijke 

niveau. Het Gewest is nu een aanvaard feit: “Wij behoren sinds altijd tot het Brussels Gewest. 

Het is geen keuze meer, maar een feit. Zo is het. Punt” (Interview mandataris).  
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De mensen die we ondervroegen menen dat het Gewest toelaat om beleid te voeren voor het 

hele territorium en voor alle Brusselaars: “Het Gewest heeft toegelaten om sommige 

concepten transversaal te bekijken over de verschillende gemeenten, zoals bijvoorbeeld de 

wijkwerking” (Interview mandataris).  

 

De oprichting van het Gewest heeft ook toegelaten autonomie te verwerven ten opzichte van 

de andere besturen in België, en in het bijzonder de federale overheid. Slechts één enkele van 

onze gesprekspartners stelde dat de oprichting van het Gewest niets veranderd heeft, omdat 

er voordien ook al een Brusselse executieve was binnen de federale regering die toeliet om 

beleid voor Brussel te voeren. De oprichting van het Gewest heeft volgens deze persoon alleen 

maar een extra institutioneel niveau geschapen om een aantal mandatarissen een job te 

kunnen bezorgen.  

Het verwerven van autonomie door het BHG verloopt echter niet zonder moeilijkheden. 

Brussel blijft de hoofdstad of het ‘hoofdstedelijk gewest’ van het land, en voor al onze 

gesprekspartners betekent dat ook dat het in staat moet zijn om voldoende middelen daarvoor 

ter beschikking te stellen, in samenwerking met de andere gewesten en met de federale 

overheid. Gewestelijk mandatarissen wijzen op het probleem dat “het federale niveau niet 

meer in Brussel investeert” (Interview mandataris). Ze wijzen op een niet op te lossen spanning: 

Brussel heeft nood aan samenwerking met de andere gewesten (interregionale trams, parkings 

aan de invalswegen, gewestelijk expresnet), maar dat maakt het voor de middenklasse ook 

makkelijker om niet in Brussel te blijven. Er is zowel nood aan interconnectie als vrees voor die 

interconnectie.  

Er waren vele positieve stemmen te horen over het beleid dat het BHG ontwikkeld heeft in 

domeinen als ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, openbaar vervoer, wijkcontracten, 

ziekenhuizen (het Iris-netwerk). “Voor mij is het succes van het Gewest toch het leefmilieu, het 

urbanisme, de openbare werken” (Interview mandataris). “We zijn zeer blij met een openbaar 

vervoer dat ons naar het stadscentrum brengt. Dat is prachtig” (Interview mandataris). Velen 

wijzen ook op de noodzaak van het gewestelijke niveau voor aspecten van dienstverlening en 

financieel beheer. “Ik denk dat zonder het Gewest de gemeenten niet in staat zouden geweest 

zijn om een antwoord te geven op de noden die er bestaan. Of het nu gaat om het afvalbeleid, 

water, gas of elektriciteit, de bijdrage van het Gewest is cruciaal. En dat geldt ook voor 
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ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, sportinfrastructuur … ik denk dat het Gewest veel 

bijgedragen heeft voor de gemeenten die werkelijk in moeilijkheden waren. Het gewestelijke 

niveau heeft de gemeenten gered en heeft het mogelijk gemaakt om bijkomende diensten te 

verlenen (…). Dat is gebeurd in financieel opzicht, maar ook met overkoepelende regelgeving 

en door het beleid met ordonnanties te harmoniseren. Telkens ging het om een positieve 

evolutie. Vandaag is het BHG onmisbaar geworden” (Interview mandataris).  

Sommige beleidsdomeinen worden echter helemaal niet positief beoordeeld. Dat is het geval 

voor mobiliteit (het autoverkeer) en voor de netheid (een verwarrende verdeling van 

bevoegdheden). En er zijn nog andere grote uitdagingen, vooral voor het sociaal beleid. “Het 

verdwijnen van de middenklasse, de prijs van de woningen, de professioneel integratie van de 

allochtone bevolking” (Interview mandataris); “de sociale cohesie en het onderwijs” (Interview 

mandataris); “de verarming van Brussel en de vlucht van de middenklasse” (Interview 

mandataris) 

Voor die zwakke prestaties op een aantal domeinen worden verschillende verklaringen 

gegeven. Eén ervan is een gewestelijke administratie die zwak is en / of slecht beheerd wordt. 

Lokale mandatarissen, en vooral de burgemeesters, onderlijnen het contrast met de 

gemeentelijke administraties (die van hen in het bijzonder en ook die van Brussel-stad). De 

gemeenten verdedigen de initiatieven die ze genomen hebben in een aantal domeinen om de 

zwakte en het falen van de gewestelijke administratie te compenseren. Een belangrijk 

probleem is ook de fragmentatie van taken tussen verschillende gewestelijke agentschappen 

(“para-regionale dinges om mensen te kunnen plaatsen” (Interview mandataris), die aanleiding 

zijn tot cliëntelisme, gebrek aan transparantie en gebrek aan coherentie. Niet zelden wijzen 

onze gesprekspartners erop dat die agentschappen vooral in handen zijn van de Parti Socialiste. 

“De vermenigvuldiging van deze agentschappen maakt de dingen ingewikkelder. Een gewest 

met een sterkere en meer gecentraliseerde administratie zou een goede zaak zijn” (Interview 

mandataris) 

Er is zo goed als unanimiteit om de stad Brussel en haar gewicht, haar sterkte en haar 

zichtbaarheid te vernoemen als een bron van zwakheid van het Gewest. Brussel-stad zou 

beschikken over een goede administratie een groot budget, aanvullende middelen om de 

hoofdstedelijke functie in te vullen, en een zichtbare burgemeester. “Er zijn eigenlijk niet zo 

veel spanningen tussen de gemeenten en het Gewest, er zijn moeilijkheden tussen het Gewest 
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en de stad Brussel die een grote economische en financiële macht heeft” (Interview 

mandataris). Daar tegenover staat dan een zwak leiderschap op het gewestelijke niveau. “Ik 

zou zeggen dat er sprake is van een leadership deficit” (Interview mandataris). Voor onze 

gesprekspartners is dat een constante omdat de Minister-President altijd rekening moet 

houden met het gewicht van lokale persoonlijkheden.  

Ten slotte wordt de zwakte van het Gewest ook toegeschreven aan de afwezigheid van 

hiërarchie en van een duidelijke afbakening van bevoegdheden tussen het Gewest en de 

gemeenten. “Vele bevoegdheden zijn te versplinterd. Er is nood aan rationalisering en 

overdracht naar het Gewest (zoals mobiliteit of grote infrastructuren zoals zwembaden en 

culturele centra) of naar de gemeenten (netheid)” (Interview mandataris). “De Brusselse 

structuren zijn te complex. Er is nood aan vereenvoudiging, ook in de gemeenten. Overal 

kunnen de zaken eenvoudiger georganiseerd worden” (Interview mandataris). Omdat er 

onvoldoende duidelijkheid is in de afbakening van de bevoegdheden, kunnen beide niveaus 

makkelijk vastlopen (mobiliteit, openbare werken, netheid, enzovoort). Verschillende van de 

door ons geïnterviewde personen wijzen er ook wel op dat de blokkeringen een gevolg kunnen 

zijn van de afwezigheid van congruentie tussen de coalities op de verschillende niveaus. 

Partijen op elk van beide niveaus willen de taak van de andere niet vergemakkelijken en hen 

geen successen gunnen.  

Omdat er te weinig gewestelijk leiderschap is, wensen sommigen meer coördinatie tussen de 

gemeenten. “Ik was destijds een tegenstander – al is het wel goed gebouwd – van de bouw van 

Wolubilis, het cultureel centrum in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het is ook goed bestuurd en de 

productie is in orde. Maar was het echt nodig om zo veel belastinggeld te besteden als je weet 

dat we hier, op 400 meter in volgelvlucht van Wolubilis, een cultureel centrum hebben, en dat 

er ook eentje in Oudergem is? Op dat ogenblik is er toch meer coördinatie nodig. Het gaat 

tenslotte om het geld van de gemeenschap” (Interview mandataris). “Voor de grote 

infrastructuren (zwembaden, academies) en hun onderhoud moet er meer samenwerking zijn 

tussen de gemeenten. Met of zonder het Gewest. Het Gewest is niet nodig om gemeenten te 

laten samenwerken. Gemeenten zouden zelf het initiatief moeten nemen, anders zal men ze 

dwingen te fusioneren” (Interview mandataris). “Voor grote infrastructuren (sportcomplexen, 

culturele centra, containerparken) zouden de gemeenten aan de buitenkant van het Gewest, 

waar er meer ruimte beschikbaar is, moeten samenwerken met de meer centraal gelegen 
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gemeenten. En dat gaat sneller als gemeenten onderling afspreken dan wanneer ze moeten 

wachten tot er iets beweegt op het niveau van het Gewest” (Interview mandataris).  

 

Het standpunt van de Brusselaars 

Het is interessant om de visies van de Brusselaars naast die van de mandatarissen en de 

stakeholders te plaatsen. Algemeen gesproken staan de burgers positiever tegenover het 

gemeentelijke dan het gewestelijke niveau (Figuur 7). Wat de perceptie van corrupte betreft, 

zien de burgers die meer in het Gewest dan in hun gemeenten. Kijken we naar de mate waarin 

ze vinden dat de democratie goed functioneert op het gewestelijke en het gemeentelijke 

niveau, dan komt ook weer het gemeentelijke niveau eerst, maar beide scoren wel goed.  

In dit luik vroegen we ook naar de perceptie van de relaties tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. De verhoudingen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen wordt relatief 

goed ingeschat (5,7), maar dat geldt niet voor de relaties tussen de verschillende andere 

groepen (sociaaleconomisch en nationaliteit). We stellen een zekere convergentie vast tussen 

de evaluaties van de publieke actoren en die van de burgers. Bij de genoemde uitdagingen voor 

het Gewest wezen de publieke actoren op sociale problemen: het verdwijnen van de 

middenklasse, de verarming, de sociale cohesie, de integratie van de allochtone bevolking. En 

ook de burgers oordelen hier negatief. Onze gesprekspartners wezen niet op een 

problematische relatie tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, en ook de burgers zien dat 

niet als een groot probleem.  

Die algemene gemiddelden verbergen wel wat verschillen tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen9. We stellen vast dat de Belgische respondenten, de ouderen, de mensen 

met een hogere opleiding en diegenen die al langer in Brussel wonen een hogere mate van 

corruptie percipiëren, tevredener zijn over het functioneren van de lokale democratie, de 

relaties tussen de taalgroepen als beter beoordelen en de relaties tussen Belgen en niet-Belgen 

als slechter.  

 

                                                      
9 Zie bivariate analyses in bijlage 5, Tabel A5.2  
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Figuur 7. Algemene evaluatie van het Gewest en de gemeenten (0-10) 

 

Noot: 0 = Zeer sterke corruptie; zeer ontevreden; zeer slechte relaties; 1 = zeer zwakke corruptie, zeer tevreden, 

zeer goede relaties.  

 

Vrouwelijke respondenten zien een grotere corruptie, maar zijn over het algemeen ook meer 

tevreden over het functioneren van de democratie dan de mannen. De Nederlandstalige 

respondenten zien meer corruptie, vooral op het gemeentelijke niveau. Bij hen is er ook minder 

verschil in de evaluatie van de democratie op het regionale en op het gemeentelijke niveau. 

Zowel Nederlandstaligen als Franstaligen zijn negatiever over de relaties tussen armen en rijken 

en Belgen en niet-Belgen dan over de relatie tussen de twee taalgroepen.  

Tussen de leeftijdsgroepen is er weinig verschil, behalve dan een positievere inschatting van de 

relaties tussen de taalgroepen bij de ouderen. Zij kunnen terugkijken op periodes waarin die 

relaties veel minder goed waren. We zien ook weinig verschillen naar scholingsgraad, behalve 

dan een grotere tevredenheid met de lokale democratie en een positievere inschatting van de 

relaties tussen de verschillende groepen bij de hoger opgeleide respondenten.  

De niet-Belgen zien minder corruptie dan de Belgen en zijn tevredener over het functioneren 

van de democratie in het Gewest (waar zij overigens geen stemrecht hebben). Zij rapporteren 

een negatievere visie op de relaties tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, maar een 

positievere op hun relaties met de Belgen. Wie al langer in Brussel woont ten slotte, percipieert 

ook een grotere mate van corruptie op het gewestelijke niveau en een lagere tevredenheid 
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over de democratie op dat niveau, een meer positieve visie op de relaties tussen de 

taalgroepen, maar een negatievere visie op de relaties tussen Belgen en niet-Belgen.   

Wanneer we kijken naar de mate van vertrouwen van de burgers in de verschillende politieke 

instellingen en actoren, zien we dat het vertrouwen in de diensten (OCMWs en vooral politie) 

vrij groot is, gevolgd door de administraties, en ten slotte de politieke instellingen en actoren 

(Figuur 8). Opvallend is ook dat het vertrouwen in de lokale instellingen groter is dan het 

vertrouwen in de gewestelijke instellingen en in politici in het algemeen (waar het vertrouwen 

laag is).  

 

Figuur 8. Vertrouwen in actoren en instellingen (0-10) 

 

Noot: 0 = helemaal geen vertrouwen; 10 = zeer sterk vertrouwen 

 

Franstalige respondenten hebben meer vertrouwen in gemeentelijke instellingen en 

Nederlandstaligen in de gewestelijke instellingen10. Dit staat wellicht niet los van het feit dat er 

op het gewestelijke niveau meer (zichtbare) Nederlandstalige politici zijn, en van het feit dat 

Nederlandstaligen zich ook meer verbonden voelen met het gewestelijke niveau.  

                                                      
10 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.3  
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Het vertrouwen in de verschillende instellingen neemt toe met de leeftijd en met het 

opleidingsniveau. Tussen mannen en vrouwen zijn er geen significantie verschillen.  

Bij de niet-Belgen zien we een sterker vertrouwen dan gemiddeld in de gewestelijke 

instellingen, maar niet in de gemeentelijke instellingen. Er is bij de niet-Belgen geen verschil in 

de mate waarin ze de verschillende niveaus vertrouwen, terwijl er bij de Belgen wel degelijk 

een groter vertrouwen is in de lokale instellingen.  

Er is ten slotte nog een interessant verschil tussen de bevolkingsgroepen. Wie al langer in 

Brussel woont (en voor Franstalige Belgen in het bijzonder) is er een veel sterker vertrouwen 

in het lokale dan in het gewestelijke niveau. Het omgekeerde geldt voor de meer recente 

inwoners (Nederlandstaligen maar vooral niet-Belgen), die meer vertrouwen hebben in de 

gewestelijke instellingen.  

Naast het vertrouwen, kan er ook gekeken worden naar de mate waarin de burgers tevreden 

zijn met de aangeboden diensten en infrastructuur (Figuur 9). De respondenten tonen zich het 

meest tevreden met het aanbod van winkels en restaurants in Brussel. Ze zijn ook tevreden 

over het aanbod inzake volksgezondheid. Dat sluit aan bij de positieve analyse die vele 

mandatarissen maken van het netwerk van ziekenhuizen in Brussel. 

De zaken waarover de respondenten het minst tevreden zijn, zijn de toestand van de wegen, 

de trottoirs en de fietspaden, maar ook van de openbare netheid en van de zaken die met 

kinderen en jongeren te maken hebben: scholen, kinderkribbes, voorzieningen voor de jeugd. 

Ook dit sluit aan bij de grote uitdagingen die de mandatarissen identificeerden, vooral dan wat 

mobiliteit en onderwijs betreft, en bij die zaken die waarvoor het beleid van Gewest en 

gemeenten als problematisch gezien werd, zoals openbare netheid.  

De sportinfrastructuur, de voorzieningen voor cultuur en vrije tijd, de groene ruimtes en 

dienstverlening aan de bevolking worden als matig beoordeeld.  
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Figuur 9. Mate van tevredenheid van de respondenten met voorzieningen en diensten in Brussel 
(1-4) 

 

Noot: 1 = helemaal niet tevreden 4 = zeer tevreden 

 

Indien we kijken naar verschillende bevolkingsgroepen11, zien we dat wie al langer in Brussel 

woont tevredener is over de diensten die aan de bevolking worden aangeboden (hoewel 

nieuwkomers er potentieel meer mee geconfronteerd worden) en minder tevreden over de 

netheid. Ze zijn bovendien minder tevreden over de toestand van de wegen, de trottoirs en de 

fietspaden. Dat kan misschien verklaard worden door het feit dat ze door al langer in Brussel te 

wonen de situatie kunnen vergelijken met vroeger.  

Vrouwen en niet-Belgen zijn over het algemeen meer tevreden. De niet-Belgen zijn vooral 

tevreden over de groene ruimte in Brussel, wat allicht een gevolg is van de concentratie van 

deze groep in bepaalde (groenere) wijken van het BHG.  

                                                      
11 Zie bivariate analyses in bijlage 5, Tabel A5.4 
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De ouderen en de respondenten met een hoger opleidingsniveau zijn relatief meer tevreden 

over het aanbod aan winkels en restaurants, over de infrastructuur voor gezondheidszorg en 

over de groene ruimte, en minder tevreden over de netheid, de straten, de stoepen en de 

fietspaden.  

Het valt ook wel op dat de Nederlandstaligen relatief minder tevreden zijn over de diensten 

aan de bevolking, wat te wijten kan zijn aan het feit dat die diensten niet altijd in het Nederlands 

aangeboden worden.  

Deze vaststellingen over Brussel in het algemeen lopen nogal gelijk met de evaluatie die de 

respondenten maken van hun eigen buurt (Tabel 5). Ze zijn eerder tevreden over het 

vervoersaanbod, de groene ruimte en het aanbod aan winkels en diensten. Ze zijn ook eerder 

tevreden over de sociale cohesie in hun wijk en over de persoonlijke contacten. Daarna komen 

de diensten voor jongeren en ouderen, en tenslotte de mobiliteitsinfrastructuur.  

 

Tabel 5. Mate van tevredenheid van de respondenten met infrastructuur en diensten in hun 
buurt (1-4) 

Uitspraak Gemiddelde 

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor bewoners in mijn buurt 3,0 

Er is voldoende groen in mijn buurt (parken, bomen, gras, …) 2,9 

Er zijn voldoende huisartsen in mijn buurt 2,8 

Er zijn voldoende winkels in mijn buurt (bakker, slager, bank, …) 2,8 

Mensen in mijn buurt zijn te vertrouwen 2,6 

Ik heb veel contact met mijn directe buren  2,6 

Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 2,5 

Mensen in mijn buurt zijn bereid hun buren te helpen 2,5 

De straten en voetpaden in mijn buurt zijn over het algemeen netjes 2,5 

Er zijn voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen in mijn buurt (een rusthuis, een 
serviceflat, een dienstencentrum) 

2,5 

Er zijn voldoende speelvoorzieningen in mijn buurt 2,5 

Er is voldoende aanbod aan kleuter- en lager onderwijs in mijn buurt 2,5 

Er is voldoende kinderopvang (0-3 jaar) in mijn buurt 2,4 

In mijn buurt is het veilig om te fietsen 2,4 

De fietspaden in mijn buurt zijn goed onderhouden 2,4 

In mijn buurt zijn er voldoende fietsstallingen 2,3 

Kinderen tot 12 jaar kunnen veilig spelen in mijn buurt 2,3 

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor bewoners in mijn buurt 2,1 
 
Noot: 1 = Helemaal niet akkoord; 4 = Helemaal akkoord 
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Ten slotte verklaren de respondenten dat ze best graag in Brussel wonen, maar ze zijn niet 

noodzakelijk fier op hun stad.  

 

Figuur 10. Algemene evaluatie van Brussel (0-4) 

 

Noot: 1 = helemaal niet fier; woont helemaal niet graag in Brussel; 4 = zeer fier; woont zeer graag in Brussel 

 

 

Samenvatting 

• De mandatarissen verwijzen vaak naar de verbondenheid met het 

gemeentelijke niveau of naar het idee dat de gemeente het eerste contactpunt 

is voor de burgers om het behoud van dat niveau te verdedigen 

• De enquête toont echter dat er weinig verschil is in de mate van verbondenheid 

met de verschillende bestuursniveaus, en dat burgers wel in contact komen met 

dienstverleners op het plaatselijke niveau maar relatief weinig met de politieke 

actoren 

• De Franstalige Belgen die al langer in Brussel wonen tonen een wat sterkere 

verbondenheid met het lokale niveau, hebben meer contact met lokale 
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mandatarissen en zijn ook tevredener over en hebben meer vertrouwen in het 

lokale niveau. 

• De niet-Belgen, de Nederlandstaligen en de burgers die minder lang in Brussel 

wonen hebben niet die grotere verbondenheid met het lokale niveau, hebben 

frequenter contact met gewestelijke mandatarissen en hebben meer 

vertrouwen in het gewestelijke dan in het gemeentelijke niveau 

• Gezien de frequente praktijk van cumulatie tussen lokale en regionale 

mandaten en de beperkte politieke kennis van de burgers over de Brusselse 

actoren en instellingen, moeten deze bevindingen met de nodige 

voorzichtigheid bekeken worden. Ongeveer de helft van de respondenten is 

niet in staat de Minister-President of hun burgemeester te identificeren.  

• De mandatarissen hebben een positieve evaluatie van het werk van het Gewest 

op transversale beleidsdomeinen (wijkcontracten, ruimtelijke ordening, 

stedenbouw, ziekenhuizen, diensten) en van de steun voor de gemeenten. Het 

beleid inzake netheid en mobiliteit wordt negatief beoordeeld, en ze wijzen naar 

uitdagingen zoals de sociale cohesie (integratie van niet-Belgen, verarming, 

demografische uitdagingen). De taalproblemen worden in de evaluatie van de 

werking nauwelijks vermeld, en als dat wel gebeurt, is het eerder in positieve 

zin (pacificatie).  

• De redenen voor de negatieve evaluaties zijn een zwak leiderschap en een 

zwakke administratie op het gewestelijke niveau, het gebrek aan duidelijkheid 

in de verdeling van de bevoegdheden, en het gewicht van de gemeenten (van 

de stad Brussel in het bijzonder) dat tot blokkeringen kan leiden.  

• Deze evaluaties sporen met die van de burgers. Ook zij evalueren de relaties 

tussen Franstaligen en Nederlandstaligen positief, maar zijn negatiever over de 

relaties tussen Belgen en niet-Belgen en tussen sociale groepen. Zij zijn 

tevreden over gezondheidszorg en ontevreden over de scholeninfrastructuur, 

de mobiliteit en de netheid.  
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HERVORMINGEN: POLITIEKE HAALBAARHEID 

In dit deel onderzoeken we de politieke haalbaarheid van drie scenario’s met betrekking tot 

een hervorming van de relaties tussen Gewest en gemeenten: (1) de fusie van de gemeenten 

tot één enkele (al dan niet gescheiden van het Gewest), (2) de fusie van de gemeenten tot één 

enkele (al dan niet gescheiden van het Gewest) en de creatie van districten, (3) het behoud van 

verschillende gemeenten en een hertekening van de grenzen. We kijken verder ook naar de 

politieke haalbaarheid van een herschikking van de bevoegdheden tussen gemeenten en 

Gewest. Onze analyse steunt opnieuw op de gesprekken die we hadden en op de enquête bij 

de bevolking.  

 

De visie van de mandatarissen 

Scenario’s 1 et 2: Fusie van de 19 gemeenten tot één enkele (eventueel verdeeld in districten)  

De kritiek op de complexiteit van de Brusselse instellingen komt meestal uit Vlaanderen. De 

Franstalige mandatarissen stellen dat die complexiteit precies een gevolg is van de wens om de 

Nederlandstalige minderheid te beschermen (wat slechts voor een deel van de complexiteit 

het geval is). De vraag om de gemeenten te fusioneren komt ook uitsluitend uit Vlaanderen en 

botst daarom op veel onbegrip. Het voorstel wordt dan ook algemeen verworpen. Sommige 

Franstalige mandatarissen zien er een manoever van de Nederlandstaligen in om een sterkere 

greep op het bestuur van Brussel te krijgen. Anderen wijzen op het risico van een blokkering 

van de instellingen indien gewest en gemeente met elkaar zouden samenvallen, omdat op het 

gewestelijke niveau meerderheiden nodig zijn in beide taalgroepen.  

De verhoudingen tussen de taalgroepen zijn niet die de enige reden die mandatarissen 

inroepen om zich tegen een dergelijke hervorming te verzetten. Ook financiële argumenten 

worden aangehaald: “Er zijn budgettaire limieten die moeten gerespecteerd worden. Het 

volstaat niet zomaar een project op papier te zetten. Het moet ook financieel haalbaar zijn, en 

het Brussels Gewest is financieel kwetsbaar, zeer kwetsbaar” (Interview mandataris). Anderen 

menen dan weer dat centralisering niet te allen prijze nodig is: “Moeten we echt alles 

centraliseren? Ik denk dat dit een vergissing zou zijn. Vandaag beschikt het Gewest al over een 

hele reeks instrumenten en over de capaciteit om beslissingen te nemen” (Interview 

mandataris).  
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Scenario 3: Behoud van verschillende gemeenten en territoriale hertekening  

Onze gesprekspartners zijn het erover eens dat het nodig is om het beleid van de gemeenten 

beter te coördineren, maar ze zijn het niet eens over de beste manier om dat te doen.  

Voor wat de gemeenten betreft, suggereren verschillende mandatarissen de fusie van een 

aantal gemeenten, om op die manier gemeenten van een meer gelijke omvang te bekomen. 

Velen zijn akkoord met de vaststelling dat de bevoegdheden van schepenen heel erg variëren 

van de ene gemeente tot de andere. In sommige gemeenten zijn sommige 

schepenportefeuilles behoorlijk leeg. Door gemeenten samen te voegen en zo hun aantal te 

verminderen, kan een beter evenwicht in dit verband bereikt worden. Een beperkte fusie zou 

ook schaalvoordelen opleveren en de mogelijkheid om beleid te voeren op een manier die nu 

voor de kleinere gemeenten moeilijk is. Er worden verschillende fusiescenario’s geformuleerd: 

een fusie tot 10 gemeenten, een fusie tot 6 gemeenten, … 

Er zijn ook stemmen die pleiten tegen de vermindering van het aantal gemeenten in het BHG. 

Daarvoor zijn er twee belangrijke argumenten. In de eerste plaats zou een vermindering van 

het aantal gemeenten de macht van de gemeenten ten opzichte van het Gewest versterken, 

en het zou in geval van een conflictrelatie tussen gemeenten en Gewest tot nog grotere 

institutionele blokkeringen leiden dan vandaag. In de tweede plaats is er het argument dat de 

burgers een emotionele band hebben met hun gemeente en zich niet zouden terugvinden in 

een grotere gemeente. “We moeten een nabijheidsrelatie behouden. De gemeenten 

functioneren beter dan het Gewest. Het Gewest moet een kader zijn voor convergentie, maar 

het moet niet de gemeentelijke bevoegdheden overnemen” (Interview mandataris).  

Sommigen menen dat het aantal gemeenten niet moet verminderd worden, maar integendeel 

vergroot worden om echt kort bij de burgers te kunnen staan. Een scenario dat dan naar voor 

geschoven wordt, is uitbreiding tot 30 of 40 gemeenten of entiteiten. Op dat niveau is het ook 

makkelijker om burgerkabinetten of burgerpanels op te zetten en in te zetten op een echte 

directe participatie van de burgers in hun wijk, iets wat verschillende gemeenten al ontwikkeld 

hebben.  

Ten slotte stellen sommige van onze gesprekspartners dat het niet nodig is om het aantal 

gemeenten te wijzigen. Volgens hen zijn er belangrijker problemen in Brussel. Wat nodig is, is 

een betere coördinatie tussen de gemeenten, en dat is mogelijk binnen het bestaande 
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institutionele kader. Het is dus beter om nieuwe samenwerkingsstructuren op te zetten, 

bijvoorbeeld tussen schepenen die in nabijgelegen gemeenten dezelfde bevoegdheden 

hebben, om zo het beleid over de gemeentegrenzen heen te coördineren.  

Er is dus behoorlijk wat debat over het ideale aantal gemeenten, maar daarentegen wel een 

ruimere consensus om op een aantal plaatsen de grenzen tussen de gemeenten te herbekijken. 

Velen zijn het er inderdaad mee eens dat sommige grenzen erg vreemd zijn. De meesten gaan 

akkoord om situaties zoals het Terkamerenbos of de Louizalaan, die tot de stad Brussel 

behoren, op een betere manier in te delen. Ze erkennen dat de huidige situatie tot 

coördinatieproblemen leidt (onder meer voor het beheer van het autoverkeer) en tot 

onduidelijke verantwoordelijkheden.  

Een probleem dat in onze gesprekken vaak opdook is het onevenwicht tussen de stad Brussel 

en de andere gemeenten van het BHG. Dat onevenwicht zou tot verwarring leiden bij de 

burgers over de middelen die gemeenten ter beschikking hebben. Het zou ook tot verwarring 

leiden over de precieze bevoegdheden van de stad Brussel en van het Gewest Brussel.  

 

Herverdeling van de bevoegdheden tussen Gewest en gemeente(n)  

Er is zeer duidelijk debat over diverse structurele hervormingen, maar er heerst wel een erg 

brede consensus over het idee van een herverdeling van bevoegdheden om klaarheid en 

efficiëntie in het beleid te brengen. De verdeling van bevoegdheden moet duidelijker worden 

en dubbele taken en interventies vermijden. Wat we het vaakst hoorden was het idee om 

bevoegdheden van de gemeenten naar het Gewest over te hevelen. Het zou dan gaan om 

bevoegdheden die in hun aard de grenzen van de gemeenten overschrijden. “Het zou toch 

logisch zijn om de bevoegdheden op die manier te herzien, zodat transversale en 

intergemeentelijke bevoegdheden door het Gewest zouden uitgeoefend worden, met advies 

door de gemeenten, maar met de beslissing op het niveau van het Gewest, terwijl zaken zoals 

netheid werkelijk door de gemeenten kunnen beheerd worden. De burgers weten dan waar ze 

moeten aankloppen indien ze niet tevreden zijn” (Interview mandataris). Het 

subsidiariteitsprincipe wordt naar voor geschoven als criterium om de relaties tussen 

gemeenten en Gewest te boordelen. Dat wil zeggen dat het gewestelijke niveau zich moet 

concentreren op die taken die niet op het gemeentelijke niveau kunnen ingevuld worden.  
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Het bevoegdheidsdomein dat het vaakst vernoemd wordt als kandidaat voor een dergelijke 

overdracht naar het Gewest is mobiliteit. Het mobiliteitsprobleem is echter ook niet louter 

intern Brussels. Verschillende mandatarissen wijzen op het dichtslibben van de wegen door 

pendelaars en op de afwezigheid van goede verbindingen tussen het BHG en de rand. “Indien 

men het mobiliteitsprobleem in Brussel wil regelen, moet men oog hebben voor alle stromen 

die in en uit Brussel komen, met andere woorden voor de hoofdstedelijke gemeenschap. Wat 

is – sinds het principe in een Bijzondere Wet met een tweederde meerderheid werd 

goedgekeurd – het initiatief van de federale overheid geweest om die hoofdstedelijke 

gemeenschap tot leven te wekken?” (Interview mandataris).  

Nauw verbonden met het beleid inzake mobiliteit is er het parkeerbeleid, en ook daar hoorden 

we veel pleidooien om het op het gewestelijke niveau te harmoniseren. Verschillende van onze 

gesprekspartners betreuren de huidige versplintering in het parkeerbeleid en de 

onduidelijkheid ervan voor de burgers. Er is een gewestelijk parkeerplan dat dit wil regelen, 

maar het botst op nogal wat verzet vanuit de gemeenten.  

Toerisme en ruimtelijke ordening worden eveneens genoemd als bevoegdheden die tot het 

Gewest zouden moeten behoren. Andere domeinen die aan die lijst kunnen toegevoegd 

worden zijn stadsontwikkeling, onderhoud van de groene ruimte en openbare netheid. Ook 

hier gaat het telkens om coherentie en om schaalvoordelen.  

Aansluitend bij het debat over de grootte van de gemeenten, menen sommigen dat de grotere 

infrastructuur (sport, cultuur) ook door het Gewest zou moeten beheerd worden om een 

evenwichtige spreiding over het grondgebied te bekomen en om de verschillen in financiële 

draagkracht tussen de gemeenten te compenseren. En aansluitend bij de discussie over het 

gewicht van de stad Brussel stellen sommigen dat een deel van de financiële middelen van de 

stad aan het Gewest zouden moeten toekomen om de onevenwichten tussen de gemeenten 

wat te milderen en het Gewest te versterken. “Het is niet normaal dat de Stad een grotere 

marge heeft voor haar cultuurbeleid dan het Gewest, of dat zij met het dossier van de Samu 

Social een regionaal beleid voert terwijl zij zich tot de stad zou moeten beperken. Als we zo 

verder gaan, zal er altijd een legitimiteitsprobleem voor alle onze instellingen blijven bestaan” 

(Interview mandataris).  
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Het idee van een fiscale harmonisering tussen de gemeenten kwam ook aan bod. Zo zouden 

bijvoorbeeld voor het bekomen van administratieve documenten zoals paspoorten of andere 

attesten eenzelfde tarief moeten gelden in alle gemeenten van het BHG.  

Ten slotte, en dit kwam frequent terug, rijst de vraag of het niet nodig is om de administratieve 

lasten die op de gemeenten wegen in hun relaties met het Gewest te verbinden, en of het 

mogelijk is om een betere communicatie te organiseren tussen diensten die samen belast zijn 

met een dossier.  

Het voorbeeld van de stad Antwerpen werd af en toe genoemd. Dat betekent dat de 

gemeenten het statuut van districten zouden krijgen, waarvan de bevoegdheden en de 

autonomie beperkter zouden zijn dan die van de huidige gemeenten, en waarbij een aantal 

domeinen op een hoger niveau zouden gecentraliseerd worden. Toch roept de vergelijking met 

Antwerpen ook vragen op over de beperkingen ervan, en zijn Franstalige mandatarissen ook 

niet zo happig op een uit Vlaanderen ingevoerd bestuursmodel.  

De mandatarissen verzetten zich zeer duidelijk tegen de overdracht naar het Gewest van twee 

bevoegdheden: openbare netheid en politie.  

Velen vinden inderdaad dat het belangrijk is om de gemeentelijke taken te behouden voor de 

openbare netheid. Verschillende argumenten worden daarvoor naar voor geschoven: de 

nabijheid met de burgers, de mogelijkheid om zich tot een gemeentelijke gesprekspartner te 

richten om problemen te melden of persoonlijke relaties met de straatvegers. “Ik deel mijn 

gemeente in 28 wijken in. Ik heb elke keer dezelfde straatveger die daar aanwezig is. Hij kent 

zijn buurt. En als er een probleem is, bellen de inwoners mij en 24 uur later is het probleem 

opgelost” (Interview mandataris).  

Vanuit een meer pragmatisch oogpunt verzetten sommigen zich tegen een overdracht van 

deze bevoegdheid omdat ambtenaren op de twee niveaus verschillende statuten hebben, of 

omdat het nodig is sommige bevoegdheden bij de gemeenten te laten om ze niet helemaal 

leeg te halen.  

Het tweede domein waarvoor het lokale niveau moet primeren volgens de mandatarissen is de 

politie. Hier is het debat echter wel zeer communautair gekleurd. De meesten zijn het erover 

eens dat dit een vraag is die uit Vlaanderen komt, en waarvoor in Brussel weinigen vragende 

partij zijn.  
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Een ander argument om verzet aan te tekenen tegen een mogelijke fusie van de zes 

politiezones is het feit dat de zes zones nu goed functioneren. De door ons ondervraagde 

actoren zijn over het algemeen tevreden op de bestaande toestand en zien geen noodzaak om 

die te hervormen. Verschillende mandatarissen onderlijnen ook het belang van een 

nabijheidspolitie. Daarbij wordt vaak het argument gebruikt dat het voor de burgers belangrijk 

is dat zij hun wijkagent kennen om hem of haar te kunnen aanspreken indien nodig. Het verzet 

tegen een fusie van de politie steunt ook op de vrees dat kleinere gemeenten hier de dupe 

zouden van worden. De kans bestaat immers dat de meeste middelen geconcentreerd zullen 

worden in Brussel stad, waar de meeste betogingen en andere evenementen plaatsvinden. 

“Wat is voor de dagelijkse werking het belang van een fusie van de politie? Ik zie het niet. Het 

is op het lokale niveau dat men de situatie het beste kan inschatten, dat alles gecentraliseerd 

wordt. Indien men één enkele zone maakt, zal de focus op Brussel stad liggen, omdat er in 

Brussel stad de meeste problemen zijn” (Interview mandataris).  

De meer perifeer gelegen gemeenten lopen het risico onderbemand te zijn en geen 

evenementen te kunnen organiseren. Net zoals bij het debat over de grootte van de 

gemeenten, is het ook hier het onevenwicht tussen Brussel stad en de andere gemeenten van 

het BHG dat gezien wordt als een mogelijke destabiliserende factor indien de politie hervormd 

zou worden.  

De (zeldzame) voorstanders van een fusie van de politiezones stellen dat een dergelijke zone 

een meer ‘cartesiaanse’ en rationele organisatie zou mogelijk maken. Op het operationele 

niveau liggen de middelen al vast vanwege veiligheidsplannen die op gewestelijk en federaal 

niveau bepaald worden. Eén enkele zone zou een coherenter beheer mogelijk maken. De 

voorstanders van een fusie wijzen er ook wel op dat de gemeenten een input moeten kunnen 

behouden voor wat preventie betreft en ook voor de verdeling van de middelen. Sommigen – 

ook de tegenstanders van een fusie – wijzen in dit verband opnieuw aan de nood aan een 

betere coördinatie tussen gemeenten en Gewest voor het preventiebeleid.  

Ten slotte, en een beetje in tegenstelling tot de algemene tevredenheid met de huidige situatie, 

verdedigen een aantal mandatarissen ook de terugkeer naar een puur gemeentelijke politie. 

Het argument dat hier gebruikt wordt is dat van de nabijheid. “Wat ik wil, is goede en directe 

feedback over wat er aan de hand is wanneer er een probleem is in een wijk. Dat kan alleen 

indien ik de politiemensen ken” (Interview mandataris). De politiemensen persoonlijk kennen, 
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laat ook toe te weten te komen wat de burgers bezighoudt. Een fusie zou leiden tot slechtere 

dienstverlening.   

 

Het standpunt van de burgers 

Net zoals bij de mandatarissen en de stakeholders is er bij de burgers geen consensus over een 

ideaal scenario om de relaties tussen gemeente en gewest te regelen. Een kleine meerderheid 

spreekt zich uit voor een status quo (Tabel 6). Bij de verdedigers van een hervorming, is er geen 

scenario dat komt bovendrijven. Twee scenario’s liggen kort bij elkaar: het scenario 1 (fusie tot 

één enkele gemeente) en scenario 3 (in de versie van een fusie van gemeenten). Het idee om 

gemeenten in wijken of districten op te delen krijgt van de burgers niet echt veel steun.  

 

Tabel 1. De voorkeuren van de respondenten voor verschillende scenario’s voor hervorming (%) 

Scenario % 

De 19 Brusselse gemeenten moeten worden samengevoegd tot één enkele gemeente   21.3 

Het aantal gemeenten in Brussel moet worden verminderd (tot 6 à 10) 17.5 

In plaats van 19 gemeenten moet Brussel worden verdeeld in 30 tot 40 buurten 6.5 

Het aantal gemeenten in Brussel moet blijven zoals het nu is 54.7 

 

Er zijn wel verschillende preferenties bij de verschillende bevolkingsgroepen12. Zo spreekt bij 

de Nederlandstaligen een meerderheid zich uit voor een hervorming. Het idee van fusie tot 6 

à 10 gemeenten of tot één enkele krijgt de voorkeur van bijna twee derde van de 

respondenten. Dat staat in contrast met de visie van de Franstaligen. Terwijl er bij de evaluatie 

van de huidige situatie en bij de mogelijke uitdagingen voor de toekomst weinig verschillen 

waren tussen de taalgroepen, zowel bij de burgers als bij de mandatarissen, is dat bij de 

scenario’s voor een hervorming wel degelijk het geval. Ook bij de bevolking zien we dat het 

debat over een mogelijke hervorming van de instellingen communautair gekleurd is.  

Een hervorming wordt ook meer verdedigd door de mannen, door de middelbare 

leeftijdsgroepen met een hogere opleiding en door de niet-Belgen (die een voorkeur hebben 

voor een volledige fusie). De vrouwen, de respondenten met een lagere opleiding en zij die al 

                                                      
12 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.5. 
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langer in Brussel wonen zijn het minst gewonnen voor hervormingen en verkiezen de huidige 

toestand.  

Het derde scenario voorzag ook het behoud van het aantal gemeenten maar een hertekening 

van een aantal grenzen. Bij de politieke actoren was er hierover de grootste eensgezindheid. 

Ook bij de burgers is dat zo. Een meerderheid is het ermee eens dat de grenzen moeten 

hertekend worden en dat sommige gemeenten te groot zijn (Figuur 11).  

 

Figuur 11. Mate van steun van de respondenten voor hervormingsscenario’s (1-4) 

 

Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord 

 

Voor wat de hertekening van gemeentegrenzen betreft, zijn er weinig verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen13. Die zijn groter wanneer het gaat over het behoud van de zes politiezones, 

waar we meer steun zien bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen. Ook hier reflecteren 

zij de verschillen die we bij de mandatarissen vonden.  

De vragenlijst bevatte ook een vraag naar de voorkeuren voor de plaats waar een aantal 

bevoegdheden zouden moeten thuishoren: het Gewest, de gemeenten of de wijk. De 

respondenten konden voor een reeks bevoegdheden aangeven of ze die op één enkel niveau 

wilden zien, dan wel op verschillende niveaus tegelijk. Tabel 7 vat de resultaten samen.  

                                                      
13 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.6. 
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De combinaties van niveaus zijn over het algemeen beperkt. De respondenten geven eerder 

één enkel niveau aan waar zij een bevoegdheid willen zien. Dat spoort opnieuw met wat we bij 

de mandatarissen konden beluisteren: een duidelijker verdeling van bevoegdheden tussen de 

niveaus. Het Gewest en de gemeenten krijgen de meeste voorkeuren. De wijk wordt niet zo 

vaak genoemd, behalve dan voor openbare netheid en voor de politie. Dat sluit ook wel aan bij 

de actoren die respondenten aanduidden als diegenen met wie ze het meest contact hebben: 

de wijkagent en de straatveger.  

Een voorkeur voor het Gewest is vooral duidelijk voor energie en distributie, transport, 

toerisme, economie, werkgelegenheid en beroepsopleiding, gezondheidszorg. In al die zaken 

is het verschil met het gemeentelijk niveau duidelijk. Voor andere materies wordt het Gewest 

het vaakst vernoemd, maar met een kleiner verschil met de gemeente: onderwijs, 

stadontwikkeling en ruimtelijke ordening, integratie van nieuwkomers, openbare werken, 

veiligheid en politie. Dit zijn materies waarvoor de mandatarissen aangaven dat ze op termijn 

naar het Gewest zouden kunnen overgeheveld worden.  

Een voorkeur voor het gemeentelijk niveau is er voor diensten aan de bevolking, sociale 

bijstand en parkeerbeleid.  

Indien we kijken naar de verschillende bevolkingsgroepen14, dan zien we dat de mannen met 

een hogere opleiding en die al langer in Brussel verblijven een grotere voorkeur dan de anderen 

hebben voor het gewestelijke niveau. 

Er is dus bij de bevolking wel degelijk de wens om een aantal materies op het lokale niveau te 

beheren. Die wens voor een nabijheidsbeleid wil echter niet zeggen dat het beleid moet 

verschillen van de ene gemeente tot de andere. Terwijl burgers zich uitspreken voor een 

gemeentelijk beheer van diensten aan de bevolking of gezondheidszorg, stellen ze ook heel 

duidelijk dat dit beleid over het hele grondgebied van het BHG moet geharmoniseerd worden 

(Tabel 8). Toch heeft die harmonisering grenzen, want burgers vinden het ook goed indien 

inwoners van een gemeente een voorkeurtarief genieten voor het gebruik van de 

gemeentelijke infrastructuur.  

 

 

                                                      
14 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.7. 
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Tabel 2. Voorkeuren van de bevolking voor het niveau waarop bevoegdheden best uitgeoefend 
worden  

 Gewest Gemeente Wijk 
Gewest-
Gemeente 

Gewest-
Buurt 

Gemeente-
Buurt 

Alle 
3 

Bevolkingsdienst 
(burgerlijke staat, 
documenten, 
vergunningen, enz.)  

15,9 64,3 7,8 3,9 0,4 5,0 2,7 

Openbare netheid  22,2 40,2 18,8 5,9 0,8 4,5 7,6 

Veiligheid, politie 32,4 31,0 15,8 8,0 0,9 3,0 8,9 

Onderwijs  40,0 32,8 9,6 9,1 0,5 2,9 5,1 

Openbare werken  36,0 34,3 8,3 11,6 0,8 3,5 5,5 

Stedenbouw, 
ruimtelijke 
ordening 

37,3 34,8 7,5 11,3 0,9 3,6 4,6 

Mobiliteit en 
parkeerbeleid 

25,6 39,4 14,1 7,4 1,0 6,5 6,0 

Vervoer (openbaar 
vervoer, taxi's, etc.)  

50,9 24,4 6,5 9,5 0,9 3,1 4,7 

Energie en 
energiedistributie  

57,3 23,5 5,5 7,4 1,0 1,8 3,5 

Milieu en groene 
ruimten  

23,6 41,3 8,9 9,7 1,1 7,4 8,0 

Sport- en 
sportinfrastructuur  

20,4 42,6 10,7 11,9 0,8 6,7 6,9 

Cultuur en 
culturele 
infrastructuur  

24,9 38,4 10,5 12,4 0,8 5,3 7,7 

Toerisme  48,7 24,5 5,5 13,1 0,9 2,4 4,9 

Economie, 
werkgelegenheid, 
beroepsopleiding  

45,1 25,3 5,9 13,7 0,7 3,0 6,3 

Gezondheidszorg 
(ziekenhuizen, rust- 
en 
verzorgingstehuize
n)  

42,1 26,1 7,3 13,5 0,9 3,0 7,1 

Sociale bijstand 
(OCMW) 

25,2 43,0 9,8 10,5 0,5 5,0 6,0 

Sociale huisvesting  25,4 42,1 10,4 10,1 0,3 4,8 6,9 

Integratie van 
nieuwkomers   

40,5 30,0 9,7 6,7 0,8 2,9 9,4 
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Tabel 3. Voorkeuren van de bevolking voor harmonisering van het beleid  

Voorstel Gemiddeld 

Het gemeentelijk belastingtarief zou in alle Brusselse gemeenten hetzelfde moeten 
zijn (1)  

3,2 

De prijs van een parkeerticket moet overal in Brussel hetzelfde zijn. (2)  3,3 

Het is normaal dat de prijs van een paspoort verschillend is afhankelijk van de 
gemeente (3)  

1,7 

Het is normaal dat een inwoner van de gemeente van een verlaagd tarief geniet voor 
het gemeentelijk zwembad (4)  

3,0 

Het is normaal dat de ondersteuning die het OCMW biedt, verschilt van gemeente tot 
gemeente (5)  

1,9 

Noot 1 = helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord 

 

De consensus met betrekking tot harmonisering van het beleid is zeer groot. Er zijn zeer weinig 

verschillen binnen de bevolking15. We zien alleen een wat grotere vraag naar harmonisering bij 

de Franstaligen en bij de ouder inwoners die al langer in Brussel wonen.  

 
 
 

Samenvatting 

• De mandatarissen verwerpen zeer sterk het idee van een fusie van de 

gemeenten tot één enkele, vooral vanuit communautaire overwegingen, maar 

ook vanwege de budgettaire uitdagingen ervan en de noodzaak om een 

nabijheidspolitiek te kunnen voeren. De mandatarissen staan wat positiever 

tegenover een wijziging van het aantal gemeenten, maar zonder dat er een 

consensus bestaat over het ideale aantal. Die visies sporen ook met die van de 

burgers.  

• Er is een ruimere consensus over de noodzaak om sommige gemeentegrenzen 

te herzien, en om de plaats van Brussel-stad in het geheel van de Brusselse 

instellingen te herbekijken. Dat geldt zowel bij de mandatarissen als bij de 

burgers.  

• Er is ook een ruime consensus over de nood aan een duidelijker verdeling van 

de bevoegdheden tussen de gemeenten en het Gewest, en op de mogelijkheid 

om een aantal bevoegdheden naar het gewestelijke niveau over te brengen 

                                                      
15 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.8. 
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(mobiliteit, transport, parkeerbeleid, economie en tewerkstelling, 

gezondheidszorg, energie en distributie, ruimtelijke ordening, 

stadsontwikkeling en – in minder mate – groene ruimte en infrastructuur).  

• Voor wat betreft de openbare netheid, de politie, sociale hulpverlening en 

diensten aan de bevolking is er daarentegen een ruime consensus om die op 

het gemeentelijke niveau te hebben.  

• Er is ook een grote vraag naar een harmonisering van het beleid (vooral fiscaal 

beleid) tussen de gemeenten, met een impuls die uit het Gewest moet komen.  

• Het is duidelijk dat het communautaire aspect een grote impact heeft op het 

debat, evenals een verschil tussen Belgen en niet-Belgen.  
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HERVORMINGEN: JURIDISCHE HAALBAARHEID 

In dit deel analyseren we de juridische haalbaarheid van drie scenario’s met betrekking tot een 

hervorming van de relaties tussen Gewest en gemeenten: (1) de fusie van de gemeenten tot 

één enkele (al dan niet als entiteit die apart staat van het BGH), (2) de fusie van de gemeenten 

tot één enkele (al dan niet als entiteit die apart staat van het BGH) en met de oprichting van 

districten, (3) het behoud van verschillende gemeenten en de hertekening van een aantal 

grenzen. Voor elk scenario kijken we naar de mogelijke consequenties. We concluderen met 

een aantal bedenkingen over de juridische haalbaarheid van een wijziging van de 

bevoegdheidsverdeling tussen Gewest en gemeenten.  

 

Scenario 1: Fusie van de 19 gemeenten tot één enkele 

Algemene beschouwingen 

Het eerste scenario is de fusie van de 19 Brusselse gemeenten tot één enkele die dan het gehele 

grondgebied van het Gewest zou bestrijken, d.w.z. een gebied van 161,38 km² en met 

1.205.309 inwoners (1 mei 2018). 

Die entiteit zou ook het statuut van ‘stad’ kunnen hebben. Ter vergelijking, de gemeente met 

het grootste grondgebied vandaag is Doornik met 213,8 km². De gemeente met het grootste 

bevolkingsaantal is Antwerpen (204,5 km²) met 523.248 inwoners (1 mei 2018).  

Deze ene gemeente zou ofwel verdwijnen in of institutioneel samenvallen met het BHG 

(scenario 1a) ofwel ernaast blijven bestaan. Vooraleer ons over die twee sub-scenario’s te 

buigen, moeten we naar de juridische haalbaarheid van die fusie kijken. Welke wetgever is 

bevoegd voor een dergelijke hervorming en waarop steunt die bevoegdheid? Vervolgens 

bekijken we de twee sub-scenario’s, de aanvullende voorwaarden voor hun juridische 

haalbaarheid en de consequenties op het gebied van de politieke besluitvorming.  

Het is duidelijk dat het BHG bevoegd is om de grenzen van de gemeenten te wijzigen. Artikel 6, 

§1, VIII, 2° van de BWHI stelt inderdaad dat de gewesten bevoegd zijn voor “het wijzigen of 

corrigeren van de grenzen van de provincies, van de bovengemeentelijke besturen en van de 

gemeenten, met uitzondering van de grenzen van de gemeenten genoemd in artikel 7 van de 

wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de 

gemeenten Komen-Waasten en Voeren”. De gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten 
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op het gebruik der talen in bestuurszaken zijn de faciliteitengemeenten die grenzen aan het 

BHG (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-

Oppem). De uitzondering voorzien in de BWHI belet het BHG dus niet om de grenzen te wijzigen 

van de gemeenten die op haar grondgebied liggen.  

Dit artikel 6, §1er, VIII, 2° BWHI is van toepassing op het BHG door het artikel 4 al 1 van de BWBI: 

“Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest heeft dezelfde bevoegdheden als het Vlaamse Gewest 

en het Waalse Gewest. De bevoegdheden toegekend aan (de Gewestparlementen) worden, 

wat betreft het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, uitgeoefend door middel van ordonnanties”.  

Het lijdt geen twijfel dat de bevoegdheid om de grenzen van de gemeenten te wijzigen ook de 

bevoegdheid inhoudt om gemeenten samen te voegen. Getuige hiervan is het decreet van 24 

juni 2016 met betrekking tot de vrijwillige fusies van de gemeenten16, aangenomen door het 

Vlaams Parlement op basis van precies het artikel 6, §1er, VIII, 2° van de BWHI.  

Het BHG kan dus de Brusselse gemeenten bij ordonnantie tot één enkele samenvoegen. Die 

ordonnantie zal evenwel met een bijzondere meerderheid moeten goedgekeurd worden, zoals 

bepaald in artikel 28, al 4 van de BWBI: “Bovendien worden de ordonnanties vastgesteld 

krachtens artikel 6, § 1, VIII, 1° tot 5°, van de bijzondere wet goedgekeurd bij de volstrekte 

meerderheid van de stemmen en bij de volstrekte meerderheid in elke taalgroep”. De wijziging 

van de gemeentegrenzen en hun fusie moet dus door een meerderheid in beide taalgroepen 

aanvaard worden. Indien de tekst niet op die manier kan goedgekeurd worden omdat er in één 

van beide taalgroepen geen meerderheid is, voorziet hetzelfde artikel dat “Indien de volstrekte 

meerderheid in elke taalgroep evenwel niet bereikt is, wordt overgegaan tot een tweede 

stemming die niet na minder dan dertig dagen na de eerste stemming mag plaatshebben. In 

dit geval wordt de ordonnantie goedgekeurd bij de volstrekte meerderheid van de stemmen 

en bij ten minste een derde van de stemmen uitgebracht in elke taalgroep”. 

Er is ook nog een andere voorwaarde die aan de Brusselse wetgever zou kunnen opgelegd 

worden: het raadplegen van de gemeenten zelf. Inderdaad, het Europees Handvest inzake 

lokale autonomie voorziet in zijn artikel 5 dat “Wijzigingen van plaatselijke gebiedsgrenzen 

worden niet aangebracht zonder vooraf de desbetreffende plaatselijke gemeenschappen te 

                                                      
16 Vlaams decreet van 23 juni 2014 over de regels met betrekking tot de vrijwillige fusie van gemeenten, ter 
wijziging van het decreet van 5 juli 2002 over de dotaties aan de gemeenten door het Vlaams Gemeentefonds, 
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en het provinciaal decreet van 9 december, Belgisch Staatsblad 19 
augustus 2016 . 
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raadplegen, zo mogelijk door middel van een referendum, waar dit wettelijk is toegestaan”. 

Daarbij wordt echter niet gepreciseerd op welke wijze de gemeenten geraadpleegd moeten 

worden indien er geen referendum gehouden worden. Een volksraadpleging, een peiling of een 

onderhandeling met de gemeenten zijn dan mogelijke technieken.  

 

Scenario 1a: fusie van de ene fusiegemeente met het Gewest 

De eerste variant van het eerste scenario is de samenvoeging van de ene fusiegemeente met 

het BHG. In dat geval zou het gemeentelijk niveau in het BHG verdwijnen, door de opslorping 

van de gemeente door het Gewest. Het is niet onbelangrijk hier de plaats van het BHG in de 

verdeling van het land in provincies in herinnering te brengen. Het BHG maakt immers geen 

deel meer uit van de verdeling in provincies, en de provinciale bevoegdheden worden in Brussel 

daarom uitgeoefend door verschillende instellingen, in uitvoering van artikel 163 al 1 van de 

Grondwet: “De bevoegdheden die in het Vlaamse en het Waalse Gewest worden uitgeoefend 

door verkozen provinciale organen, worden in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 

uitgeoefend door de Vlaamse en de Franse Gemeenschap en door de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, elk voor wat betreft de aangelegenheden die krachtens de artikelen 

127 en 128 tot hun bevoegdheid behoren, en door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor 

wat de andere aangelegenheden betreft”. 

De vraag die zich stelt bij dit scenario van opslorping van de gemeente door het Gewest is welke 

wetgever bevoegd is om het gemeentelijke niveau af te schaffen en alle gemeentelijke 

bevoegdheden aan het Gewest toe te wijzen. Die bevoegdheid zit niet zomaar vervat in de 

bevoegdheid om de grenzen van de gemeenten aan te passen. Artikel 6, §1 1 VIII van de BWHI 

laat dus niet toe om de 19 Brusselse gemeenten af te schaffen. Geen enkele andere bepaling 

met betrekking tot de bevoegdheden van de gewesten, noch de BWHI, noch de BWBI laat 

expliciet die afschaffing toe.  

Het zou ook niet zomaar mogelijk zijn om de gemeenten te ontdoen van al hun bevoegdheden 

en die aan het Gewest toe te kennen. Het BHG beschikt weliswaar over de mogelijkheid om 

zich bepaalde gemeentelijke bevoegdheden toe te eigenen en de gemeenten ervan uit te 

sluiten (zie ook nog verder), maar het kan dat maar doen binnen de grenzen bepaald door de 

artikels 41 en 162 van de Grondwet, en door het principe van de lokale autonomie. Het 

Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest 89/2010 van 29 juli 2010 gesteld:  
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B.18.4. De inbreuk op de bevoegdheid van de gemeenten en bijgevolg op het beginsel van de 
lokale autonomie die elk optreden, hetzij positief, hetzij negatief, van de federale Staat, de 
gemeenschappen of de gewesten inhoudt in een aangelegenheid die tot hun bevoegdheid 
behoort, zou enkel strijdig zijn met de in het middel vermelde bepalingen waarbij de 
bevoegdheid van de gemeenten wordt gewaarborgd voor alles wat van gemeentelijk belang is, 
wanneer ze kennelijk onevenredig is. Zulks zou bijvoorbeeld het geval zijn indien ze ertoe zou 
leiden dat aan de gemeenten het geheel of de essentie van hun bevoegdheden wordt ontzegd, 
of indien de beperking van de bevoegdheid niet zou kunnen worden verantwoord door het feit 
dat die beter zou worden uitgeoefend op een ander bevoegdheidsniveau”. 

Het BHG kan dus niet zomaar de gemeenten van de meeste of van alle bevoegdheden ontdoen 

(zie verder voor meer details). Hier is een interventie nodig van de Federale Staat. Het bestaan 

van het gemeentelijke niveau is inderdaad voorzien in de Grondwet. Om een deel van het 

grondgebied te onttrekken aan de territoriale verdeling in gemeenten, moet daarom de 

Grondwet gewijzigd worden. Deze redenering is analoog met deze die gevolgd werd met 

betrekking tot de provincies: het verwijderen van het provinciale niveau uit het BHG heeft de 

wijziging van verschillende grondwettelijke bepalingen nodig gehad. We kunnen in dit verband 

en bij wijze van voorbeeld artikel 5 al 2 van de Grondwet citeren: “Een wet kan bepaalde 

gebieden, waarvan zij de grenzen vaststelt, aan de indeling in provincies onttrekken, ze onder 

het rechtstreekse gezag plaatsen van de federale uitvoerende macht en ze een eigen statuut 

toekennen. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, 

laatste lid” evenals het al geciteerde artikel 163 al 1.  

Met andere woorden: de fusie van het gemeentelijke met het gewestelijke niveau vereist a 

minima een wijziging van de Grondwet volgens de procedures en voorwaarden bepaald in 

artikel 195. Het lijkt het meest logisch om in Hoofdstuk VIII van Titel III van de Grondwet – 

gewijd aan de gemeentelijke en provinciale instellingen – een artikel toe te voegen dat stelt dat 

op het territorium van het BHG de gemeentelijke instellingen verdwijnen ten voordele van het 

Gewest, dat derhalve de bevoegdheden uitoefent die krachtens de Grondwet aan de 

gemeenten zijn toegewezen.  

Dit hoofdstuk is evenwel niet voor herziening vatbaar verklaard door de Verklaring tot 

Herziening van de Grondwet van 24 april 2014. De mogelijkheid tot herziening van Titel II van 

de Grondwet beperkt zich tot de invoeging van een nieuw artikel met betrekking tot de 

dienstgewijze decentralisatie. En dus moet a minima Titel III Hoofdstuk VIII voor herziening 

vatbaar verklaard worden om een nieuw artikel met betrekking tot het verdwijnen van het 

gemeentelijke niveau in het BHG toe te kunnen toevoegen.  
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Consequenties voor de besluitvorming 

Het verdwijnen van het gemeentelijke niveau zou een belangrijke impact hebben op de 

besluitvorming in het BHG. 

 

Verdwijnen van een plaats voor consolidatie van diverse bevoegdheden  

Het gemeentelijke niveau beschikt over een principiële bevoegdheid (zie ook nog verder) en 

dat betekent dat de reikwijdte van het gemeentelijke beleid niet beperkt is tot specifieke 

domeinen zoals dat van Gemeenschappen of Gewesten. De bevoegdheden van de gemeenten 

zijn transversaal en bestrijken gewestelijke bevoegdheden (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening), 

gemeenschapsbevoegdheden (onderwijs en cultuur) en federale bevoegdheden (politie). De 

gemeente is dus een instelling waar de consolidatie plaatsvindt van zeer gevarieerde 

bevoegdheidsdomeinen.  

Het verdwijnen van de gemeenten betekent derhalve ook het verdwijnen van deze plaats voor 

harmonisatie en samenwerking, en zal de hogere overheden verplichten om de wijze waarop 

ze sommige bevoegdheden in Brussel uitoefenen grondig te herdenken.  

 

Gegarandeerde vertegenwoordiging van Nederlandstaligen 

Het verdwijnen van het gemeentelijk niveau et het toewijzen van de gemeentelijke taken aan 

het BHG zou ook gevolgen hebben voor de samenstelling van de instellingen die deze 

bevoegdheden uitoefenen. Op dit ogenblik bestaat er op het gemeentelijke niveau geen 

mechanisme voor de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Nederlandstaligen, noch in de 

raad, noch in het college. Er is alleen een mechanisme ter aanmoediging: de extra-schepen 

voorzien in artikel 279 van de NGW.  

Óp het gewestelijke niveau is de situatie anders. Daar geldt voor de samenstelling van het 

Parlement, krachtens artikel 20 §2 van de BWBI dat 72 zetels voorbehouden zijn aan 

Franstaligen en 17 zetels voorbehouden zijn aan Nederlandstaligen. Artikel 34 §1 al 2 van de 

BWBI vestigt ook een bijna-pariteit in de Brusselse regering: “Behalve de Voorzitter, telt de 

Regering twee leden van de Nederlandse taalgroep en twee leden van de Franse taalgroep”.  
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Indien dus de ene Brusselse gemeente opgeslorpt zou worden door het BHG, doet de 

‘oververtegenwoordiging’ van de Nederlandstaligen die bestaat op het gewestelijke niveau zijn 

intrede in de uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Dat geeft de Nederlandstalige 

minderheid een groter gewicht in de lokale besluitvorming, met mogelijke 

blokkeringsmechanismen (ook wanneer de gemeentelijke beslissingen geen meerderheid in 

elke taalgroep zouden vereisen).  

 

Gegarandeerde vertegenwoordiging van gendergroepen  

Het verdwijnen van het gemeentelijke niveau zou ook een impact hebben op de gelijke 

vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. Op dit ogenblik zijn er inderdaad een aantal 

maatregelen met betrekking tot de aanwezigheid van vrouwen op verkiezingslijsten en in de 

gemeentelijke verkozen organen. Deze maatregelen bestaan niet op het gewestelijke niveau. 

 Artikel 23, §9, al.2 van het BGK legt het ‘ritsprincipe’ op voor de lijsten bij 

gemeenteraadsverkiezingen. De lijsten moeten dus niet alleen een gelijk aantal 

vrouwelijke en mannelijke kandidaten bevatten, maar twee opeenvolgende kandidaten 

op een lijst mogen ook niet van hetzelfde geslacht zijn.  

 Artikel 16, §1 van de NGW legt de pariteit op in het schepencollege    

Op het gewestelijke niveau zijn er eveneens een aantal maatregelen, maar die zijn minder strikt.  

 Artikel 16bis, § 1 van de BWBI bepaalt dat kieslijsten een gelijk aantal vrouwelijke en 

mannelijke kandidaten moet bevatten, eventueel op één na. Datzelfde artikel stelt ook 

dat de eerste twee plaatsen op een lijst door een man en een vrouw moeten bezet 

worden.  

 Artikel 35, § 1 van de BWBI bepaalt dat de regering van het BHG uit zowel mannen als 

vrouwen moet bestaan. De executieve moet dus wel gemengd zijn, maar er is geen 

sprake van pariteit.   

Het is derhalve duidelijk dat de maatregelen met betrekking tot de gegarandeerde 

aanwezigheid van vrouwen in de politieke instellingen strenger zijn op het gemeentelijke 

niveau dan op het gewestelijke niveau, zowel voor de verkozen assemblee als voor de 

executieve.  
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Cumul van mandaten 

Ook al heeft dit niet rechtstreeks met de besluitvormingsprocedures te maken, het verdwijnen 

van het gemeentelijke niveau zal de werklast voor zowel het Parlement als de Regering van het 

BHG toenemen. Zij zouden de volgende taken hebben:  

 Parlementslid in het BHG; 

 Lid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 

 Lid van de VGC of de Cocof; 

 Materies van gemeentelijk belang beheren; 

 Voor sommigen, lid zijn van de Senaat. 

Uit het eerste deel van dit rapport is evenwel gebleken dat het cumuleren van de gemeentelijke 

en gewestelijke mandaten zeer gebruikelijk is in het BHG, in het bijzonder in de grotere 

gemeenten. Een toename van de werklast zou derhalve niet zo belangrijk zijn, vooral ook omdat 

deze hervorming de coördinatiekosten voor de relaties tussen gemeenten en het Gewest 

zouden verlagen.  

 

Electorale cyclus 

Ook hier gaat het niet om een direct gevolg met betrekking tot de besluitvorming stricto sensu, 

maar de absorptie van het gemeentelijke door het gewestelijke niveau zou onvermijdelijk 

leiden tot een verkorting van de gemeentelijke electorale cyclus. De instelling die instaat voor 

de gemeentelijke taken zou om de vijf jaar en niet meer om de zes jaar verkozen worden. Dat 

betekent ook dat de Brusselse kiezers enkel nog een vijfjaarlijkse electorale cyclus zouden 

kennen, met gegroepeerde verkiezingen voor het gewestelijke/gemeentelijke niveau, het 

federale niveau en het Europese niveau. Zo’n gegroepeerde verkiezingen zouden het moelijker 

kunnen maken om de precieze bevoegdheden en bijhorende verantwoordelijkheden op elk van 

de niveaus voor de kiezers duidelijk te maken. Een kortere legislatuur zou ook de kansen voor 

snellere alternatie groter maken.  

 

Verdwijning van de Brusselse OCMWs  

Het verdwijnen van het gemeentelijke niveau in Brussel zou ook leiden tot het verdwijnen van 

alle OCMWs op het grondgebied van het BHG. Inderdaad, artikel 2 al 2 van de WOCMW stelt 
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dat “Iedere gemeente van het Rijk wordt bediend door een openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn”. Zonder gemeente die moet bediend worden, is er dus geen OCMW 

in het BHG. Die laatste zou overigens ook niet alleen dit probleem kunnen oplossen. De BWHI 

wijst in artikel 5 alleen aan de Gemeenschappen de bevoegdheid van sociale bijstand toe. De 

uitzonderingen op die algemene regel hebben onder meer betrekking op de OCMWs. De 

Gemeenschappen zijn bevoegd met uitzondering van “de aangelegenheden met betrekking tot 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die geregeld zijn in de artikelen 1 en 2 en in 

de hoofdstukken IV, V en VII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn, onverminderd de bevoegdheid van de Gemeenschappen 

om aanvullende of bijkomende rechten toe te kennen en met uitsluiting van de bevoegdheid 

van de gewesten voor de tewerkstelling van personen die het recht op maatschappelijke 

integratie of het recht op financiële maatschappelijke bijstand genieten bedoeld in artikel 6, § 

1, IX, 2/1°;”.  

De artikels 1 en 2 evenals de hoofdstukken IV, V en VI van de WOCMW vallen dus onder de 

competentie van de federale wetgever. Het komt dus aan die wetgever toe om, in geval van 

verdwijning van het gemeentelijke niveau in het BHG, een OCMW op dat niveau in te richten, 

bijvoorbeeld door een alinea 3 toe te voegen aan artikel 2 van de WOCMW.  

 

Scenario 1b: naast elkaar bestaan van de ene fusiegemeente en het Gewest 

De tweede variant van dit eerste scenario is een fusie van de 19 Brusselse gemeenten tot één 

enkele, die samen met en naast het BHG zou bestaan. Het Brusselse niveau zou dus uit twee 

instellingen bestaan – een gemeente en het Gewest – die elk specifieke bevoegdheden zouden 

hebben. Let wel: het Gewest zou de voogdijoverheid zijn van die ene gemeente.  

Algemeen gesproken is de juridische haalbaarheid van dit scenario 1b niet verschillend van 

scenario 1a. Het BHG is bevoegd voor het wijzigen van de grenzen van de gemeenten en kan 

ze ook tot één enkele gemeente samenvoegen met een ordonnantie die goedgekeurd wordt 

met een meerderheid in elke taalgroep (en met de mogelijkheid om een tweede stemming te 

hebben met een lagere drempel).  
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Consequenties voor de besluitvorming 

Op het eerste gezicht zijn voor dit scenario de consequenties voor de besluitvorming minder 

groot, omdat het gemeentelijke niveau blijft bestaan. Toch moet ook gekeken worden naar de 

gevolgen voor het naast elkaar bestaan van het BHG en van één enkele Brusselse gemeente. 

Daarvoor moet eerst naar die gemeente gekeken worden. Die zou zoals gezegd een 

oppervlakte van de 161,38 km² hebben en 1.205.309 inwoners tellen (op 1 mei 2018). Dat zet 

de ene Brusselse gemeente qua oppervlakte op de zestiende plaats in België, maar wel met het 

grootste bevolkingsaantal. Volgens de huidige regels, en indien de NGW niet gewijzigd wordt, 

zal de Brusselse fusiegemeente een gemeenteraad met 55 leden hebben, zoals voorzien voor 

gemeenten met meer dan 300.000 inwoners. Ter vergelijking: op dit ogenblik zijn er in het BHG 

685 gemeenteraadsleden in de 19 gemeenten, variërend van 27 tot 49 per gemeente.  

Het college zal bestaan uit maximaal 12 leden. Naast de burgemeester zouden er in principe 

volgens artikel 16 §1 van de NGW 10 schepenen zijn (zoals voor gemeenten met meer dan 

200.000 inwoners. Aan die 11 leden zou eventueel nog een extra-schepen kunnen toegevoegd 

worden krachtens artikel 279 van de NGW. Ter vergelijking: vandaag zijn er 139 schepenen in 

het BHG, samen met 19 burgemeesters en 17 extra-schepenen. Dat brengt het totale aantal 

uitvoerende gemeentelijke mandaten op 175.  

Ook al gaat het niet meteen om consequenties voor de besluitvorming, de samenstelling van 

de raad en het college van de ene Brusselse gemeente zou rekening moeten houden met een 

aantal mechanismen ter bescherming van de ‘minderheden’ op het gemeentelijke niveau in 

Brussel17. 

Wat de genderevenwichten betreft, moeten we noteren dat de ordonnantie van 1 maart 

201818 de pariteit of bijna-pariteit oplegt in het schepencollege. Het schepencollege van de ene 

Brusselse gemeente zal dus moeten bestaan ui 10 schepenen, waarvan 5 mannen en 5 

vrouwen, volgens artikel 16 §1 van de NGW. De volgende paragrafen van dat artikel nuanceren 

deze pariteit, en laten ook toe om slechts één derde van het schepencollege uit vrouwen (of 

mannen) te laten bestaan (§2), of laten toe de regel niet te respecteren indien het aantal 

verkozenen van de meerderheid niet toelaten tot pariteit te komen (§3).  

                                                      
17 Zie hierover ook Deel I: Lokale besturen, samenvatting van het eerste rapport. 
18 Ordonnantie van 1 maart 2018 die de NGW wijzigt met het oog op het verzekeren van een evenwicht tussen 
vrouwen en mannen in de schepencolleges, Belgische Staatsblad 12 maart 2018 
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Het zou wel mogelijk blijven om gebruik te maken van het mechanisme van de extra-schepen 

zoals voorzien in artikel 279 van de NGW. De Nederlandstalige minderheid zou dus in het 

schepencollege van de ene fusiegemeente vertegenwoordigd kunnen zijn met ten minste één 

schepen.  

Ten slotte, zoals ook al hoger aangegeven, zijn er diverse verlichtingen na te leven met 

betrekking tot de samenstelling van lijsten bij verkiezingen, zoals de pariteit en het ritsprincipe.  

 
 

Scenario 2: Fusie van de 19 gemeenten tot één enkele, en verdeling in districten 

Dit tweede scenario steunt in grote mate op het eerste. De 19 gemeenten worden 

samengevoegd tot één enkele, die in districten wordt verdeeld. Die districten zijn dan 

‘binnengemeentelijke territoriale organen’ zoals die vermeld worden in artikel 41 al 2 en 3 van 

de Grondwet. Deze districten hebben een verkozen raad, een bureau en een voorzitter, en 

krijgen van de bovenliggende gemeenten een aantal taken van gemeentelijk belang 

toegewezen. Vandaag is Antwerpen – verdeeld in 9 districten – de enige gemeente die gebruik 

maakt van de mogelijkheid om deze binnengemeentelijke organen op te richten.   

De vraag of een fusie tot één enkele gemeente mogelijk is, al dan niet opgeslorpt door het 

gewestelijke niveau, hebben we hoger al behandeld onder scenario 1. Wat betreft de 

mogelijkheid om districten in te richten, moeten we zoals net vermeld naar artikel 41 al 2 en 3 

van de Grondwet kijken. Die bepalen hoe dit kan gebeuren: 

 Een decreet of een ordonnantie bepaalt het kader waarin districten kunnen opgericht 

worden (bevoegdheden, wijze van functioneren, wijze van verkiezing). Het BHG heeft 

op dit vlak geen tekst aangenomen, en het is dus de NGW, meer in het bijzonder Titel 

XVI (artikels 330 tot 351) die hier van toepassing zijn.  

 Een bijzondere wet moet aangeven welke overheid – Gewest of Gemeenschap – 

bepaalt welke de andere voorwaarden zijn volgens dewelke dergelijke 

binnengemeentelijk territoriale organen kunnen gecreëerd worden, en die tekst moet 

met een twee derde meerderheid goedgekeurd worden. Artikel 6 §1 VIIII, 11 van de 

BWHI bevestigt dat het wel degelijk de gewesten zijn die hier bevoegd zijn.  

 Districten kunnen opgericht worden in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. 

 De gemeenteraad neemt het initiatief tot de oprichting van districten 
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 De leden van de districtsraden worden rechtstreeks verkozen 

Op die manier zou de oprichting van districten het BHG minstens de volgende stappen moeten 

inhouden: 

1. Een ordonnantie die de voorwaarden en modaliteiten bepaalt volgens dewelke 

districten in het BHG kunnen gecreëerd worden. Die ordonnantie moet goedgekeurd 

worden met twee derden van de uitgebrachte stemmen, en op voorwaarde dat de 

meerderheid van de leden van het Parlement aanwezig zijn (artikel 41 van de 

Grondwet). Hier is geen meerderheid in elke taalgroep vereist, omdat artikel 28 al 4 van 

de BWBI enkel betrekking heeft op ordonnanties die maatregelen treffen over 

bevoegdheden afgebakend in artikel 6 §1 VIIII 1 tot 5 van de BWHI (het gaat in dit geval 

om een bevoegdheid onder artikel 6, 61, VIII 11 van de BWHI).  

2. Een beslissing van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. Die moet de 

voorwaarden en modaliteiten respecteren die bepaald worden in de bovengenoemde 

ordonnantie.   

Dat wil dus zeggen dat – zelfs zonder fusie van gemeenten in Brussel – de inrichting van 

districten twee teksten vereist: één aangenomen door het BHG en één door minstens één 

gemeente.  

 

Scenario 2a: fusie van de ene fusiegemeente en het BGW, met verdeling in districten  

In deze eerste variant van het tweede scenario bekijken we de fusie tot één gemeente, 

opslorping van die gemeente door het Gewest en de verdeling van de fusiegemeente in 

districten. De juridische haalbaarheid van fusie en opslorping door het Gewest bespraken we 

al eerder. Hier focussen we op de mogelijkheid om binnen het Gewest/gemeente districten in 

te richten.  

Juridisch gesproken is het niet evident om intraregionale districten te creëren. De term heeft 

inderdaad betrekking op binnengemeentelijke organen, en de Grondwet stelt ook dat die 

kunnen ingericht worden in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Districten kunnen 

dus alleen maar binnen gemeenten opgericht worden. Indien echter de ene Brusselse 

fusiegemeente door het Gewest opgeslorpt wordt, verdwijnt in het BHG het gemeentelijke 

niveau, en kunnen dus geen intergemeentelijke districten gecreëerd worden. Om dat toch te 
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kunnen doen, zou de Grondwet moeten herzien worden, evenals de teksten die in uitvoering 

ervan zijn aangenomen, om daaruit het expliciet binnengemeentelijke aspect te verwijderen. 

Ook kan eventueel een ander type territoriaal gedecentraliseerde bestuursvorm bedacht 

worden die rechtstreeks afhangt van het Gewest. Een dergelijke oplossing zou evenwel erg 

sterk lijken op wat er nu reeds aan binnengewestelijke organen bestaat, met name de 

gemeenten.  

Eerder dus dan het gemeentelijke niveau eerst te verwijderen en vervolgens op een andere 

manier weer in te voeren, lijkt het ons institutioneel coherenter, juridisch eenvoudiger en 

minder zwaar om de verhouding en de verdeling van bevoegdheden tussen gemeenten en 

Gewest te herbekijken. Dat kan leiden tot een uitkomst die in grote mate lijkt op de inrichting 

van districten, maar dan zonder een zware grondwettelijke hervorming. We komen hier verder 

nog op terug.  

 

Consequenties voor de besluitvormingsprocedures 

De gevolgen voor de processen van besluitvorming voor dit scenario zijn moeilijk te 

voorspellen. Zij zouden in grote mate afhangen van de gekozen formule. Indien die vasthoudt 

aan de logica van districten, kunnen we verwijzen naar wat we hieronder voor scenario 2b 

beschrijven.  

 

Scenario 2b: naast elkaar bestaan van één fusiegemeente en het Gewest, en verdeling in 

districten  

De tweede variant van dit scenario is de fusie van de 19 gemeenten tot één enkele, de verdeling 

ervan in districten met een verkozen raad, een bureau en een voorzitter, en het bestaan van 

die gemeente naast het BHG. De nodige stappen ervoor beschreven we hoger al grotendeels. 

Het proces zou als volgt verlopen: 

1. Goedkeuring door het Parlement van het BHG van een ordonnantie met een absolute 

meerderheid en met een meerderheid in elke taalgroep (en met de mogelijkheid van 

een tweede stemming waarbij slechts één derde van de stemmen per taalgroep nodig 

is) om de 19 gemeenten samen te voegen tot één enkele. Het BHG heeft daarvoor de 

bevoegdheid.  
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2. Goedkeuring met een twee derde meerderheid door het Parlement van het BHG van 

een ordonnantie die bepaalt onder welke voorwaarden districten binnen de gemeente 

kunnen ingericht worden 

3. Goedkeuring door de gemeenteraad van de creatie van districten, rekening houdend 

met de voorwaarden bepaald in de ordonnantie.  

Dit kan dus allemaal zonder interventie van de federale wetgever.  

 

Consequenties voor de besluitvormingsprocedures 

De consequenties voor de besluitvorming lijken sterk op die van het scenario 1b. Mogelijke 

verschillen zullen afhangen van de precieze inhoud van de ordonnantie die de vorming van 

districten regelt, en van de beslissing met betrekking tot de bevoegdheden van de districten 

die ene fusiegemeente neemt.  

In elk geval zouden er op deze manier drie niveaus van besluitvorming in het BHG ontstaan: het 

Gewest zelf, dat de voogdijoverheid is van de ene gemeenten, de gemeente die op haar beurt 

hiërarchisch boven de districten staat, en ten slotte de districten. Om goed te begrijpen wat de 

creatie van districten zou inhouden, moeten we kijken naar hun samenstelling en 

competenties, zoals die vandaag in de NGW beschreven zijn.  

Structuur van de districten 

Artikel 330 van de NGW stelt dat “Elk districtsbestuur omvat een raad, districtsraad genoemd, 

een bureau en een voorzitter”. Ter herinnering: de Grondwet legt de rechtstreekse verkiezing 

op van de instellingen van de binnengemeentelijke organen (artikel 41, al 3).  

De districtsraad bestaat uit een aantal leden dat 2/3 bedraagt van het aantal 

gemeenteraadsleden dat aan het territorium zou toekomen indien het een gemeente was. Dat 

laatste getal wordt in artikel 8 van de NGW vastgelegd. Zo zou bijvoorbeeld de gemeente 

Oudergem, met een bevolking (op 1 mei 2018) van 33.740, een districtsraad hebben met 21 

leden, of 2/3 van de huidige 31 gemeenteraadsleden. Het statuut van de leden van de 

districtsraden gelijkt erg op dat van de gemeenteraadsleden, wetende evenwel dat een 

mandaat in een districtsraad onverenigbaar is met dat van gemeenteraadslid (artikel 331, §4 

van de NGW).  
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Het bureau van het district wordt verkozen door de raad. Het bestaat uit een aantal leden dat 

twee derde bedraagt van het aantal schepenen die aan een district zou toekomen indien het 

een gemeente was, met een maximum van 5 leden, de voorzitter inbegrepen (artikel 332 §3 

van de NGW).  

 

Bevoegdheden van de districten 

Omdat een district een binnengemeentelijke structuur is, moet die de hiërarchie der normen 

respecteren. Dat staat in artikel 339 van de NGW: “De handelingen van de districtsraden, van 

het bureau en van de voorzitter mogen niet in strijd zijn met de Grondwet, de wetten en de 

besluiten van de federale overheid, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de 

besluiten van de gewesten en gemeenschappen noch met de besluiten van de provinciale 

overheden, noch met de besluiten van de gemeenteraad of het college van burgemeester en 

schepenen”. 

Wat de bevoegdheden betreft, kunnen de raad, het bureau en de voorzitter van een district 

gemeentelijke taken vervullen die hen expliciet zijn toegewezen door de gemeenteraad, zoals 

bepaald in artikel 340 van de NGW. Een district kan ook – krachtens artikel 127 van de NGW – 

de bevoegdheid over de burgerlijke stand krijgen, en beschikt over een algemene bevoegdheid 

om alle zaken met betrekking tot het belang van het district te beheren. 

Er zijn echter uitzonderingen. “Aangelegenheden betreffende de personeelsformatie van de 

gemeente, de tuchtregeling, de gemeentebegrotingen, de gemeenterekeningen en de 

gemeentebelastingen kunnen niet in aanmerking komen voor die bevoegdheidsoverdracht” 

(artikel 340 §4). De burgemeester kan ook geen bevoegdheden inzake politie aan de voorzitters 

van de districten overdragen (artikel 340 §5). De NGW stelt ook dat indien bevoegdheden door 

de gemeente worden overgedragen, alle districten op een gelijke wijze moeten behandeld 

worden.  

Wat de besluitvorming betreft, zal de creatie van districten dus de volgende impact hebben: 

 De verplichting van de gemeente om de districten te raadplegen in materies die hen 

aanbelangen 

 Het uitoefenen van bepaalde door de gemeente toegewezen bevoegdheden door de 

districten, en dus een zekere – maar beperkte – autonomie voor de districten  
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Scenario 3: Behoud van meerdere gemeenten en herschikking 

Het derde scenario is institutioneel eenvoudiger, omdat het zeer kort staat bij de huidige 

structuren. Er blijven twee niveaus: de gemeenten en het Gewest. Dat hoeft echter geen 

volledig status quo te zijn. We bekijken hier drie varianten: een fusie van gemeenten tot 6 à 10 

entiteiten, een de-fusie van de gemeenten tot 22 of tot 30 à 40 entiteiten, en het hertekenen 

van de grenzen tussen de gemeenten.  

De juridische haalbaarheid voor elk van deze drie varianten is dezelfde. We zullen ze daarom 

niet alle drie in detail bekijken, maar wel inzoomen op de de-fusie, ongeacht het aantal 

gemeenten dat daar het gevolg van is.  

Zoals reeds eerder gesteld is het BHG, net als de andere gewesten bevoegd inzake lokale 

besturen, krachtens artikel 6 §1 VIII 2 van BWHI, voor: “het wijzigen of corrigeren van de 

grenzen van de provincies, van de bovengemeentelijke besturen en van de gemeenten, met 

uitzondering van de grenzen van de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en van de gemeenten 

Komen-Waasten en Voeren”. De gemeenten waarvan sprake in dat artikel 7 van de wet op het 

taalgebruik zijn de zes faciliteitengemeenten rond Brussel. Omdat het BHG over dezelfde 

bevoegdheden beschikt als de andere gewesten (artikel 4 al 1 van de BWBI), kan het Parlement 

van het BHG bij ordonnantie de grenzen van de gemeenten wijzigen en bijgevolg gemeenten 

zowel samenvoegen als opsplitsen. Het gaat hier om een ordonnantie waarvoor een 

meerderheid nodig is in beide taalgroepen, met eventueel een tweede stemming waarbij 

slechts één derde van een taalgroep nodig is (artikel 6 §1 VIII 1 tot 5 van de BWBI).  

Het is ook mogelijk dat ingevolge artikel 5 van het ECLA de gemeenten zelf op een of andere 

wijze daarbij moeten geconsulteerd worden.  

 

Consequenties voor de besluitvormingsprocedures 

Dit is het scenario dat waarschijnlijk de minste consequenties zal hebben, omdat het de 

instellingen in grote mate ongewijzigd laat. Alleen het aantal gemeenten zou veranderen. Het 

behoud van het huidig aantal gemeenten of een verhoging van hun aantal zal wellicht niet 

bijdragen tot een meer harmonieus beheer van het BHG, maar laat wel toe de lokale autonomie 



 [BESTUREN IN BRUSSEL] 

BLADZIJDE 76 

 

van de Brusselse gemeenten in stand te houden. En beperking van het aantal gemeenten zou 

de gemeenten toelaten op een grotere schaal te werken en het aantal gesprekspartners te 

verkleinen (onder meer in de conferentie van burgemeesters), maar het zou ook leiden tot een 

concentratie van meer macht bij een kleiner aantal instanties.  

 

Herbepalen van de verhouding tussen Gewest en gemeente(n)  

Behalve voor de scenario’s die voorzien in het verdwijnen van het gemeentelijke niveau, kan 

elk scenario al dan niet gecombineerd worden met een herschikking van de bevoegdheden 

tussen het Gewest en de gemeente(n). Zowel indien de 19 gemeenten tot één enkele 

samengevoegd worden, tot een beperkter aantal gefusioneerd worden of opgedeeld worden 

in een groter aantal, in alle gevallen kan de wetgever van het BHG, die bevoegd is voor de lokale 

besturen, bepaalde materies die de gemeentegrenzen overschrijden voor zichzelf reserveren 

(zoals mobiliteit of ruimtelijke ordening), of de gemeentelijke activiteiten omkaderen op een 

manier die een grotere eenheid van handelen oplevert. De wetgever moet dat wel steeds doen 

met respect voor het principe en binnen de grenzen van de gemeentelijke autonomie.   

 

De gemeentelijke autonomie en het gemeentelijk belang 

Om die grenzen goed te kunnen inschatten, bekijken we in eerste instantie het juridisch kader 

van het gemeentelijk beleid zoals dat in de Grondwet is aangegeven. Daarna kijken we in welke 

mate het BHG deze lokale autonomie zou kunnen inperken.  

 

Het principe van de lokale autonomie 

De Grondwet geeft aan de gemeenten de bevoegdheid om zich in te laten met de “uitsluitend 

gemeentelijke belangen”. Al wat dus van gemeentelijk belang is, valt onder de bevoegdheden 

van de gemeenten. Het Grondwettelijk Hof bevestigt dit wanneer het zegt dat “de lokale 

overheden zich elke aangelegenheid kunnen toe-eigenen waarvan zij menen dat het tot hun 

belang behoort en ze kunnen regelen zoals zij dat opportuun achten”19. Het principe van de 

gemeentelijke autonomie en het begrip gemeentelijk belang geven aan de gemeenten een 

transversale competentie: ze kunnen optreden in elk domein, zolang dat valt onder het 

                                                      
19 GH arrest 89/2010 van 29 juli 2010, B.18.2 
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gemeentelijk belang. En het zijn de gemeenten zelf die in eerste instantie kunnen bepalen wat 

onder het gemeentelijk belang valt. Dat wordt samengevat door de Afdeling Wetgeving van de 

Raad van State20:   “Anders dan in de regeling die geldt voor de verdeling van de bevoegdheden 

onder de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten, steunen de bevoegdheden 

die op basis van het beginsel van de lokale autonomie aan de provincies en de gemeenten 

worden toegekend, niet op een systeem van uitdrukkelijke toekenning, maar op een principiële 

erkenning, op grond van de artikelen 41, eerste lid, en 162, tweede lid, 2º, van de Grondwet, 

van een bevoegdheid voor alle aangelegenheden waarin de plaatselijke overheden het 

opportuun achten op te treden voor zover hun handelingen betrekking hebben op het 

grondgebied waarvoor ze bevoegd zijn. De gedecentraliseerde overheden beschikken over de 

bevoegdheid om als eerste te bepalen wat onder het plaatselijk belang ressorteert”. 

Herinneren we er ook aan dat artikel 4 van het ECLA voorziet dat “overheidsverant-

woordelijkheden dienen in het algemeen bij voorkeur door die autoriteiten te worden 

uitgeoefend die het dichtst bij de burgers staan. Bij toekenning van verantwoordelijkheid aan 

een andere autoriteit dient rekening te worden gehouden met de omvang en de aard van de 

taak en de eisen van doelmatigheid en kostenbesparing”. Met andere woorden: het lokale 

niveau is het niveau waaraan bevoegdheden worden toegekend, behalve indien een hoger 

niveau kan aantonen dat het die beter kan invullen.  

 

Mogelijke beperkingen van de lokale autonomie  

Ook al kunnen de gemeenten op transversale wijze bevoegdheden uitoefenen, er zijn ook 

beperkingen aan verbonden. We bespreken er twee: het respect voor de hiërarchie der 

normen, en de activiteiten van een hogere overheid (in ons geval het Gewest).  

 

                                                      
20 Advies van de Raad van State van 15 februari 2007 over Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 

van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de 
toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie, Doc. 
Parl., S., 3-1054/2, 2006-2007, p. 4. 
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Het respect voor de hiërarchie der normen 

Gemeenten hebben in principe een brede bevoegdheid, maar het zijn ook ondergeschikte 

besturen (het is op die manier dat artikel 6 §1 VIII van de BWHI de lokale besturen aanduidt). 

De bestuurshandelingen van de gemeenten moeten dus in elk geval de legislatieve en 

reglementaire normen respecteren die aangenomen werden door de federale overheid, de 

gewesten of de gemeenschappen, elk binnen hun bevoegdheden. Het Grondwettelijk Hof stelt 

zeer duidelijk dat het principe van de lokale autonomie “echter geen afbreuk (doet) aan de 

verplichting van de gemeenten om, wanneer zij optreden op grond van het gemeentelijk 

belang, de hiërarchie der normen in acht te nemen. Daaruit vloeit voort dat wanneer de 

federale Staat, een gemeenschap of een gewest een aangelegenheid regelen die onder hun 

bevoegdheid valt, de gemeenten aan die reglementering zijn onderworpen bij de uitoefening 

van hun bevoegdheid in diezelfde aangelegenheid”21. Het gevolg is dat wanneer een hogere 

overheid wetgevend optreedt, zij “daardoor de autonomie van de gemeenten beperkt, die zich 

enkel op die domeinen bevoegd kunnen verklaren met inachtneming en ter aanvulling van de 

gewestelijke wetgeving”. 

In de domeinen waarvoor het bevoegd is, kan het BHG dus wetgevend optreden en zijn 

normatief kader aan de gemeenten opleggen. Op die manier kan het de bewegingsruimte van 

de gemeenten beperken en een beleidsdomein op het territorium van het gewest 

harmoniseren.  

 

De activiteiten van de lokale besturen 

De tweede beperking van de lokale autonomie resulteert uit de wensen van de wetgevers. Elk 

parlement kan, binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheden22, beslissen dat gemeenten 

sommige taken niet meer kunnen opnemen, door ze toe te wijzen aan een hoger bestuur. Dat 

kan afgeleid worden uit de constitutionele jurisprudentie:  

 “Het beginsel van lokale autonomie doet evenmin afbreuk aan de bevoegdheid van de federale 
Staat, de gemeenschappen of de gewesten om te oordelen welk het meest geschikte niveau is 
om een aangelegenheid te regelen die hun toekomt. Aldus kunnen die overheden aan de lokale 
besturen de reglementering toevertrouwen van een aangelegenheid die beter op dat niveau 
kan worden geregeld. Zij kunnen tevens oordelen dat een aangelegenheid, daarentegen, beter 
zal worden geregeld op een meer algemeen bestuursniveau, met name op een eenvormige 
                                                      
21 Grondwettelijk Hof, arrest 89/2010 van 29 juli 2010 
22 Of die expliciet uitgebreid is dan wel impliciet in het kader van impliciete bevoegdheden  
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manier voor het gehele grondgebied waarvoor zij bevoegd zijn, en bijgevolg de lokale 
overheden verbieden zich die aangelegenheid toe te eigenen23” 
  
De wetgever kan bepaalde taken ook op zo’n manier organiseren dat de bewegingsruimte voor 

de gemeenten beperkt wordt en dat zij in feite een uitvoerende opdracht krijgen. Dat wil echter 

niet zeggen dat het Gewest a priori, door middel van een organieke ordonnantie een 

exhaustieve lijst samenstellen. De Afdeling Wetgeving van de Raad van State stelt in het arrest 

35.831/2V/VR : “La région ne pourrait, par le biais de l'adoption d'une disposition organique, 

empêcher les provinces [ou les communes] de régler tout ce qui est d'intérêt provincial [ou 

communal], par exemple en dressant a priori une liste limitative des matières que ces 

institutions seraient autorisées à régler ou en donnant, de manière péremptoire, sa propre 

définition de l'intérêt provincial [ou communal]“ .  

Het BHG  zou dus bij middel van gewone ordonnanties zichzelf bepaalde bevoegdheden kunnen 

toe-eigenen door de gemeenten te verbieden zich ermee in te laten. Dat zou toelaten sommige 

materies op een meer homogene manier te behandelen, los van de voorkeuren van de 

gemeenten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in materies zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit of 

netheid. Een voorbeeld van een dergelijke ordonnantie is die van 22 januari 2009 die het 

parkeerbeleid in het Gewest betreft en die de oprichting van een Parkeeragentschap voor het 

BHG bevat24. 

Indien het beslist om op deze manier de lokale autonomie te beperken, zal het BHG zijn teksten 

wel goed moeten toetsen, om niet te stuiten op kritiek van de Afdeling Wetgeving van de Raad 

van State of op een vernietiging door het Grondwettelijk Hof. Het komt immers in principe aan 

de gemeenten toe om de gemeentelijke belangen te behartigen. Een wetgever die deze 

bevoegdheden overneemt moet aantonen dat daarmee voldaan wordt aan zowel het criterium 

van de subsidiariteit als van de proportionaliteit. Het BHG zal dus moeten kunnen aantonen dat 

er nood is aan harmonisering om tot een efficiënter beleid te komen, en of deze efficiëntiewinst 

inderdaad de overname van bevoegdheden kan rechtvaardigen.  

De Afdeling Wetgeving van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof interpreteren deze 

criteria overigens niet op dezelfde manier25. De Raad van State is strenger dan het GH en stelt 

                                                      
23 Grondwettelijk Hof, arrest 89/2010 van 29 juli 2010, n°B.18.3. 
24 Belgisch Staatsblad, 30 januari 2009. 
25 Een illustratie hiervan vinden we in het lot van de ordonnantie over het parkeerbeleid. In het arrest 44.315/4 
van 5 mei 2008 stelt de Afdeling Wetgeving van de Raad van State dat de aantasting van de lokale autonomie 
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dat de wetgever elke beperking van de lokale autonomie omstandig moet rechtvaardigen en 

de meerwaarde ervan aantonen. De Raad van State legt de nadruk op de zoektocht naar 

technieken die zo weinig mogelijk de lokale autonomie aantasten. Het Grondwettelijk Hof 

daarentegen beperkt zich tot een marginale controle van de subsidiariteit en van de 

proportionaliteit, en sanctioneert alleen indien de wetgevende interventie manifest 

disproportioneel is. Omdat het GH kan sanctioneren en de Raad van State slechts een advies 

uitbrengt, kunnen we stellen dat de toets vooral zal moeten gebeuren aan de grondwettelijke 

jurisdictie.  

 

De bevoegdheden 

Om de bovenstaande theoretische uiteenzetting te illustreren, kijken we naar de wijze waarop 

het BHG al dan niet kan interveniëren in die materies die ook in onze enquête geïdentificeerd 

werden.  

 

Diensten aan de bevolking (burgerlijke stand, documenten, attesten, …)     

De Gewesten zijn bevoegd voor de lokale besturen, zoals artikel 6 VIII van de BWHI voorziet. 

Dat artikel wijst ook op de uitzonderingen in dit verband. Die hebben onder meer betrekking 

op de burgerlijke stand (zie de artikelen 125, 126, 127 en 132 van de NGW).  

Artikel 125 van de NGW stelt dat het aan de gemeente toekomt de registers van de burgerlijke 

stand bij te houden, en dat de burgemeester of een schepen de rol van ambtenaar van de 

burgerlijke stand kan invullen. Artikel 126 preciseert dat de burgemeester en de ambtenaar 

van de burgerlijke stand een aantal aspecten van die bevoegdheid kunnen delegeren naar de 

gemeentelijke administratie (uitreiken van uittreksels of kopieën van akten, uittreksels uit het 

bevolkingsregister, handtekeningen of het conform verklaren van kopieën van documenten).  

Artikel 127 van de NGW stelt dat de Koning districten van de burgerlijke stand kan creëren 

binnen een gemeente, en dat brengt automatisch de fusie mee van deze districten – indien ze 

bestaan – met de organen van binnengemeentelijke decentralisatie voorzien in Artikel 41 van 

                                                      
disproportioneel is, omdat een ander systeem dat minder de lokale autonomie aantast ook mogelijk zou zijn 
(bijvoorbeeld een vrijwillige deelname van de gemeenten). Het GH daarentegen verwerpt het beroep dat tegen 
die tekst werd ingediend in zijn arrest 89/2010 omdat er helemaal geen disproportionele aantasting van de lokale 
autonomie is.  
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de Grondwet. Er kunnen dan één of meer schepenen belast zijn met het bijhouden van de 

registers van de burgerlijke stand in één of meer districten.  

Artikel 132 van de NGW ten slotte stelt: “Het college van burgemeester en schepenen zorgt 

voor de bewaring van het archief, van de titels en van de registers van de burgerlijke stand; het 

maakt daarvan, alsmede van charters en andere oude bescheiden der gemeente, inventarissen 

op in tweevoud en belet dat enig stuk verkocht of uit de bewaarplaats weggenomen wordt” 

Noteer wel dat deze uitzondering, als principe, in feite in eerste instantie steunt op artikel 164 

van de Grondwet: “Het opmaken van de akten van de burgerlijke stand en het houden van de 

registers behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid”.  

Het uitreiken van een rijbewijs wordt geregeld door artikel 17 van het KB van 23 maart 1998 

met betrekking tot het rijbewijs, en voorziet dat het wordt uitgereikt door de overheid 

genoemd in artikel 7 van dit KB. Dat artikel 7 voorziet de uitreiking, afhankelijk van de personen 

op wie ze betrekking heeft, door de burgemeester (of zijn afgevaardigde) of de Minister van 

Buitenlandse Zaken. De bevoegdheid van de gewestelijke overheid beperkt zich (onder andere) 

tot “de reglementering inzake de scholing en examens betreffende de kennis en de vaardigheid 

die nodig zijn voor het besturen van voertuigen van elke categorie, met inbegrip van de 

organisatie en erkenningsvoorwaarden van rijscholen en examencentra en met inbegrip van 

het toezicht op de rijgeschiktheid van de bestuurders en de kandidaat-bestuurders die lijden 

aan een vermindering van hun functionele vaardigheden, met uitzondering van de federale 

bevoegdheid inzake het bepalen van de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor het 

besturen van voertuigen, met dien verstande dat de inwoners van een gewest vrij zijn om een 

rijschool te kiezen die, of examen af te leggen in een centrum dat in een ander gewest is 

gelegen en met dien verstande dat een in een bepaald gewest erkende rijschool eveneens in 

de andere gewesten werkzaam mag zijn”. Het Gewest kan dus niet alleen bepalen welke 

overheid het rijbewijs uitreikt.   

De uitzonderingen met betrekking tot de burgerlijke stand en het rijbewijs daargelaten, kan het 

Gewest wetgevend optreden om diensten die aan de bevolking verleend worden naar het 

Gewest over te hevelen. 
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Openbare netheid 

De BWHI wijst aan de gewesten het afvalbeleid toe, zoals voorzien in artikel 6 §1 2°. Voor alle 

aspecten verbonden met afval kan het Gewest dus optreden en de bevoegdheden terzake aan 

de gemeenten of aan zichzelf toewijzen.  

De verwerking van afval is echter niet de enige bevoegdheid met betrekking tot de openbare 

netheid. Gemeenten zouden bijgevolg bevoegd kunnen blijven voor wat hier niet onder valt 

(bijvoorbeeld het beheer van openbare toiletten, tags en graffiti, …). We mogen niet vergeten 

dat openbare netheid deel uitmaakt, samen met volksgezondheid, openbare veiligheid en 

openbare rust deel uitmaken van het algemeen principe van de openbare orde, waarvoor de 

gemeenten bevoegd zijn volgens artikel 135 §2 van de NGW: “De gemeenten hebben ook tot 

taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de 

zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in 

openbare gebouwen”. Voor dit artikel geldt evenwel niet dat de bevoegdheid gereserveerd is, 

en dus kan het BHG het artikel wijzigen om de openbare netheid uit de bevoegdheden van de 

gemeenten te halen.  

 

Veiligheid, politie (en politiezones)  

Algemeen gesproken zijn veiligheid en handhaving van de openbare orde residuaire 

bevoegdheden, dat wil zeggen dat ze niet aan gewesten of gemeenschappen zijn toegewezen 

en dus onder federale overheid vallen.  

De Zesde Staatshervorming heeft evenwel het veiligheidsbeleid voor Brussel enigszins 

gewijzigd, maar niet door bevoegdheden over te dragen. Het gaat om een complexe 

institutionele constructie. Vooreerst is de functie van gouverneur van het administratief 

arrondissement Brussel afgeschaft. Vervolgens zijn de bevoegdheden ervan met een gewone 

wet overgedragen naar de Agglomeratie Brussel, steunend op artikel 165 §1 al 1 van de 

Grondwet. Artikel 48 van de BWBI wijst evenwel de instellingen van het BGH aan als diegene 

die de bevoegdheden van de Agglomeratie uitoefenen, conform aan artikel 166 §2 van de 

Grondwet. Bijgevolg is het de gewestelijke overheid die in Brussel bevoegd is voor veiligheid en 

openbare orde, maar in zijn hoedanigheid van Agglomeratie en dus als gedecentraliseerde 

overheid.   
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Het grootste deel van deze taak is toevertrouwd aan de Minister-President van het BHG die op 

die manier een soort provinciegouverneur wordt, met alle bijhorende bevoegdheden, zoals 

onder meer “het handhaven van de openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en 

gezondheid” (artikel 128 van de provinciewet), waardoor hij ook een beroep kan doen op de 

federale politie. Hij kan ook een tekst voorstellen ter harmonisering van de politiereglementen, 

met respect voor de gemeentelijke eigenheden. Een dergelijke tekst is echter pas afdwingbaar 

nadat die is goedgekeurd door de gemeentelijke overheden, omdat het hier gaat om de 

Agglomeratie (een gedecentraliseerde overheid) en niet om een Gewest of Gemeenschap.  

Het Parlement en de regering van het BHG zijn ook de organen van de Agglomeratie. De 

regering zal dus een gewestelijk veiligheidsplan moeten opstellen en de voogdij over de 

politiezones uitoefenen. De gewestelijke instellingen zijn ook bevoegd om de administratieve 

diensten van de politiezones te stroomlijnen, hen toe te laten samen aankopen te doen en hun 

preventiebeleid op elkaar af te stemmen.  

De wet voorziet ook de mogelijkheid voor de regering, na positief advies van de federale 

regering, om een hoge ambtenaar te belasten met het uitoefenen van een aantal van de 

bovenvermelde bevoegdheden. Het is op grond hiervan dat het Gewest met de ordonnantie 

van 28 mei 2015 het agentschap Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) heeft opgericht. Dit 

agentschap moet voor het Gewest een centraal en transversaal beheer van de veiligheid 

opzetten, en ook een gewestelijk veiligheidsbeleid ontwikkelen dat steunt op zowel de 

gedeconcentreerde federale bevoegdheden als op de gewestelijke bevoegdheden.  

Dat betekent dus dat het BHG enkel wanneer het als gewest optreedt en binnen haar 

bevoegdheden als gewest de bevoegdheden van de gemeenten kan beperken of intrekken. De 

belangrijkste zaken die met ‘veiligheid’ te maken hebben, worden echter niet als gewest 

beheerd maar wel als gedecentraliseerd orgaan van de federale overheid.  

Het beheer van de politiezones is volledig federaal gebleven, en wordt geregeld door de wet 

van 7 december 1998 op de geïntegreerde politie. Een eventuele fusie van de politiezones kan 

dus alleen door de federale overheid gebeuren, en kan met een in de Ministerraad 

goedgekeurd KB, zoals bepaald in de artikels 9, 91/1 en volgende van de bovengenoemde wet.  
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Onderwijs 

Het onderwijs is een bevoegdheid van de gemeenschappen, zoals bepaald in artikel 127 §1 2° 

van de grondwet. Het Gewest kan in deze materie dus niet alleen tussenkomen. Een wijziging 

van de Grondwet zou daarvoor eerst nodig zijn.  

 

Openbare werken 

Artikel 6 §1 X van de BWHI bepaalt de bevoegdheden van de gewesten inzake openbare werken 

en transport. Zolang de wetgever van het BHG binnen de grenzen van die bevoegdheden blijft, 

kan ze zelf bepalen welke de bevoegdheden van de gemeenten zijn.  

 

Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening  

Artikel 6 §1 1° geeft aan het Gewest de bevoegdheid inzake stadsontwikkeling en ruimtelijke 

ordening. Het vervolg van dit artikel geeft ook aan het gewest andere bevoegdheden die 

verbonden zijn met de ruimtelijke ordening. Het BGH kan dus, binnen de grenzen die door dit 

artikel bepaald zijn, deze bevoegdheden voor zichzelf reserveren, en de gemeenten er 

gedeeltelijk of geheel van uitsluiten, behalve dan voor de politionele bevoegdheden die de 

gemeenten in deze materies hebben.  

 

Mobiliteit en parkeerbeleid  

Mobiliteit is als zodanig geen bevoegdheidsdomein dat door de BWHI afgebakend wordt. 

Mobiliteit heeft betrekking op verschillende bevoegdheden, zoals urbanisme en ruimtelijke 

ordening, openbare werken beheer van de spoorwegen, transport, verkeersveiligheid, beheer 

van de luchthavens, enzovoort. Die bevoegdheden vallen grotendeels onder artikel 6 §1 van de 

BWHI en zijn dus ook grotendeels gewestelijke bevoegdheden die het BHG toelaten om de 

mobiliteit in het Gewest te beheren. Het Gewest zou dus ook, indien het dat wenst, kunnen 

tussenkomen om de bevoegdheden van de gemeenten inzake mobiliteit te beperken.  

Er is echter voorzien dat voor materies die transregionaal zijn er overleg plaatsvindt in een 

orgaan dat speciaal daarvoor gecreëerd is, met name de hoofdstedelijke gemeenschap van 

Brussel. Artikel 92bis, §7 van de BWHI zegt daarover:  
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“Er wordt een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel opgericht met het oog op overleg over 
de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, § 1, die meerdere gewesten aanbelangen, in het 
bijzonder mobiliteit, verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar en rond Brussel. De 
gewesten zijn lid van de hoofdstedelijke gemeenschap en de vertegenwoordigers van hun 
regeringen hebben er zitting in. Alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en 
van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant, evenals de federale overheid zijn van 
rechtswege lid van de hoofdstedelijke gemeenschap. De provincies Vlaams-Brabant en Waals-
Brabant kunnen vrij toetreden. 
De gewesten sluiten een samenwerkingsakkoord om de nadere regels en het voorwerp van dit 
overleg vast te leggen. 
De op- en afritten van de autosnelwegring om Brussel (R0) mogen enkel worden gesloten of 
onbruikbaar worden gemaakt nadat daarover overleg is gepleegd tussen de gewesten in de 
hoofdstedelijke gemeenschap bedoeld in het eerste lid. 
Bij wijze van overgangsmaatregel heeft het in het derde lid bedoelde overleg plaats buiten de 
hoofdstedelijke gemeenschap in afwachting van het sluiten van het in het tweede lid bedoelde 
samenwerkingsakkoord” 
 

Voor wat het parkeerbeleid betreft, is de situatie eenvoudiger, omdat het Grondwettelijk Hof 

zich al uitgesproken heeft over de bevoegdheid van het BHC in deze materie, naar aanleiding 

van de ordonnantie van 22 januari 2009 over het parkeerbeleid en over de oprichting van een 

Gewestelijk Parkeeragentschap. In zijn arrest 89/2010 heeft het Hof bevestigd dat het Gewest 

hiervoor krachtens de artikels 6, § 1 X, 1° en 2bis van de BWHI bevoegd is, met inbegrip van de 

mogelijkheid om de parkeertarieven van de gemeenten te regelen. Het BHG kan in deze 

materie dus vrij de eigen bevoegdheden en die van de gemeenten afbakenen.  

  

Transport (openbaar vervoer, taxi’s, enzovoort)  

Artikel 6 §1 X van de BWHI bepaalt wie bevoegd is voor openbare werken en openbaar vervoer. 

Binnen de ruime grenzen van dit artikel, kan het BHG de bevoegdheden van de gemeenten 

vastleggen. Voor wat transport betreft, gaat het onder andere over taxidiensten, het verhuren 

van auto’s met chauffeur, evenals “het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer, met 

inbegrip van de bijzondere vormen van geregeld Vervoer” 

De federale staat blijft evenwel bevoegd voor het beheer van de nationale luchthaven (artikel 

6 §1, X, 7°) en voor “de spoorwegen beheerd door de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen”.  
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Energie en distributie  

Artikel 6 §1 VII van de BWHI maakt de gewesten bevoegd voor het energiebeleid en zijn 

regionale aspecten, wat inhoudt: de distributie en het lokale transport van gas en elektriciteit 

(met inbegrip van de tarieven daarvan), het gebruik van mijngas en gas van hoogovens, de 

netwerken voor warmtedistributie, de valorisatie van terrils, nieuwe energiebronnen (met 

uitzondering van kernenergie), de terugwinning van energie door de nijverheid en andere 

gebruikers en het rationeel energieverbruik.  

Hetzelfde artikel reserveert echter voor de federale overheid de bevoegdheden met 

bettrekking tot de studies over de perspectieven van energiebevoorrading, de 

kernbrandstofcyclus, de grote infrastructuren voor het stockeren, het vervoer en de productie 

van energie, de tarieven, (met inbegrip van het prijsbeleid, onverminderd de gewestelijke 

bevoegdheid inzake de tarieven).  

Binnen de grenzen van dit artikel kan het BHG dus de bevoegdheden van de gemeenten 

definiëren en afbakenen. Hetzelfde geldt overigens voor waterdistributie, waarvoor het 

Gewest bevoegd is (artikel 6 §1 1° II 4°).  

 

Leefmilieu en groene ruimte 

Artikel 6 §1 II van de BWHI maakt de gewesten bevoegd voor leefmilieu en waterbeleid. Meer 

in het bijzonder gaat het om bescherming van het leefmilieu (grond, ondergrond, water en 

lucht en strijd tegen geluidshinder), het afvalstoffenbeleid (zie hoger), de politie van de 

gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven (behalve arbeidsbescherming), financiële 

tegemoetkoming naar aanleiding van schade veroorzaakt door algemene rampen. De federale 

overheid blijft bevoegd voor het vaststellen van de productnormen en voor de bescherming 

tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval. De gewesten zijn ook 

bevoegd voor groene ruimte (artikel 6 §1, III) en voor bosbeheer (artikel 6 §1, III, 4°).  

Ook voor deze materies kan het BHG dus de marges bepalen waarbinnen gemeenten deze 

taken kunnen invullen.  

We moeten er wel op wijzen dat voor het beheer van sommige groene ruimtes of 

natuurgebieden die zich over meer dan één gewest uitstrekken, de BWHI verplicht (artikel 6 
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§2) dat de betrokken gewesten onderling overleg plegen. Voor het Zoniënwoud zijn op die 

manier zowel het Vlaamse, het Waalse als het BHG betrokken.  

 

Sport en sportinfrastructuur  

In principe is sport een gemeenschapsmaterie, zoals voorzien in artikel 4 9° van de BWHI. Voor 

de sport zelf is het BHG dus niet bevoegd. De situatie is evenwel anders voor wat de 

sportinfrastructuur betreft. Hier heeft de Zesde Staatshervorming, door de toevoeging van een 

artikel 135bis in de Grondwet, het BHG “bevoegdheden toewijzen die niet zijn toegewezen aan 

de gemeenschappen voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 127, § 1, eerste lid, 1°, en, 

voor wat deze aangelegenheden betreft, 3°”, met andere woorden de culturele materies (waar 

sport toe behoort). In uitvoering van deze mogelijkheid heeft de federale bijzondere wetgever 

een artikel 4bis aan de BWHI toegevoegd die het BHG bevoegd maakt voor de financiering en 

subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuur. Ook hier kan het Gewest dus de 

bevoegdheden van de gemeenten hertekenen, en enkel die van de gemeenten. Het artikel 4bis 

heeft het inderdaad expliciet over gemeentelijke infrastructuur. Het BHG kan dus geen project 

financieren dat van gewestelijk of nationaal belang zou zijn.  

Noteren we ook dat in de mate dat sport een gemeenschapsmaterie is, die in Brussel onder de 

bevoegdheid van de Cocof en van de VGC vallen.  

 

Cultuur en culturele infrastructuur  

Alle culturele materies zijn in principe gemeenschapsmateries, zoals voorzien in artikel 127 §1 

1° van de Grondwet. Daaronder valt onder meer het verdedigen van de taal, musea, schone 

kunsten of het cultureel patrimonium. Het BHG is hiervoor dus niet bevoegd.  

Ook hier heeft de Zesde Staatshervorming evenwel nieuwigheden aangebracht. Zoals hoger 

aangegeven, laat het artikel 135bis van de Grondwet toe om sommige culturele materies naar 

het BHG over te hevelen. Het artikel 4bis 3° van de BWHI maakt het BHG bevoegd voor schone 

kunsten, het cultureel patrimonium, musea en andere wetenschappelijke culturele instellingen 

zoals voorzien in de BWHI van 8 augustus 1980 en voor biculturele materies op voorwaarde dat 

die van gewestelijk belang zijn.  
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De bevoegdheid van het BHG is hier dus beperkt tot biculturele materies van gewestelijk 

belang. De moeilijkheid om dit begrip te interpreteren heeft al geleid tot spanningen tussen 

het BHG en de federale overheid die voorheen bevoegd was voor de biculturele instellingen in 

Brussel (men denke bijvoorbeeld aan de polemiek over de oprichting van een museum voor 

moderne kunst in de voormalige Citroëngarage aan het kanaal). Ook strekt de bevoegdheid 

zich niet uit tot onder meer bibliotheken en discotheken of monumenten en sites, die onder 

de federale overheid vallen.  

 

Toerisme  

Sinds de Zesde Staashervorming is toerisme van een gemeenschapsmaterie een gewestmaterie 

geworden (artikel 6 §1, VI, 9° van de BWHI). Het BHG is dus ten volle bevoegd voor toerisme 

en kan ook de gemeentelijke bevoegdheden hierover zelf regelen. De regionalisering van 

toerisme sluit niet helemaal uit dat ook Gemeenschappen een rol kunnen spelen. Zij behouden 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om toeristische infrastructuur in Brussel te financieren (art 

5sexies van de BWHI).  

 

Economie, tewerkstelling en beroepsopleiding  

Economie is een gewestelijke bevoegdheid, krachtens artikel 6 §1, VI van de BWHI. Die houdt 

in : het economisch beleid, de gewestelijke aspecten van het kredietbeleid met inbegrip van de 

oprichting en het beheer van de openbare kredietinstellingen, het afzet- en uitvoerbeleid, de 

in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, de natuurlijke rijkdommen, de 

vestigingsvoorwaarden, de specifieke regels betreffende de handelshuur, de activiteiten van 

het Participatiefonds, met inbegrip van de inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen 

die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domeinen, en het 

toerisme.  

De federale overheid blijft bevoegd voor de overheidsopdrachten, de bescherming van de 

verbruiker, de organisatie van het bedrijfsleven en de maxima voor hulp aan ondernemingen 

op het gebied van de economische expansie, die slechts gewijzigd kunnen worden met het 

akkoord van de Gewesten. 
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De federale overheid is bovendien bevoegd voor het muntbeleid, zowel intern als extern, het 

financieel beleid en de bescherming van het spaarwezen, met inbegrip van de reglementering 

en de controle op de kredietinstellingen en andere financiële instellingen en op de 

verzekeringsmaatschappijen en daarmee gelijkgestelde ondernemingen, de holdings en de 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen, het hypothecair krediet, het consumptiekrediet, het 

bank- en verzekeringsrecht, alsmede de oprichting en het beheer van haar openbare 

kredietinstellingen, het prijs- en inkomensbeleid, met uitzondering van de regeling van de 

prijzen in de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gewesten en de 

gemeenschappen behoren, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 6, § 1, VII, 

tweede lid, het mededingingsrecht en het recht inzake de handelspraktijken, met uitzondering 

van de toekenning van kwaliteitslabels en oorsprongbenamingen van regionale of lokale aard, 

het handelsrecht en het vennootschapsrecht, de industriële en intellectuele eigendom, de 

contingenten en vergunningen (met uitzondering van de vergunningen voor de in-, uit- en 

doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving 

dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën 

voor tweeërlei gebruik, onverminderd de federale bevoegdheid voor deze met betrekking tot 

het leger en de politie), de metrologie en de normalisatie, het statistisch geheim, de Nationale 

Investeringsmaatschappij en het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.  

Binnen deze grenzen zou het BHG dus kunnen bepalen welke de bevoegdheden van de 

gemeenten zijn.  

Ook het werkgelegenheidsbeleid is een gewestelijke materie, zoals bepaald in artikel 6 §1, IX 

van de BWHI. Dit houdt in: de arbeidsbemiddeling, de programma's voor wedertewerkstelling 

van de niet-werkende werkzoekenden, de tewerkstelling van personen die het recht op 

maatschappelijke integratie of het recht op financiële maatschappelijke hulp genieten, de 

tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten, de beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid 

om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en het opleggen 

van sancties dienaangaande, het doelgroepenbeleid, de bevordering van de buurtdiensten en 

-banen, de bevordering van de arbeidsmogelijkheden van de oudere werknemers, het stelsel 

waarbij werknemers het recht hebben om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon om 

opleidingen te volgen, de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, sommige aspecten van 

outplacement en trajecten om mensen opnieuw aan het werk te krijgen.  
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Binnen die grenzen kan het BHG de taken van de gemeenten vastleggen.  

De beroepsopleiding ten slotte is een culturele materie die derhalve tot de gemeenschappen 

behoort. Artikel 4, 15°, 16° en 17° van de BWHI stelt inderdaad dat sociale promotie, 

beroepsomscholing en -bijscholing, de beroepsopleiding, de stelsels van alternerend leren, en 

opleiding in een onderwijs- of opleidingsinstelling culturele aangelegenheden zijn. Wat 

reconversie en bijscholing betreft, laat artikel 4bis van de BWHI het BHG toe om programma’s 

voor beroepsopleiding op te zetten, zolang die binnen het werkgelegenheidsbeleid passen en 

rekening houden met de specifieke kenmerken van Brussel.  

Behalve deze laatste uitzondering, is het BHG dus niet bevoegd voor beroepsopleiding. Het zijn 

in Brussel de Cocof en de VGC die hiervoor verantwoordelijk zijn.  

 

Gezondheidszorg (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen)  

Gezondheidsbeleid is een persoonsgebonden materie en dus een gemeenschapsbevoegdheid, 

zoals bepaald in artikel 128 §1 van de Grondwet. Daarbij horen, zoals beschreven in artikel 5 

§1 van de BWHI het beleid betreffende de zorgverstrekkingen in en buiten de 

verplegingsinrichtingen, verstrekkingen van geestelijke gezondheidszorg in de 

verplegingsinrichtingen buiten de ziekenhuizen, de zorgverstrekkingen in oudereninstellingen, 

met inbegrip van de geïsoleerde geriatriediensten, de zorgverstrekkingen in geïsoleerde 

diensten voor behandeling en revalidatie, het beleid inzake long term care revalidatie, de 

organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en de ondersteuning van de 

gezondheidszorgberoepen van de eerste lijn, de erkenning en contingentering van 

gezondheidszorgberoepen (met naleving van de door de federale overheid bepaalde 

erkenningsvoorwaarden, preventieve gezondheidszorg.  

De federale overheid blijft echter bevoegd voor de ziekteverzekering en de nationale 

maatregelen inzake profylaxis.  

In Brussel worden deze bevoegdheden met betrekking tot gezondheidszorg uitgeoefend door 

de GGC. Het BHG kan hierin niet rechtstreeks interveniëren. Het is de GGC die beschikt over de 

mogelijkheid om eventueel de bevoegdheden van de gemeenten in dit verband te herdenken. 

Zij heeft overigens ook het Irisnetwerk gecreëerd (ordonnantie van de GGC van 22 december 

1995).  



 [BESTUREN IN BRUSSEL] 

BLADZIJDE 91 

 

Sociale bijstand (OCMW) 

Ook sociale bijstand is een persoonsgebonden materie die in principe tot de bevoegdheden 

van de Gemeenschappen behoort. De BWHI voorziet hierin evenwel een aantal uitzonderingen. 

Zo behoren de volgende zaken niet tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen:  

1. Het vastleggen van het minimumbedrag, de voorwaarden voor toekenning en de 

financiering van het wettelijk gegarandeerd inkomen; 

2. De materies met betrekking tot de OCMWs die geregeld worden in de artikels 1 en 2 en 

in de hoofdstukken IV, V en VII van de WOCMW (deze zijn: het bestaan van de OCMWs 

en hun rechtspersoonlijkheid; het feit dat elke gemeenten een OCMW heeft, de 

doelstellingen van de OCMWs, de terugbetaling door particulieren van de kosten van 

sociale bijstand), onverminderd de bevoegdheid van de gemeenschappen om 

bijkomende rechten toe te kennen, en met uitsluiting van de gewestelijke bevoegdheid 

met betrekking tot de tewerkstelling in het kader van de sociale integratie;  

3. De materies met betrekking tot de OCMWs die geregeld worden in de wet van 2 april 

1965 over de overname van hulp toegekend door de commissies van openbare 

onderstand 

4. In de 19 gemeenten, in de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel en in Komen-Waasten 

en Moeskroen de verschillende regels met betrekking tot de vertegenwoordiging van 

taalgroepen die bepaald zijn in de WOCMW.  

Het BHG is dus nooit bevoegd voor sociale bijstand. Om de bevoegdheden terzake op het 

gemeentelijke niveau te organiseren, zal men zich tot de Cocof, de VGC et de GGC moeten 

wenden. En daarbij mag men niet vergeten dat elke gemeente van het land een OCMW heeft, 

krachtens de federale wetgeving.  

Voor een eventuele fusie van de OCMWs is dus een tussenkomst van de federale wetgever 

nodig.  

 

Sociale huisvesting 

De huisvestingspolitiek – en daaronder valt sociale huisvesting – is een gewestelijke 

bevoegdheid (artikel 6 §1 IV van de BWHI). Voor sociale huisvesting werd die bevoegdheid 
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effectief uitgeoefend met de ordonnantie van 26 juli 2013 die de Brusselse huisvestingscode 

wijzigde.  

Omdat ze helemaal bevoegd is voor deze materie, kan het BHG de bevoegdheden van de 

gemeenten ook zelf bepalen, evenals de taken van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het 

BHG kan hier ook beslissen om ze te fusioneren, los van wat er verder met de gemeenten 

gebeurt.  

 

Integratie van nieuwkomers  

Het beleid inzake opvang en integratie van nieuwkomers is krachtens artikel 5 §1 II 3° van de 

BWHI een persoonsgebonden materie die derhalve aan de Gemeenschappen toekomt. In 

Brussel heeft de Franse Gemeenschap die bevoegdheid overgedragen aan de Cocof die dus 

alleen en autonoom deze taak uitvoert. Ook de Vlaamse Gemeenschap is uiteraard bevoegd 

voor deze materie op het grondgebied van het BHG. Er zijn dus vier overheden die hier bevoegd 

zijn: de Cocof, de Vlaamse Gemeenschap (die ook handelt via de VGC) en de GGC.  

Het Gewest is derhalve niet bevoegd en kan ook niet zelf en rechtstreeks interveniëren in de 

wijze waarop deze bevoegdheid eventueel ook op het niveau van de gemeenten worden 

uitgeoefend.  

 

Samenvatting 

Tabel 9 vat samen, voor de verschillende scenario’s die we hierboven bespraken, welke 

overheid bevoegd is om wetgevend op te treden, en welke meerderheden er nodig zijn om een 

hervorming tot een goed einde te brengen.   
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Tabel 9. Samenvatting van de hervormingsscenario’s en hun juridische haalbaarheid  

Scenario Bevoegde wetgever Noodzakelijke meerderheid 

1.a) Verdwijnen van 
het gemeentelijke 
niveau in het Gewest 

Grondwetgever 
Quorum van 2/3 en 2/3 
meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen 

1b) Fusie van de 19 
gemeenten tot één 
enkele 

BHG 

Absolute meerderheid van de 
stemmen en absolute 
meerderheid in elke taalgroep 
(met mogelijkheid van een 
tweede stemming waarbij één 
derde van elke taalgroep nodig 
is).  

2.a) Verdwijnen van 
het gemeentelijke 
niveau en verdeling 
in districten  

Grondwetgever (a minima) 
Quorum van 2/3 en 2/3 
meerderheid van de stemmen  

2.b) Fusie van de 19 
gemeenten tot één 
enkele, verdeeld in 
districten 

Fusie van gemeenten: BHG 
Vastleggen van wijze om districten op 
te richten: BHG  
Verdeling in districten: Gemeenteraad 
van de ene gemeente  

Fusie van gemeenten: zie 1.a)  
Vastleggen van wijze om districten 
op te richten: quorum van 50% en 
2/3 meerderheid 
Verdeling in districten: volgens de 
modaliteiten bepaald door het 
BHG 

3) Hertekenen van 
de gemeentegrenzen 

BHG 

Absolute meerderheid van de 
stemmen et absolute 
meerderheid in elke taalgroep 
(met mogelijkheid van een 
tweede stemming waarbij één 
derde van elke taalgroep nodig 
is). 

 

Dit deel heeft ook toegelicht op welke domeinen het BHG bevoegd is: 

• Diensten aan de bevolking (behalve burgerlijke stand en rijbewijs) 

• Openbare netheid 

• Openbare werken 

• Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening 

• Mobiliteit en parkeerbeleid (met overleg met de hoofdstedelijke gemeenschap voor 
interregionale materies) 

• Transport (behalve de Nationale Luchthaven) 

• Energie en distributie (behalve studies over energievoorziening, kernenergie, grote 
infrastructuur voor stockeren, transport en productie van energie, tarieven) 

• Leefmilieu en groene ruimte (behalve productnormen, bescherming tegen 
radioactieve straling, en verplicht overleg voor gewestoverschrijdende groene 
ruimtes).  

• Financiering en subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuur 

• Biculturele materies van gewestelijk belang 

• Toerisme 
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• Economie, werkgelegenheid 

• Huisvesting, sociale huisvesting 
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DEEL IV 

RELATIES TUSSEN HET GEWEST EN DE 
GEMEENSCHAPPEN  
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EVALUATIE VAN DE HUIDIGE TOESTAND 

De visie van de mandatarissen 

De relaties tussen het Gewest en de Gemeenschappen in Brussel komt op twee manieren aan 

bod in onze gesprekken met de mandatarissen. 

In de eerste plaats is er de relatie tussen het Gewest en Vlaanderen. De visies hierover zijn 

duidelijk en vertonen weinig nuance. Volgens onze gesprekspartners (vooral Franstaligen) 

beweert Vlaanderen dat alles slecht gaat in Brussel, en ook de kritiek op de institutionele 

complexiteit komt grotendeel uit Vlaanderen. De Franstalige mandatarissen menen dat die 

kritiek niet terecht is en dat de complexiteit het gevolg is van de wil om de Nederlandstalige 

minderheid te beschermen (wat slechts voor een deel van de complexiteit correct is). De vraag 

om de gemeenten en de politiezones te fusioneren komt ook alleen maar uit Vlaanderen, en 

wordt daarom als storend ervaren.  

In de tweede plaats wordt er naar de relatie met de Gemeenschappen verwezen wanneer de 

verhoudingen tussen Nederlandstalige en Franstalige mandatarissen ter sprake komt. Hier is er 

veel meer nuance te beluisteren. Eén van de ambities bij de creatie van het BHG was 

Nederlandstaligen en Franstaligen laten samenwerken. Dat wordt als een succes gezien, en er 

wordt telkens naar het enige voorbeeld van een echt communautair incident verwezen 

(Anciaux en de taalkaders bij de brandweer). Iedereen erkent dat alle politieke 

verantwoordelijken Brusselaars zijn die voor Brussel werken. De tegenstellingen zijn vandaag 

veel minder scherp dan in het verleden. Toch bestaat bij de Franstaligen de vrees dat er een 

communautaire wind uit het noorden zou waaien die de autonomie van Brussel in vraag zou 

stellen of die zou leiden tot een blokkering van de gewestelijke instellingen vanwege de 

garanties voor de Nederlandstalige minderheid in het parlement en in de regering van het BHG.  

Over deze gegarandeerde vertegenwoordiging worden er in het debat twee zaken verdedigd: 

een meer ideologisch standpunt en een meer pragmatisch standpunt. Het ideologisch 

standpunt komt van sommige Franstalige actoren die erop wijzen dat de 

oververtegenwoordiging van de Nederlandstalige minderheid een aantasting van de 

democratische principes zijn. Het pragmatische standpunt wijst op een aantal nadelen (inflatie 

van het aantal mandaten, risico op blokkering van de instellingen door de minderheid), maar 

ook op de voordelen van het systeem, vooral voor wat conflictbeheersing betreft. Algemeen is 

men dus wel tevreden over de huidige praktijk.  
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Over het mechanisme van de extra schepen zijn er verschillende en contrasterende opinies. 

Sommigen zien het als een positie die door de Nederlandstaligen ‘gekocht’ wordt, omdat in 

een financiële tegemoetkoming voorzien wordt (soms noodzakelijk voor de gemeente), 

anderen zien het als een positie dit tot doel heeft alleen maar louter ‘Nederlandstalige’ 

materies te behandelen (onderwijs, cultuur), nog anderen zien de extra schepen dan toch als 

een volwaardig lid van het college dat bijdraagt tot het bestuur van de gemeente. Op het terrein 

wordt dit principe van de extra schepen niet echt als een probleem ervaren.  

 

Het standpunt van de burgers 

We hebben bij de burgers al vastgesteld dat van de relaties tussen verschillende groepen in 

Brussel zij die tussen Nederlandstaligen en Franstaligen als het meest positief inschatten, veel 

beter dan de relatie tussen Belgen en niet-Belgen of tussen rijk en arm (zie Figuur 7). We zien 

ook een sterke wens voor een betere relatie tussen Brussel en de andere gewesten (Tabel 10). 

Ook stellen de burgers de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Nederlandstaligen op het 

gewestelijke niveau niet in vraag. Ze zijn zelfs voorstanders van een dergelijke bescherming op 

het gemeentelijke niveau.  

  

Tabel 4. Mening van de respondenten over de relaties tussen de taalgroepen  

Voorstel Gemiddeld 

Brussel en Vlaanderen zouden meer moeten samenwerken 3,1 

Brussel en Wallonië zouden meer moeten samenwerken 3,1 

Er zou een gegarandeerde politieke vertegenwoordiging van Nederlandstaligen op 
gewestelijk niveau moeten zijn 

2,7 

Er zou een gegarandeerde politieke vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in alle 
Brusselse gemeenten moeten zijn 

2,5 

Noot: 1 helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord 

 

De steun voor een gegarandeerde vertegenwoordiging is (uiteraard) sterker bij de 

Nederlandstaligen, maar er is geen groot verschil tussen beide taalgroepen in dit verband. Er 

zijn hier overigens zeer weinig verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen26. De 

                                                      
26 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.9. 
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samenwerking tussen de taalgroepen en de bescherming van de Nederlandstalige minderheid 

wordt door alle groepen positief ingeschat.  

 

POLITIEKE HAALBAARHEID 

Het standpunt van de mandatarissen 

Vele mandatarissen stellen dat de Cocof, de VGC en de GGC zouden kunnen verdwijnen, of dat 

hun bevoegdheden anders zouden kunnen uitgeoefend worden. Sommigen stellen een 

afschaffing van die gemeenschapscommissies voor en een volledig gewestelijk beheer.  

Ook al plaatsen weinige actoren de bescherming van de minderheden in Brussel in een breder 

Belgische kader, ze weten wel dat de huidige toestand het resultaat is van een compromis om 

een politiek probleem op te lossen dat opnieuw zou opduiken indien nu de evenwichten 

verstoord zouden worden. Iedereen erkent daarom dat de bescherming van de 

Nederlandstaligen inperken geen realistisch scenario is, zelfs indien die sterke bescherming 

voor sommigen moeilijk te verteren is.  

In een bredere context zou de hoofdstedelijke gemeenschap kunnen gezien worden als een 

instrument waarbinnen de spanningen tussen de taalgroepen zouden kunnen geregeld 

worden, en die ook een betere samenwerking met Vlaanderen en Wallonië mogelijk zou 

maken.  

Ten slotte, voor wat alternatieven voor de extra schepen betreft, stellen sommigen voor om 

Nederlandstalige verkozenen in de gemeenteraad te brengen via tweetalige lijsten, of om de 

functie van extra schepen te gebruiken voor de band tussen de taalgroepen en de band met 

Vlaanderen.  

 

Het standpunt van de burgers 

De afwezigheid van grote spanningen tussen de taalgroepen vinden we ook terug in de manier 

waarop de burgers het taalgebruik in de openbare diensten zien. Slechts iets meer dan een 

kwart wenst ééntalige gemeentediensten (Tabel 11).  
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Tabel 5. Het gewenste aantal talen dat de respondenten wensen voor relaties met de 
gemeentelijke administratie (%) 

Eén taal 27,2 

Twee talen 31,8 

Drie talen 37,9 

Vier talen 3,1 

 

De Frans-Nederlandse tweetaligheid wordt zeer ruim gesteund, maar ook het Engels wordt 

vaak genoemd als één van de talen die bij gemeentediensten moet kunnen gebruikt worden 

(Tabel 12)27. 

 

Tabel 6. Voorkeuren voor talen bij relaties met de gemeentelijke administratie (%) 

Frans 94,0 

Nederlands 72,6 

Engels 44,6 

Andere taal 5,9 

 

 

We hebben in de vragenlijst geen vragen opgenomen over mogelijke hervormingen in de 

relaties tussen het Gewest en de Gemeenschappen, en terugkijkend op de lage politieke kennis 

van de respondenten over de Brusselse instellingen, zouden de antwoorden daarop ook niet 

zeer betrouwbaar geweest zijn.  

 

JURIDISCHE HAALBAARHEID 

De relaties tussen het BHG en de gemeenschappen en de manier waarop ze hun bevoegdheden 

uitoefenen maken deel uit van een complexe constructie, gebaseerd ook op zorgvuldige 

evenwichten. De teksten die bepalen hoe de instellingen eruitzien, staan in de Grondwet en in 

de BWHI, en liggen dus helemaal buiten de reikwijdte van het BHG.  

Eventueel zou men kunnen denken aan een toepassing van de theorie van de impliciete 

bevoegdheden om het BHG taken te laten overnemen die normaliter voor de 

                                                      
27 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.10. 
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Gemeenschappen gereserveerd zijn, op voorwaarde echter dat het om relatief kleine zaken 

gaat en dat de noodzaak om gewestelijk op te treden kan beargumenteerd worden.  

In elk geval is voor het hertekenen van de Brusselse instellingen een interventie nodig van de 

bijzondere wetgever op het federale niveau, en eventueel ook van de Grondwetgever 

 

 

Samenvatting 

• We stellen bij de mandatarissen een vrees voor Vlaanderen vast, maar paradoxaal 

tegelijk ook een wens – ook bij de burgers - om samen te werken (via de 

hoofdstedelijke gemeenschap) 

• Er is wel een grote sereniteit over de relaties tussen de twee taalgroepen in het 

Gewest, zowel bij burgers als bij mandatarissen 

• Er is een erkenning van en een aanvaarding van de mechanismen ter bescherming van 

de Nederlandstalige minderheid 

• De mandatarissen erkennen ook de mogelijkheid om de instellingen die de relaties 

tussen Gewest en Gemeenschappen gestalte geven te vereenvoudigen, maar dit botst 

op grote juridische moeilijkheden 

• De enquête toont een grote openheid over het taalgebruik in de overheidsdiensten, 

zelfs voorbij de huidige tweetaligheid 
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DEEL V 

HET KIESSYSTEEM  
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EVALUATIE VAN DE BESTAANDE SITUATIE 

In dit deel kijken we naar twee aspecten van het kiessysteem op het niveau van het BHG. Eerst 

vertrekken we vanuit de taalkundige diversiteit van de Brusselse bevolking en brengen we die 

in verband met het stemrecht voor niet-Belgen en met het electoraal aanbod (lijsten en talen). 

Vervolgens bespreken we het aantal vertegenwoordigers en hun rol, en brengen we die in 

verband met de cumulregels. Dat laatste sluit aan bij der eerder besproken cumulatie van 

mandaten op het gemeentelijke niveau.  

  

Het standpunt van de mandatarissen 

Tijdens onze gesprekken met de politici kwam het aspect van de taaldiversiteit van Brussel zeer 

zelden ter sprake. Als het al gebeurt, is de focus gericht op de intra-Belgische taalverschillen en 

hun gevolgen voor mogelijke institutionele hervormingen. Daarbij wordt vaak de Franstalige 

bevolking gezien als de gehele Brusselse bevolking, met uitzondering dan van de 

Nederlandstaligen.  

 « Behalve toch dat de stad Franstalig is (…) Ik heb er geen probleem mee om te 
zeggen dat het Engels een derde taal kan zijn, helemaal niet, maar dat neemt niet 
weg dat uiteindelijk het Frans de dominante taal is, en je kan niet beletten dat een 
Deen die hier komt wonen zich eerder het Frans eigen zal maken dan het 
Nederlands wanneer hij hier 5 of 10 jaar woont.  Je kan niet beletten dat dit de 
realiteit is. Het gaat om de sterkte van een taal. Het Engels is sterker dan het Frans 
en het Frans is sterker dan het Nederlands. En wie hier komt wonen schrijft zich 
dus in als Franstalige” (Interview mandataris) 

Weinigen erkennen dat er een veel grotere taaldiversiteit is. “In Brussel zijn er enkel 

taalminderheden, en daar horen ook de Franstaligen bij” (Interview mandataris) 

De kwestie van het aantal vertegenwoordigers in het Parlement wordt systematisch met de 

taalverhoudingen in verband gebracht. We hoorden bij Franstaligen het ideologische 

standpunt dat zegt dat de oververtegenwoordiging van de Nederlandstaligen ingaat tegen de 

principes van de democratie. Een meer pragmatische visie – die wijdverspreid is – stelt dat er 

een aantal nadelen verbonden zijn aan de huidige situatie (inflatie van mandaten, risico voor 

blokkering van de instellingen), maar ook voordelen, vooral dan voor het beheer en de 

beheersing van conflicten. In het algemeen wordt de huidige situatie wel als bevredigend 

geëvalueerd.  
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Het standpunt van de burgers 

Volgens het IBSA telt Brussel 65,3% Belgische inwoners, 23,1% inwoners uit de Europese Unie 

en 11,7% met een nationaliteit van buiten de EU28. Een belangrijk deel van de bevolking 

beschikt dus over stemrecht op het gemeentelijke niveau, maar niet op het gewestelijke niveau. 

De niet-Belgen zijn goed op de hoogte van die rechten. Een rapport van de Europese Commissie 

uit 2018 toont aan dat België bij de landen is waar de Europese burgers het best op de hoogte 

zijn van hun politieke rechten (Figuur 12).  

 

Figuur 12. Kennis van de politieke (electorale) rechten bij de burgers 2007-2015 

 
Noot: Vraag: Een EU-burger die in een lidstaat verblijft heet het recht om te stemmen en om kandidaat te zijn bij 
gemeenteraadsverkiezingen; % dat ‘waar’ antwoordt. Bron: EC Report COM (2018) 44 final. 

 

Hoewel die rechten goed gekend zijn, worden ze paradoxaal genoeg weinig uitgeoefend. België 

behoort tot de landen met de laagste inschrijving van Europese burgers voor de lokale 

verkiezingen (Figuur 13).  

 

                                                      
28 http://ibsa.brussels/fichiers/publications/minibru/mini_21.609bru_2018_fr  

http://ibsa.brussels/fichiers/publications/minibru/mini_21.609bru_2018_fr
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Figuur 13. Percentage van de EU-burgers die ingeschreven zijn om te stemmen bij lokale 
verkiezingen  

 
Noot: Gegevens gebaseerd op de informatie die de lidstaten zelf rapporteren. De lidstaten met een witte balk 
kennen geen automatische inschrijving   Bron: EC Report COM (2018) 44 final. 

 

 

Het resultaat hiervan is een geatrofieerd electoraat (Tabel 13). Het Europese kiezerskorps dat 

een kwart van het Brussels electoraat zou kunnen zijn, heeft een gewicht van minder dan 6% 

ervan. Het niet-EU-electoraat dat potentieel voor 7% zou kunnen meetellen, heeft een gewicht 

van slechts 2%. De grote verschillen zijn te vinden in Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis, de drie 

gemeenten waar de potentiële Europese kiezers talrijk aanwezig zijn en goed zijn voor 

ongeveer 40% van het potentiële electoraat.  



  

 

Tabel 7. Verdeling van het potentieel electoraat, aantal inschrijvingen et verdeling van het reële electoraat over de verschillende categorieën van kiezers  

Commune 
Totaal potentieel 
Electoraat (N) 

% BE % EU % niet-UE 
Niet  
ingeschreven (N) 

% ingeschreven EU 
% reëel 
Gewicht EU 

% ingeschreven  
niet-EU  

% Reëel gewicht  
Niet-EU  

Anderlecht 82.820 69,3 21,7 9,0 21.947 12,1 3,6 17,6 2,1 

Oudergem 25.183 75,0 21,8 3,3 5.085 19,8 5,4 16,5 0,7 

Sint-Agatha Berchem 18.280 81,5 13,1 5,4 2.854 16,4 2,6 14,3 0,9 

Brussel stad  127.302 65,0 25,7 9,2 37.253 15,3 5,6 19,0 2,5 

Etterbeek 36.333 55,2 39,8 5,0 13.371 17,5 11,0 20,5 1,6 

Evere 29.486 77,4 15,7 6,9 5.843 11,8 2,3 13,5 1,2 

Vorst  41.249 66,4 26,9 6,7 11.435 17,0 6,3 19,2 1,8 

Ganshoren 18.397 79,6 15,0 5,4 3.137 16,0 2,9 17,7 1,2 

Elsene 67.255 54,0 40,3 5,7 25.433 17,5 11,3 19,8 1,8 

Jette 38.097 78,2 15,9 5,9 7.202 12,0 2,4 16,6 1,2 

Koekelberg 15.208 71,0 20,5 8,5 3.845 10,7 2,9 18,0 2,0 

Sint-Jans Molenbeek 64.645 73,4 15,6 11,0 14.858 11,4 2,3 16,9 2,4 

Sint-Gillis 37.905 52,0 39,9 8,1 14.232 21,4 13,7 23,9 3,1 

Sint-Joost Ten Node 18.771 59,8 28,2 12,1 5.744 20,5 8,3 32,0 5,6 

Schaarbeek  93.095 65,7 24,2 10,1 25.683 17,8 6,0 23,5 3,3 

Ukkel 63.900 70,2 26,3 3,6 15.723 17,9 6,2 14,9 0,7 

Watermaal-Bosvoorde 19.544 81,6 15,7 2,7 2.659 27,4 5,0 18,0 0,6 

Sint-Lambrechts Woluwe 42.534 67,2 28,9 3,9 11.790 15,6 6,3 15,3 0,8 

Sint-Pieters Woluwe 31.331 67,7 29,3 3,0 7.913 22,9 9,0 10,3 0,4 

Total 871.335 67,2 25,5 7,2 236.007 16,7 5,9 19,3 1,9 

Bron: Binnenlandse Zaken 



  

 

HERVORMING VAN HET STEMRECHT VOOR NIET-BELGEN 

Politieke haalbaarheid 

Standpunt van de mandatarissen 

De vraag of niet-Belgen op het gewestelijke niveau stemrecht moeten krijgen, werd in onze 

gesprekken met mandatarissen niet aangehaald. Het is dus een thema dat niet spontaan 

opkomt wanneer men nadenkt over een mogelijke hervorming van het bestuur in het BHG. We 

kunnen wel kijken naar het burgerinitiatief 1 BRU 1 VOTE, dat stemrecht op het gewestelijke 

niveau verdedigt29. Het verzamelt op zijn website interpellaties door burgers en/of moties 

aangenomen door de gemeenteraden van de 19 gemeenten. Mandatarissen van de meeste 

partijen (N-VA uitgezonderd) spreken zich uit voor deze maatregel. Of dat een bredere wens 

reflecteert, is echter niet duidelijk.  

 

Het standpunt van de burgers 

Onze enquête toont aan dat een meerderheid van de bevolking zich uitspreekt tegen het 

toekennen van stemrecht voor niet-Belgen bij de gewestelijke verkiezingen (Figuur 14).  

 

Figuur 14. Voorkeuren van de respondenten over mogelijk gewestelijk stemrecht voor niet-
Belgen (%) 

 
Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord   

 

                                                      
29 http://www.1bru1vote.be. 
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Die percentages verschillen weinig tussen de taalgroepen, het geslacht of het opleidingsniveau 

van de respondenten30. Wel zien we dat de jongeren en diegenen die minder lang in Brussel 

wonen grotere voorstanders zijn van het stemrecht voor niet-Belgen.  

 

Juridische haalbaarheid 

De Grondwet verleent politieke rechten en dus ook het stemrecht aan de Belgische 

staatsburgers. Dat blijkt duidelijk uit de eerste twee alinea’s van artikel 8: “De staat van Belg 

wordt verkregen, behouden en verloren volgens de regelen bij de burgerlijke wet gesteld. De 

Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten zijn 

waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen 

uitoefenen” 

Onder impuls van de Europese Unie is er wel een uitbreiding van het stemrecht gekomen: “In 

afwijking van het tweede lid kan de wet het stemrecht regelen van de burgers van de Europese 

Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben, overeenkomstig de internationale en 

supranationale verplichtingen van België. Het stemrecht bedoeld in het vorige lid kan door de 

wet worden uitgebreid tot de in België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen, onder de 

voorwaarden en op de wijze door haar bepaald”  

Op die manier konden de burgers van EU-lidstaten in 2000 deelnemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen, en dat gold ook voor de niet-Belgen van buiten de EU vanaf 2004. 

Dat uitgebreide stemrecht heeft echter alleen betrekking op het gemeentelijke niveau.  

Op het gewestelijke niveau worden de voorwaarden om stemrecht te hebben bepaald in artikel 

24 van de BWHI. Alleen Belgen hebben stemrecht voor de deelstaatparlementen+. Voor het 

BGH wordt dat bevestigd in artikel 13 van de BWBI.  

De constitutieve autonomie die aan de gewesten en dus ook – met een paar uitzonderingen –

aan het BHG is toegekend, laat evenwel niet toe om de voorwaarden om stemrecht te hebben 

voor de gewestelijke parlementen te wijzigen. Om het stemrecht aan niet-Belgische inwoners 

toe te kennen, is dus een federaal wetgevend initiatief nodig. In elk geval is een wijziging van 

artikel 13 van de BWBI nodig, en dat dat vereist een bijzondere meerderheid zoals bepaald in 

artikel 4 van de Grondwet (tweederde meerderheid en meerderheid in elke taalgroep, met een 

                                                      
30 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.11. 
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quorum van 50% in het algemeen en in elke taalgroep)31. Aan die bijzondere wet zou ook een 

gewone wet moeten toegevoegd worden ter wijziging van verschillende wetten – electorale en 

andere – die bepalen welke procedure moet gevolgd worden om het stemrecht te verkrijgen.  

Of ook een wijziging van de Grondwet nodig is, is niet duidelijk. De uitbreiding van het 

stemrecht is in de Grondwet voorzien “overeenkomstig de internationale en supranationale 

verplichtingen van België”. Er is op dit ogenblik echter geen internationale of supranationale 

verplichting om stemrecht tot te kennen aan EU-burgers bij gewestverkiezingen, en a fortiori 

ook niet voor burgers van buiten de EU. Derhalve menen sommigen dat een uitbreiding van 

het stemrecht bij gewestverkiezingen een wijziging van de Grondwet vereist. Wanneer de 

Eerste Minister de wijziging van artikel 8 verdedigt, zegt hij dat het voorstel een dynamische 

reflectie mogelijk maakt. Indien nieuwe afspraken gemaakt worden op het Europese niveau, 

moeten die door het Parlement geratificeerd worden, maar vereisen ze geen wijziging van de 

Grondwet. Dat is de logica van integratie in een internationaal geheel. Dat betekent dat een 

wijziging van de Grondwet niet nodig is indien de uitbreiding van het stemrecht zich in een 

internationale dimensie inschrijft. A contrario is die wel nodig wanneer de uitbreiding buiten 

het internationaal kader valt. Overigens ging het bij die oorspronkelijke uitbreiding van het 

stemrecht voor Europese en later ook voor niet-Europese burgers zeer duidelijk om het 

gemeentelijke niveau. In de alinea’s 3 en 4 van artikel 8 ook een wens lezen om het stemrecht 

ook naar andere niveaus uit te breiden (gewestelijk, federaal of Europees) zou een wel erg 

brede interpretatie van de wensen van de grondwetgever betekenen.   

In de lijn van dat argument ligt ook de vaststelling dat tijdens de besprekingen over artikel 8 

een amendement werd neergelegd maar verworpen, dat precies de uitbreiding naar andere 

niveaus voor ogen had.  

De auteurs van de herziening van de Grondwet hebben echter ook gepreciseerd dat de 

formulering van de tekst – met referentie naar internationale en supranationale verplichtingen 

– het voordeel had dat de deur opengelaten werd voor de toekomst. En er werden inmiddels 

al verschillende wetsvoorstellen ingediend die de uitbreiding van het stemrecht willen 

                                                      
31 Wetsvoorstellen in dit verband werden al ingediend, zoals het wetsvoorstel van 29 mei 2018 (6-434/1) tot 
wijziging van de BWHI, of ook (over gewestverkiezingen en niet alleen voor het BHG) het wetsvoorstel van 6 
november 2014 (n° 54-0571/001) dat artikel 25 van de Bijzonder Wet van 8 augustus 1980 en van artikel 13 van 
de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 
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realiseren, zonder dat de auteurs ervan het nodig geacht hebben om te wijzen op de noodzaak 

om ook de Grondwet aan te passen.  

In afwezigheid van enig advies van de Afdeling Wetgeving van de Raad van State of van een 

arrest van het Grondwettelijk Hof is dit debat niet gesloten, en kunnen we niet met zekerheid 

zeggen of een herziening van de Grondwet nodig is of niet.  
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TWEETALIGE LIJSTEN OP HET GEWESTELIJK NIVEAU 

Politieke haalbaarheid 

Standpunt van de mandatarissen 

Sommige mandatarissen staan open voor het idee van tweetalige lijsten, maar er is wel wat 

discussie over de vorm die dergelijke lijsten zou kunnen aannemen. Sommigen stellen voor om 

met quota te werken, zoals ook voor de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Anderen 

vinden tweetalige lijsten helemaal geen goed idee, omdat zij het einde zouden betekenen van 

de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Nederlandstalige in Brussel.  

Als mogelijk alternatief voor tweetalige lijsten stellen sommigen voor om met een dubbele 

stem te werken, zodat kiezers zowel voor de Nederlandstalige als voor de Franstalige 

kandidaten een stem zouden kunnen uitbrengen.  

 

Standpunt van de burgers 

Wanneer gevraagd werd naar hun voorkeuren over de lijsten bij gewestverkiezingen, tonen de 

burgers zich voorstanders om naar tweetaligheid en zelfs naar meertaligheid te evolueren 

(Tabel 14).  

 

Tabel 8. Voorkeuren van de respondenten met betrekking tot lijsten voor de gewestverkiezingen 
(%) 

Een Franstalige lijst 36,0 

Een Nederlandstalige lijst 7,1 

Een tweetalige lijst (Nederlands / Frans )  30,5 

Een lijst waarop alle geledingen van de Brusselse bevolking vertegenwoordigd zijn  17,4 

Geen voorkeur voor één van de bovenstaande 9,0 

 

De voorkeur voor ééntalige lijsten is wat groter bij de Nederlandstalige respondenten32. 

Tweetalige lijsten dragen meer de voorkeur weg van de Belgische respondenten, de ouderen, 

de lager geschoolden en diegenen die al langer in Brussel wonen. We zien ook een grotere 

                                                      
32 Zie bivariate analyses in Bijlage 5 Tabel A5.12. 
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voorkeur voor de meertaligheid bij de respondenten met een hoger opleidingsniveau en bij de 

niet-Belgen 

 

Juridische haalbaarheid 

Op dit ogenblik staan de Franstalige en Nederlandstalige kandidaten voor het Parlement van 

het BHG op aparte lijsten. Dat wordt zo bepaald door artikel 17 §2 van de BWBI: “De kandidaten 

van de Nederlandse taalgroep en de kandidaten van de Franse taalgroep worden op 

afzonderlijke lijsten voorgedragen”. Het op basis van die opsplitsing per taalgroep dat ook de 

taalgroepen in het Parlement worden samengesteld, zoals bepaald in artikel 17 §2 van de 

BWBI: “De (leden) verkozen op Nederlandstalige lijsten vormen de Nederlandse taalgroep. De 

raadsleden verkozen op Franstalige lijsten vormen de Franse taalgroep”.  

Het BHG beschikt niet over de bevoegdheid om deze artikels te wijzigen. Zelfs indien ze niet 

expliciet vermeld staan in de lijst met materies – opgelijst door de Zesde Staatshervorming -  

waarvoor de constitutieve autonomie niet van toepassing is, bestaat er weinig twijfel over dat 

die lijst niet exhaustief is, en dat de autonomie geen betrekking heeft op de evenwichten tussen 

de taalgroepen in het BHG.  De mogelijkheid voorzien of eventueel zelfs opleggen om 

tweetalige lijsten neer te leggen voor de verkiezingen, leidt meteen tot een wijziging in de 

manier waarop de taalgroepen samengesteld worden. Dat is een federale materie, omdat de 

bijzondere wetgever allicht oordeelde dat de Nederlandstalige minderheid in Brussel haar 

belangen niet volledig zou kunnen verdedigen indien dit door het BHG zelf zou kunnen 

aangepast worden (ook al is voor maatregelen die in het kader van de constitutieve autonomie 

genomen worden een meerderheid in beide taalgroepen nodig).   

Met andere woorden: overstappen van eentalige naar tweetalige lijsten is een beslissing die 

aan de federale bijzondere wetgever toekomt, en waarvoor een wijziging van de artikels 17 §2 

en 23 §1 van de BWBI nodig is.   

 

DECUMUL TUSSEN GEMEENTEN EN GEWEST 

Leden van het Parlement van het BHG kunnen hun mandaat niet combineren met een aantal 

andere, zoals bepaald in artikel 24bis §2 en 2ter van de BWHI, voor Brussel toegepast door 
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artikel 12 van BWBI. Er bestaat echter geen onverenigbaarheid tussen het mandaat van 

parlementslid en gemeenteraadslid.  

We hebben in het eerste rapport (Deel I) deze kwestie al uitgebreid behandeld. Hier zullen we 

twee manieren bekijken waarop eventueel een verbod op cumulatie van beide mandaten zou 

kunnen geregeld worden.  

De eerste bestaat erin ‘van onderuit’ in de NGW een incompatibiliteit in te schrijven tussen 

gemeenteraadslid, schepen of burgemeester met het mandaat van parlementslid. Dan moeten 

de artikels 71 (gemeenteraadsleden) en 72 (burgemeesters en schepenen) van de NGW 

aangevuld worden.  

De tweede manier bestaat erin ‘van bovenaf’ een incompatibiliteit te creëren voor het mandaat 

van parlementslid. Dat is wat in het Waals Gewest gebeurd is met het decreet van 9 december 

2010 (‘décret décumul’). Dan moet het BHG de bevoegdheid die het is toegewezen door artikel 

12 §5 van de BWBI gebruiken om, bij middel van een ordonnantie, onverenigbaarheden toe te 

voegen aan de reeds bestaande lijst.  Een dergelijke ordonnantie moet krachtens artikel 28 al 

3 van de BWBI aangenomen worden met een tweederde meerderheid en met een 

meerderheid in beide taalgroepen.  

De tweede methode lijkt ons beter, om verschillende redenen. Enerzijds werd die procedure 

gebruikt in het Waals Gewest en gevalideerd door het Grondwettelijk Hof (arrest 81/2012 van 

28 juni 2012). Anderzijds is het niet zeker of de optie om ‘van onderop’ te werken de geest van 

de huidige regelgeving respecteert, omdat ze onverenigbaarheden oplegt die betrekking 

hebben op de gewestelijke parlementsleden, en omdat een speciale meerderheid nodig is om 

onverenigbaarheden toe te voegen aan de reeds bestaande. Een bijzondere meerderheid zou 

dan vereist zijn. Dat is ook het standpunt dat de Afdeling Wetgeving van de Raad van State 

ingenomen heeft  in een advies over een ordonnantie die onverenigbaarheden ‘van onderop’ 

wilde creëren. In haar arrest 1.431/4 van 24 september 2012 stelt ze duidelijk dat ook wanneer 

de onverenigbaarheden in de NGW worden ingeschreven, ze wel degelijk betrekking hebben 

op de parlementsleden. De Raad van State wees derhalve op de ongrondwettelijkheid van die 

ordonnantie, en deed dat vooraleer de Zesde Staatshervorming constitutieve autonomie 

toekende aan het BHG. Vandaag lijdt het geen twijfel dat het BHG onverenigbaarheden voor 

parlementsleden kan toevoegen aan de bestaande lijst, maar het moet wel gebeuren met een 

bijzondere ordonnantie.  
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BEPERKING VAN HET AANTAL GEWESTELIJKE PARLEMENTESLEDEN  

Het Parlement van het BHG telt 89 rechtstreeks verkozen leden. Dat wordt bepaald in artikel 

10 van de BWBI. Omdat het aantal leden bepaald werd door de bijzondere wetgever, komt het 

ook aan die laatste toe om het aantal parlementsleden te wijzigen.  

De Zesde Staatshervorming heeft aan het BHG constitutieve autonomie toegekend, maar die 

blijft relatief bescheiden. Om de rechten van de Nederlandstaligen te vrijwaren, geldt die 

autonomie niet voor maatregelen – zoals het wijzigen van het aantal parlementsleden – die 

deze rechten zouden kunnen aantasten. Het komt met andere woorden aan de (bijzondere) 

federale wetgever toe om hierover te beslissen.  

Die juridische realiteit is goed gekend bij de mandatarissen met wie we gepraat hebben. Zij 

erkennen haast allemaal dat het parlementaire werk ook met een kleiner aantal mandatarissen 

zou kunnen uitgevoerd worden, maar zij zijn er zich goed van bewust dat het aantal en de 

onderlinge verhoudingen het resultaat zijn van een communautair compromis, en dat het 

politiek weinig realistisch is om erop terug te komen.  

 

Samenvatting 
 

• Tijdens onze gesprekken werd weinig verwezen naar de sociale en taalkundige 

variëteit van Brussel die verder gaat dan de verhouding tussen Nederlandstaligen 

en Franstaligen; stemrecht voor niet-Belgen werd in de gesprekken niet of 

nauwelijks vermeld.  

• Burgers die niet de Belgische nationaliteit hebben, schrijven zich niet of nauwelijks 

in voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het kiezerskorps op het 

lokale niveau is derhalve beperkt en onvolledig, en de politieke integratie van deze 

bevolkingsgroep is beperkt. De enquête toont dat een meerderheid van de burgers 

zich uitspreekt tegen het verlenen van stemrecht voor niet-Belgen op het 

gewestelijke niveau, als is er duidelijk een verschil tussen de Belgen (tegen) en de 

niet-Belgen (voor), en tussen wie recent of al langer in Brussel woont.  
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• Het verlenen van stemrecht aan niet-Belgen op het gewestelijke niveau roept een 

aantal vragen op over de juridische haalbaarheid ervan 

• Er is bij de burgers steun voor tweetalige lijsten op het gewestelijke niveau, en een 

zekere openheid bij de mandatarissen, maar juridische moeilijkheden dwingen tot 

het zoeken naar alternatieven, zoals een dubbele stem.  

• Mandatarissen erkennen dat het mogelijk is om het aantal parlementsleden in het 

Gewest te verminderen, maar geen politieke wil om een hervorming in die zin door 

te voeren omdat de huidige situatie steunt op een akkoord tussen de taalgroepen 

en ook omdat het juridisch moeilijk is om die te wijzigen.  
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Dit rapport over besturen in Brussel heeft een analyse in twee aparte maar met elkaar 

verbonden luiken voorgesteld: het ene gewijd aan de lokale democratie, het tweede aan de 

relaties tussen de verschillende overheden in het BHG.  

Het eerste luik is een samenvatting van het tussentijds rapport (van Haute et al 2018) en bekijkt 

vijf aspecten van het functioneren van de lokale democratie: het aantal mandatarissen, de 

vertegenwoordiging van de minderheden, de cumulatie van mandaten, de duur van de 

gemeentelijke legislatuur en de vergoedingen voor de mandatarissen. Voor elk ervan hebben 

we een kadaster opgesteld van de bestaande toestand, en een analyse van de juridische 

haalbaarheid van mogelijke hervormingen ervan.  

Het tweede luik steunt op 31 semigestructureerde interviews met lokale en gewestelijke 

mandatarissen en stakeholders, en op een enquête bij een staal van 1000 Brusselaars 

(geselecteerd op basis van quota). Dat heeft ons toegelaten de huidige toestand te evalueren 

en mogelijke hervormingsscenario’s te bekijken in de volgende domeinen: de relaties tussen 

Gewest en gemeenten, tussen Gewest en Gemeenschappen, en het kiessysteem op het 

gewestelijk niveau. Telkens bespreken we ook de juridische haalbaarheid van de 

hervormingsscenario’s.  

Op die manier konden we die scenario’s evalueren in functie van de voorkeuren van de 

verschillende actoren (burgers en mandatarissen), rekening houdend ook met het noodzakelijk 

evenwicht tussen efficiënt bestuur en een zo groot mogelijke participatie en 

vertegenwoordiging van de Brussels bevolking in al haar diversiteit enerzijds, en de politieke en 

juridische haalbaarheid van de voorstellen anderzijds.  

Dit rapport toont zo ook aan hoe moeilijk het is om de politieke instellingen in Brussel te 

veranderen. Die instellingen zijn een antwoord op de spanningen tussen de twee taalgroepen 

die hoog oplaaiden in de jaren zestig en zeventig. Ze zijn gebouwd om hier een antwoord op te 

bieden en zijn daardoor het resultaat van een politiek compromis. Die instellingen zijn daardoor 

ook complex, en dat vertaalt zich onder meer in een zeer zwakke kennis ervan bij de Brusselse 

bevolking.  

Brussel is een stad en gewest dat sinds de oprichting van deze politieke instellingen ook sterk 

geëvolueerd is. Het bestaan van Brussel als gewest is inmiddels aanvaard, de spanningen tussen 

Nederlandstaligen en Franstaligen zijn minder scherp, sociologisch is Brussel steeds 

internationaler geworden,  de niet-Belgische inwoners zijn vandaag goed voor meer dan één 
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derde van de inwoners, en de vervoersbewegingen binnen de stad en tussen de stad en de rest 

van het land zijn intensiever geworden.  

Die ontwikkelingen komen tot uiting in onze gesprekken en in de resultaten van de enquête. 

Vandaag refereert de evaluatie van de Brusselse situatie zeer weinig naar de spanningen tussen 

de taalgroepen, zowel bij de mandatarissen als bij de burgers. Wanneer mandatarissen ernaar 

verwijzen, is het eerder om aan te geven dat er een positieve ontwikkeling geweest is. Wie al 

langer in Brussel woont, verwoordt die mening nog meer dan de anderen, wellicht omdat zij 

andere tijden gekend hebben. De grote uitdagingen liggen elders: sociale cohesie tussen de 

verschillende bevolkingsgroepen en tussen Belgen en niet-Belgen. Die spanningen vinden we 

systematisch terug in de enquête, met vaak aan de ene kant de Franstalige Belgen die al langer 

in Brussel wonen (meer in contact, meer tevreden en met meer vertrouwen in het 

gemeentelijke niveau) en de jongeren, de niet-Belgen en/of de nieuwe Brusselaars (meer in 

contact, meer verbonden met, meer tevreden met en met meer vertrouwen in het gewestelijke 

niveau).  

Niettegenstaande die verschillen, vinden we toch een erg grote congruentie in de beoordeling 

van het beleid en van de geleverde diensten, en ook hier lopen de visies van burgers en 

mandatarissen sterk gelijk. De meest positieve oordelen zijn voor de wijkcontracten, de 

ruimtelijke ordening, de ziekenhuizen en de ziekenzorg, en de ondersteuning van de 

gemeenten. Negatieve evaluaties zijn er over mobiliteit, openbare netheid, de infrastructuur 

van scholen en voor jongeren (vanwege de demografische uitdagingen voor Brussel). De 

redenen voor die negatieve evaluatie zijn een zwak leiderschap en een zwakke administratie 

op het gewestelijk niveau, het gebrek aan duidelijkheid over de verdeling van de 

bevoegdheden, en het gewicht van de gemeenten (de stad Brussel in het bijzonder) die tot 

blokkeringen kan leiden.  

Er is consensus over de grote uitdagingen, maar geen consensus over de manier waarop ze 

moeten aangepakt worden.  

De mandatarissen verwerpen zeer duidelijk het idee van een fusie van de gemeenten tot één 

enkele, vooral vanuit communautaire motieven, maar ook met financiële argumenten en 

vanuit de bekommernis om een nabijheidspolitiek te kunnen behouden. Een beperking van het 

aantal gemeenten is wel een mogelijke optie, maar er is geen consensus over wat dan het 

ideale aantal zou kunnen zijn. Die standpunten sporen met die van de burgers. Overigens kan 
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het BHG niet zelf overgaan tot een fusie van de 19 gemeenten tot één enkele (scenario’s 1 en 

2), zeker niet wanneer dat zou leiden tot het verdwijnen van het gemeentelijke niveau. Zowel 

politiek als juridisch is dit dus geen haalbare kaart.  

Er zijn wel meer mogelijkheden om voor het derde scenario te kiezen. Er is een ruimere 

consensus bij zowel burgers als mandatarissen over de noodzaak om een aantal grenzen tussen 

de gemeenten te herzien, en om de plaats van Brussel-stad in het geheel van de Brusselse 

instellingen te herzien. Het BHG is zelf helemaal bevoegd om dit scenario uit te voeren. Een 

dergelijke interne hertekening zou toelaten om een aantal erfenissen uit het verleden te 

corrigeren, en eventueel ook de sterke asymmetrie tussen het gewicht van de stad Brussel en 

van de andere gemeenten te beperken.   

Een zeer ruime consensus is er ook bij zowel burgers als mandatarissen over de noodzaak om 

tot een duidelijk afbakening van de bevoegdheden tussen gemeenten en Gewest te komen, en 

om dat te doen door een aantal bevoegdheden naar het gewestelijke niveau over te hevelen 

en een aantal bevoegdheden voor het gemeentelijke niveau te reserveren. Ook hier kan het 

BHG zelf binnen de eigen bevoegdheden initiatieven nemen.  

Voor de materies die op het gemeentelijke niveau zouden blijven, is er ook een vraag om die 

beter te coördineren tussen de gemeenten, en zelfs om ze (bijvoorbeeld aspecten van het 

fiscaal beleid) te harmoniseren. Het Gewest zou daarvoor impulsen kunnen geven.  

De communautaire spanningen worden weinig vermeld wanneer de werking van de 

instellingen geëvalueerd wordt, maar ze zijn wel zeer aanwezig in de debatten over de 

hervormingen. Bij de bevolking valt het verschil tussen Belgen en niet-Belgen sterk op. Zij kijken 

anders naar Brussel.  

Op het gemeentelijke niveau is het juridisch mogelijk om het aantal mandatarissen te beperken. 

Er bestaat ook een zekere politieke wil om dat te doen. Maar er zijn ook tegenstanders. Vooral 

de lokale mandatarissen formuleren bedenkingen. Een beperking van het aantal 

gemeenteraadsleden zou een impact hebben op de vertegenwoordiging van minderheden en 

dus op het democratisch pluralisme. Er is minder verzet tegen een beperking van het aantal 

uitvoerende mandaten. Dat is ook het punt waarop Brussel zich onderscheidt van andere 

stedelijke gewesten. Een beperking van het aantal uitvoerende mandaten zou ook kunnen 

leiden tot een verbetering en/of harmonisering in het Gewest van de vergoedingen voor de 

gemeenteraadsleden en de schepenen.  
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Ook een decumul van de gewestelijke parlementaire mandaten en de gemeentelijke mandaten 

is juridisch haalbaar en komt tegemoet aan de wens van de Brusselse burgers. Die decumul 

maakt nu deel uit van een debat dat zou kunnen uitmonden in een ruimere hervorming van de 

Brusselse instellingen.  

Het synchroniseren van de gewestelijke en gemeentelijk electorale cycli is eveneens juridisch 

mogelijk. De politieke impact ervan zou relatief beperkt zijn. Deze hervorming zou een partieel 

antwoord kunnen bieden op de coördinatieproblemen die er vandaag bestaan vanwege 

verschillende coalities op het gemeentelijke en op het gewestelijke niveau. Een synchronisatie 

van de verkiezingen zou ook een wat snellere alternatie op het gemeentelijke niveau mogelijk 

kunnen maken. Samenvallende verkiezingen dragen echter niet bij tot een duidelijk 

onderscheid tussen de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden op de verschillende 

bestuursniveaus.  

Een hervorming van het bestuur in Brussel zou ook de gelegenheid kunnen bieden om werk te 

maken van democratische vernieuwing, vooral op het gemeentelijke niveau. De enquête heeft 

aangetoond dat er bij de burgers een grote vraag is naar dergelijke vernieuwingen.  
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BIJLAGE 1: LEIDRAAD VOOR DE INTERVIEWS 

Vooraf 

Wij voeren onderzoek naar het bestuur in Brussel. Op vraag van de Brusselse regering gaan we 

op zoek naar mogelijke scenario’s voor de hervorming van de Brusselse instellingen op 

gemeentelijk en gewestelijk niveau. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de ULB en de VUB.  

Aan de hand van een hele reeks gesprekken zullen we een aantal scenario’s destilleren, en die 

dan vervolgens weer aan onze gesprekspartners voorleggen.  

Wij willen graag het gesprek opnemen. De verwerking gebeurt in elk geval anoniem. Wij zullen 

nooit uw naam aan een bepaald citaat of aan een bepaalde mening verbinden.  

 

Intro (voor iedereen) 

Wat is uw huidige functie?  

Welke functies hebt u eerder vervuld, in Brussel en elders (federaal, gemeenschappen, 

gemeente, …) 

 

Evaluatie van de gemeenten (enkel lokale mandatarissen)  

Welke zijn de belangrijkste troeven van uw gemeente? Waarin is ze goed (en eventueel beter 

dan andere gemeenten)? Wat is in de goede richting geëvolueerd? En op welke punten zou het 

beter kunnen? Zijn sommige zaken ook slechter geworden? LIJST HIERONDER GEBRUIKEN 

VOOR THEMA’S DIE NIET SPONTAAN VERNOEMD WORDEN 

- Wonen en huisvesting 

- Mobiliteit 

- Arbeidsmarkt en werkgelegenheid 

- Leefmilieu, groen, geluidsoverlast, … 

- Openbare netheid, afval, containerparken 

- Onderwijs 

- Opvang en integratie van nieuwkomers  

- Sociaal beleid, zorg, … 

- Infrastructuur, openbare werken 
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- Veiligheid, criminaliteit 

- Tweetaligheid 

- Andere … 

Wat betekent het voor uw gemeente om deel uit te maken van het BHG?  

- Maakt het BHG sommige zaken makkelijker? Welke? Waarom?  

- Maakt het BHG sommige zalen moeilijker? Welke? Waarom?  

Welke zijn voor de komende jaren de grootste uitdagingen voor uw gemeente? Is dat specifiek 

voor uw gemeente, of voor alle Brusselse gemeenten, of voor alle gemeenten van het land? 

Heeft uw gemeente de middelen (structuren, mensen, middelen) om die uitdagingen aan te 

gaan?  

- Zouden deze zaken makkelijker gaan indien u met andere gemeenten zou samenwerken? 

- Zou het BHG dit beter zelf kunnen doen voor alle Brusselse gemeenten?  

Denkt u dat de inwoners van uw gemeente zich met de gemeente vereenzelvigen? Voelen ze 

zich ‘XXXX’. Kiezen ze bewust om in uw gemeente te komen wonen?  

Is er in uw gemeente een Nederlandstalige schepen? Is dat een ‘extra’ schepen? Is dat een 

meerwaarde?  

 

Hervormingen ín de gemeenten (IEDEREEN) 

Sommigen zijn voorstander van een hervorming van het lokaal bestuur. Op welke vlakken denkt 

u dat dit nodig of wenselijk is? Op welke vlakken verkiest u de huidige situatie?  

- Aantal lokale mandatarissen (raad en college) 

- Cumul van mandaten tussen gemeente en gewest 

- Belangenconflicten 

- Vergoedingen (zitpenningen voor raadsleden, vergoedingen voor schepenen) 

Er wordt vaak gedebatteerd over het statuut van de gemeenten in het BHG. Welke zijn voor u 

mogelijke hervormingen die tot een beter bestuur zouden kunnen leiden?  

- Ee, herschikking van de bevoegdheden tussen gemeente en gewest? Hoe?   

- Aanpassen van de grenzen tussen de gemeenten? 

- Het aantal gemeenten (verkleinen, vergroten, één enkele, apart van het Gewest, …)?  
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- De bescherming van de Nederlandstalige minderheid: behouden, versterken, 

verminderen, uitbreiden naar andere talen, andere technieken gebruiken, …?  

De debatten over het aantal gemeenten en hun statuut wordt meestal gezien als een debat 

waarbij Nederlandstaligen en Franstaligen tegenover elkaar staan. Is dat zo? Kan men buiten 

dat kader over deze problematiek praten?  

Ook een hervorming van de politiezones wordt regelmatige vermeld. Welke hervormingen 

zouden tot een beter bestuur kunnen leiden (reorganisatie van de politiezones, samenwerking 

tussen de zones, samenwerking met andere niveaus, aantal politiezones, …)?  

In Vlaanderen werd recent een decreet ‘Lokaal Bestuur’ goedgekeurd. Vanaf 2019 zullen voor 

een aantal aspecten de gemeenten en de OCMWs samengevoegd worden. Welke zijn 

hervormingen die het beleid inzake sociale bijstand en OCMWs het bestuur in Brussel zouden 

kunnen verbeteren (aantal OCMWs, fusies, aanwezigheid in het gemeentebestuur, …)?  

 

Evaluatie en hervormingen van het Gewest (IEDEREEN)  

Het BHG bestaat sinds 1989 (bijna 6 legislaturen). Heeft het inmiddels een eigen politieke 

cultuur ontwikkeld? Heeft Brussel in het federale België een eigen identiteit? Evalueren 

Nederlandstaligen en Franstaligen dit anders? Is er bij de burgers een Brusselse identiteit?  

Welke zijn de grootste verwezenlijkingen van het BHG? Wat zou er niet gebeurd zijn indien het 

gewest niet bestond? (zie zelfde lijst met beleidsdomeinen). Welke zijn de belangrijkste 

mislukkingen van het BHG? Waarom? Wat mist het BHG om in deze zaken wel te slagen?  Welke 

zijn de grootste uitdagingen voor het BHG? 

De instellingen van het BHG zijn complex (gewest, Cofof, GGC, VGC, arrondissement, …). 

Kunnen die eenvoudiger? Of vraagt de specifieke plaats en rol van Brussel (hoofdstad, 

tweetalig) om de huidige structuren? Welke zijn de voordelen en de nadelen van de huidige 

structuren in de interactie met de diverse andere instellingen en agentschappen (Net Brussel, 

Actiris, MIVB, NMBS, …) 

Welke zijn de volgens u de drie belangrijkste thema’s met betrekking tot het Brussels 

institutioneel landschap?  

- Transfer van bevoegdheden van de gemeenten naar het gewest 
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- Vermindering of verhoging van het aantal gemeenten? Hertekenen van de grenzen tussen 

de gemeenten? Eén enkele stad-gewest?   

- Een intensere samenwerking tussen het BHG en de andere overheden in België (andere 

gewesten, gemeenschappen, federale overheid)? Wat met de ‘hoofdstedelijke 

gemeenschap?   

- Het aantal parlementsleden?  

- De bescherming van de Nederlandstaligen (aparte lijsten, gegarandeerde aanwezigheid in 

de regering, ..)?  

Wat is voor u het ideale scenario voor het bestuur van Brussel? Is dat haalbaar? Waarom (niet)?  

Wat is voor u de grootste bedreiging voor het succes van het BHG?  
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BIJLAGE 2: LIJST VAN DE GEÏNTERVIEWDE PERSONEN 

Bouvier Jacques 

Byttebier Adelheid 

Cerexhe Benoît 

Chapelle Gregor 

Clerfayt Bernard 

Close Philippe 

De Wolf Vincent 

Deleuze Olivier 

Dilliès Boris 

Doulkeridis Christos 

Doyen Hervé 

Gatz Sven 

Ghyssels Jean-Marc 

Goeman Hannelore 

Gosuin Didier 

Jumeau Vincent 

Khabazi Rochdi 

Kir Emir 

Madrane Rachid 

Maingain Olivier 

Neyts Annemie 

Picqué Charles 

Riguelle Joël 

Ryckalts Thomas 

Schepmans Françoise 

Smet Pascal 

Soil Christophe 

Tomas Eric 

Van den Driessche Johan 

Van Der Lijn Patricia 

Willekens Philip 
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BIJLAGE 3. VRAGENLIJST VAN DE ENQUÊTE 

Inleiding 

Dit onderzoek focust op het dagelijks leven in Brussel. Het wordt uitgevoerd door DEGO, een 
gezamenlijke onderzoeksgroep van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), en op initiatief van de Brusselse overheid. 

We willen u, net als andere Brusselaars, in eerste instantie enkele vragen stellen met betrekking 
tot uw leeftijd, opleiding, beroep, enz. Het is erg belangrijk voor ons dat u deze vragen zo 
nauwkeurig mogelijk beantwoordt. 
Hiernaast vragen wij u ook naar uw persoonlijke mening over enkele actuele thema's met 
betrekking tot Brussel. Op deze vragen bestaan geen goede of foute antwoorden, het is de 
bedoeling dat u uw persoonlijke mening geeft. Wij willen hierbij opmerken dat de stellingen 
die hierbij aan bod komen niet noodzakelijk de mening van de Brusselse regering, de ULB, de 
VUB, of de onderzoekers weerspiegelen. 
Uw antwoorden zijn uiteraard strikt vertrouwelijk. De gegevens worden anoniem opgeslagen. 
De antwoorden van alle geïnterviewden worden enkel in tabellen en statistieken 
gepresenteerd, zodat niemand, behalve u, kan weten wat u hebt geantwoord. 
We zouden u zeer dankbaar zijn als u wat tijd zou willen uittrekken om deze vragenlijst in te 
vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. 
Als u verder nog vragen hebt over dit onderzoeksproject, neem dan gerust contact met ons op 
via e-mail (Emilien Paulis: epaulis@ulb.ac.be). 
Alvast heel erg bedankt voor uw gewaardeerde medewerking. 

 

 

Module 1: Sociaal-demografische achtergrond 
 

M1Q1 
*Wat is uw geslacht 
1: Man 
2: Vrouw 
3: Andere 
 
M1Q2 
*In welk jaar bent u geboren? 
I__I__I__I__I 
 
M1Q3 
*Welke taal of talen werd/werden er gesproken in het gezin waarin u opgroeide? 
1: Nederlands   
2: Frans 
3: Engels 
4: Arabisch 
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5: Andere: specifieer! 
 
M1Q4 
*Wat is het hoogste diploma dat u behaalde? 
1: Geen 
2: Lager onderwijs 
3: Lager secundair algemeen onderwijs 
4: Lager secundair technisch onderwijs 
5: Lager secundair beroepsonderwijs 
6: Hoger secundair algemeen onderwijs 
7: Hoger secundair technisch onderwijs 
8: Hoger secundair beroepsonderwijs 
9: Hoger niet-universitair onderwijs 
10: Universitair onderwijs 
 
M1Q5 
*Wat is de postcode van uw woonplaats? 
I__I__I__I__I 
 
M1Q6 
*Wat is/zijn uw nationaliteit(en)? 
1: Belg 
2: Burger van een EU-lidstaat 
3: Burger van een niet-EU-lidstaat 
 
M1Q7 
*Hoe lang woont u al in Brussel? 
Mijn hele leven 
1 jaar 
2 jaar 
3 jaar 
… 
 
M1Q8 
* Woont u momenteel: 
1. In een woning waar u of een familielid eigenaar van is 
2. In een woning die u of een gezinslid huurt op de private woonmarkt 
3. In een woning die u of een gezinslid huurt via een sociale woningmaatschappij 
 
M1Q9 
*Waar denkt u over vijf jaar te wonen? 
1. Op hetzelfde adres 
2. Elders in dezelfde buurt 
3. Elders in Brussel 
4. In Vlaanderen 
5. In Wallonië 
6. Elders in het buitenland 
7. Ik weet het niet 
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Module 2: Politieke kennis 
 
M2Q1 
*Welke politieke partij/partijen maakt/maken GEEN deel uit van de Brusselse regering? 
(meerdere antwoorden mogelijk). 
1. CDH 
2. PS 
3. N-VA 
4. MR 
 
M2Q2 
*Wie is de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 
1. Charles Picqué 
2. Rudi Vervoort 
3. Rudy Demotte 
4. Didier Reynders 
5. Philippe Close 
 
M2Q3 
*Wie is de burgemeester van jouw gemeente? 
Weet ik niet 
Een andere persoon die niet in de lijst staat 
 
Mohammed Azzouzi 
Michèle Carthé 
Benoît Cerexhe 
Bernard Clerfayt 
Philippe Close 
Armand De Decker 
Magda De Galan 
Vincent De Wolf 
Willy Decourty 
Olivier Deleuze 
Jacqueline Destree-Laurent 
Boris Dilliès 
Hervé Doyen 
Willem Draps 
Dominique Dufourny 
Marc-Jean Ghyssels 
Didier Gosuin 
Robert Genard 
Marc Gilbert 
Bernard Guillaume 
Rachid Madrane 
Emir Kir 
Ahmed Laaouej 
Geoffrey Lepers 
Carlo Luyckx 
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Christophe Magdalijns 
Olivier Maingain 
Yvan Mayeur 
Philippe Moureau 
Pierre Muylle 
Charles Picqué 
Martine Payfa 
Philippe Pivin 
Joël Riguelle 
Françoise Schepmans 
Jacques Simonet 
Eric Tomas 
Rudi Vervoort 
 
M2Q4 
*Hoeveel gemeenten telt het Brussels Gewest? 
I__I__I 
 
M2Q5 
*Welke onderstaande gemeente/gemeenten maakt/maken deel uit van het Brussels Gewest? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
1. Sint-Stevens Woluwe 
2. Sint-Pieters-Leeuw 
3. Sint-Pieters Woluwe 
4. Kraainem 
 
M2Q6 
*De hoofdstad van België is: 
1. Brussel Stad  
2. Het Brussels Gewest 
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Module 3: Houding ten aanzien van actuele politieke thema’s 
 
M3Q1 
* Hebt u ooit een van deze mensen ontmoet of gecontacteerd? Zo ja, vink het overeenkomstige 
vakje aan. 
 

 Ontmoet Gecontacteerd 

Wijkagent   

Straatveger   

Stadswachten (Paarse vesten)   

Gemeenteraadslid   

Burgemeester   

Schepen   

Lid van het Brussels Parlement   

Lid van de Brusselse Regering (Minister-President / 
Minister / Staatssecretaris) 

  

Andere politicus of politica   

 
M3Q2 
* Op een schaal van 0 tot 10 (waarbij 0 verwijst naar geen verbondenheid, en 10 naar een heel 
sterk verbondenheid), waarmee voel u zich het sterkst verbonden:  
1. uw buurt 
2. uw gemeente 
3. Het Brussels Gewest 
4. De Franstalige Gemeenschap 
5. De Vlaamse Gemeenschap 
 
M3Q3 
* Op een schaal van 0 tot 10 (waarbij 0 staat voor zeer weinig corruptie en 10 voor veel 
corruptie), wat is uw perceptie van de mate van corruptie op het niveau 
1. Van uw gemeente 
2. Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
M3Q4 
* Op een schaal van 0 tot 10 (waarbij 0 staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden), 
hoe tevreden bent u met de manier waarop de democratie functioneert: 
1. In uw gemeente 
2. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest` 
 
M3Q5 
* Op een schaal van 0 tot 10 (waarbij 0 staat voor zeer slecht en 10 voor zeer goed), hoe 
beoordeelt u momenteel de relatie tussen: 
1. Franstaligen en Nederlandstaligen  
2. Arme en rijke burgers 
3. Belgen en niet-Belgen 
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M3Q6 
*Op een schaal van 0 tot 10, (waarbij 0 staat voor een totaal gebrek aan vertrouwen en 10 voor 
een absoluut vertrouwen), in welke mate vertrouwt u: 
1. de Brusselse politie 
2. uw burgemeester 
3. uw schepenen 
4. de Brusselse regering 
5. het Brussels Parlement 
6. uw gemeentelijke administratie 
7. de gewestelijke administratie 
8. Brusselse politici 
9. het OCMW van uw gemeente 
 
M3Q7 
* Op een schaal van 0 tot 10 (waarbij 0 staat voor helemaal niet tevreden en 10 voor heel erg 
tevreden), hoe tevreden bent u met 
1. uw buurt 
2. uw gemeente 
3. Brussel als geheel 
 
M3Q8 
* Zou u in onderstaande tabel willen aangeven hoe tevreden u bent over de voorzieningen in 
het Brusselse Gewest in het algemeen. In welke mate bent u tevreden over: 
 

 Zeer 
tevreden 

Tevreden Ontevreden Zeer 
ontevreden 

Weet 
niet 

Sportvoorzieningen (sportcentra, 
zalen en pleinen voor binnen- en 
buitensport) 

     

Recreatieve 
voorzieningen (recreatiedomeinen, 
wandel- en fietspaden, …) 

     

Culturele voorzieningen (museum, 
bioscoop, …) 

     

Restaurants en eetcafés      

Shopping- en winkelvoorzieningen      

Jongerenvoorzieningen 
(speelvoorzieningen, speelplekken 
buiten, …) 

     

Gezondheidsvoorzieningen 
(huisarts, apotheker, ziekenhuis, 
ziekenfonds, …) 

     

Onderwijsvoorzieningen      

Loketvoorzieningen van uw 
gemeente (aanvraag paspoort, 
aangifte verlies rijbewijs, …) 
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Huisvuilvoorzieningen 
(containerpark, huisvuilophaling, …) 

     

Groen in Brussel (parken, bomen, 
gras, …) 

     

De staat van de wegen      

De staat van fiets- en voetpaden      

Het aanbod van kinderopvang en 
scholen 

     

 
 
 
 
 
 
 
M3Q9* In welke mate bent U met onderstaande uitspraken over uw buurt eens?  
 

 Helemaal 
eens 

Eens Oneens Helemaal 
oneens 

Weet 
niet 

De gebouwen in mijn buurt zijn over 
het algemeen mooi 

     

De straten en voetpaden in mijn 
buurt zijn over het algemeen netjes 

     

Er is voldoende groen in mijn buurt 
(parken, bomen, gras, …) 

     

Er rijden voldoende 
bussen/tram/metro in mijn buurt 

     

Er zijn voldoende parkeerplaatsen 
voor bewoners in mijn buurt 

     

In mijn buurt is het veilig om te 
fietsen 

     

De fietspaden in mijn buurt zijn goed 
onderhouden 

     

In mijn buurt zijn er voldoende 
fietsstallingen 

     

Er zijn voldoende huisartsen in mijn 
buurt 

     

Er zijn voldoende winkels in mijn 
buurt (bakker, slager, bank, …) 

     

Kinderen tot 12 jaar kunnen veilig 
spelen in mijn buurt 

     

Er zijn voldoende speelvoorzieningen 
in mijn buurt 

     

Er is voldoende kinderopvang (0-3 
jaar) in mijn buurt 

     

Er is voldoende aanbod aan kleuter- 
en lager onderwijs in mijn buurt 
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Er zijn voldoende zorgvoorzieningen 
voor ouderen in mijn buurt (een 
rusthuis, een serviceflat, een 
dienstencentrum) 

     

Mensen in mijn buurt zijn te 
vertrouwen 

     

Ik heb veel contact met andere 
buurtbewoners 

     

Mensen in mijn buurt zijn bereid hun 
buren te helpen 

     

Ik heb veel contact met mijn directe 
buren  

     

Ik ben echt fier op mijn stad      

Ik woon graag in Brussel      

 
 
 
Module 4: Mogelijke hervormingsscenario’s 
 
M4Q1 
* In welke mate bent u het met de volgende voorstellen eens? 

 Helemaal 
eens 

Eens Oneens Helemaal 
oneens 

Weet 
niet 

Men moet de grenzen tussen de 
gemeenten in Brussel herzien 
 

     

We moeten de 6 Brusselse 
politiezones behouden 
 

     

Sommige Brusselse gemeenten zijn 
te groot 
 

     

 
M4Q2 
* Welke van de volgende uitspraken ligt het dichtst bij uw persoonlijke mening? 
1. De 19 Brusselse gemeenten moeten worden samengevoegd tot één enkele gemeente 
2. Het aantal gemeenten in Brussel moet worden verminderd (tot 6 à 10) 
3. In plaats van 19 gemeenten moet Brussel worden verdeeld in 30 tot 40 buurten 
4. Het aantal gemeenten in Brussel moet blijven zoals het nu is. 
 
M4Q3 
*In welke mate bent u het eens met de onderstaande uitspraken  

 Helemaal 
eens 

Eens Oneens Helemaal 
oneens 

Weet 
niet 

Burgemeester en schepenen zouden 
deel moeten kunnen uitmaken van het 
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Brussels Parlement (cumul van 
mandaten) 

Het mandaat van schepen zou een 
voltijdse baan moeten zijn. 

     

Het mandaat van burgemeester zou een 
voltijdse baan moeten zijn 

     

De Brusselse gemeenten zouden minder 
schepenen moeten hebben. 

     

De Brusselse gemeenten zouden minder 
gemeenteraadsleden moeten hebben. 

     

 
 
M4Q4 
*In Brussel kunnen beleidsdomeinen op verschillende niveaus worden beheerd. Kunt u voor 
elk van de volgende domeinen aangeven of u vindt dat deze moet worden beheerd op het 
niveau van het Brussels gewest, de gemeente of de buurt? U mag hierbij ook meerdere 
beleidsniveaus aanduiden indien u van mening bent dat deze gezamenlijk voor het beheer van 
het betrokken domein zouden moeten instaan.  
 

 Gewest Gemeente Buurt Weet 
niet 

Bevolkingsdienst (burgerlijke staat, documenten, 
vergunningen, enz.) 

    

Openbare netheid     

Veiligheid, politie     

Onderwijs     

Openbare werken     

Stedenbouw, ruimtelijke ordening     

Mobiliteit en parkeerbeleid     

Vervoer (openbaar vervoer, taxi's, etc.)     

Energie en energiedistributie     

Milieu en groene ruimten     

Sport- en sportinfrastructuur     

Cultuur en culturele infrastructuur     

Toerisme     

Economie, werkgelegenheid, beroepsopleiding     

Gezondheidszorg (ziekenhuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen) 

    

Sociale bijstand (OCMW)     

Sociale huisvesting     

Integratie van nieuwkomers     

 
M4Q5 
* Elke inwoner van Brussel zou door de gemeentelijke administratie moeten kunnen geholpen 
worden (meerdere antwoorden mogelijk, vink alle vakjes aan die u wenst) 
1. In het Frans 
2. In het Nederlands 
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3. In het Engels 
4. In een andere taal (specificeer) 
 
 
M4Q6 
*In welke mate bent u het eens met de onderstaande uitspraken  

 Helemaal 
eens 

Eens Oneens Helemaal 
oneens 

Weet 
niet 

Het gemeentelijk belastingtarief zou in 
alle Brusselse gemeenten hetzelfde 
moeten zijn 

     

De prijs van een parkeerticket moet overal 
in Brussel hetzelfde zijn. 

     

Het is normaal dat de prijs van een 
paspoort verschillend is afhankelijk van de 
gemeente 

     

Het is normaal dat een inwoner van de 
gemeente van een verlaagd tarief geniet 
voor het gemeentelijk zwembad 

     

Het is normaal dat de ondersteuning die 
het OCMW biedt, verschilt van gemeente 
tot gemeente 

     

 
 
M4Q7 
* Stel dat u bij de verkiezingen de keuze had om, ongeacht het programma, voor volgende 
lijsten te stemmen, naar welke gaat uw voorkeur dan uit? 
1. Een Franstalige lijst 
2. Een Nederlandstalige lijst 
3. Een tweetalige lijst (Frans/Nederlands) 
4. Een lijst waarop alle Brusselse bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn. 

5. Ik heb geen specifieke voorkeur op basis van bovenstaande categorieën 
 
 
M4Q8 
*In welke mate bent u het eens met de onderstaande uitspraken  

 Helema
al eens 

Eens Oneens Helemaal 
oneens 

Weet 
niet 

Brussel en Vlaanderen zouden meer 
moeten samenwerken. 

     

Brussel en Wallonië zouden meer moeten 
samenwerken. 

     

Er zou een gegarandeerde politieke 
vertegenwoordiging van 
Nederlandstaligen op gewestelijk niveau 
moeten zijn 
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Er zou een gegarandeerde politieke 
vertegenwoordiging van 
Nederlandstaligen in alle Brusselse 
gemeenten moeten zijn 

     

Niet-Belgen zouden ook stemrecht 
moeten hebben op gewestelijk niveau 

     

Burgers zouden op basis van lottrekking 
moeten kunnen deelnemen aan het 
gemeentelijk beleid. 

     

Men zou de burgemeester rechtstreeks 
moeten kunnen verkiezen via de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

     

 
 
M4Q9 
Hier volgen een aantal beweringen over het toekomstige statuut van Brussel. Welke van deze 
mogelijkheden sluit het best bij uw persoonlijke overtuiging aan? 
1. In de toekomst moet Brussel aansluiting zoeken bij Vlaanderen. 
2. In de toekomst moet Brussel aansluiting zoeken bij Wallonië. 
3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet een aangepast statuut krijgen 
4. Als Europese hoofdstad moet Brussel een apart statuut krijgen. 
5. Aan het statuut van Brussel moet niets veranderen. 
6. Het statuut van Brussel interesseert mij niet. 
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BIJLAGE 4. POLITIEKE KENNIS 

Tabel A4.1. Identificatie van de burgemeester van de gemeente waar men woont  

 Fout / Weet niet (Gedeeltelijk) correct 

Anderlecht 55,4 44,6 

Oudergem 48,1 51,8 

Sint-Agatha Berchem 40,0 60,0 

Brussel stad 49,7 50,3 

Etterbeek 31,4 68,6 

Evere 34,9 65,2 

Vorst 43,4 56,6 

Ganshoren 57,1 42,9 

Elsene 44,0 56,0 

Jette 47,5 52,5 

Koekelberg 25,0 75,0 

Sint-Jans Molenbeek 35,4 64,6 

Sint-Gillis 44,8 55,2 

Sint-Joost-Ten-Node 21,4 78,6 

Schaarbeek 28,0 72,0 

Ukkel 40,0 60,0 

Watermaal-Bosvoorde 52,2 47,8 

Sint-Lambrechts Woluwe 34 66,0 

Sint-Pieters Woluwe 20,6 79,4 
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BIJLAGE 5. BIVARIATE ANALYSES 

 

Tabel A5.1. Mate van verbondenheid (gemiddeld) met de verschillende instellingen en niveaus, 
naar sociaaldemografische kenmerken (0-10) 

 Buurt Gemeente Gewest 
Franse 

Gemeenschap 
Vlaamse 

Gemeenschap 

Taal      

FR 6,9 6,7 6,6 6,5  

NL 5,9 5,6 5,0  6,4 

Geslacht      

Vrouw 6,9 6,7 6,7   

Man 6,7 6,5 6,2   

Leeftijd      

18-29 6,4 6,1 6,3   

30-44 6,6 6,4 6,5   

45-64 7,0 6,8 6,1   

65+ 7,4 7,3 7,0   

Opleiding      

Laag 6,7 6,5 6,0   

Midden  6,8 6,6 6,6   

Hoog  6,8 6,6 6,5   

Nationaliteit      

BE 6,9 6,7 6,4   

EU 6,4 6,3 6,5   

Niet-EU 6,2 6,1 6,6   

Duur verblijf      

1-10 jaar 6,3 6,1 6,3   

11-20 jaar 6,4 6,1 6,2   

21-30 jaar 6,7 6,5 6,4   

31-40 jaar 6,5 6,2 6,5   

41-50 jaar 7,0 6,9 6,5   

51+ jaar 7,5 7,4 6,6   

Noot: 0 = Helemaal niet verbonden; 10 = Sterk verbonden 
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Tabel A5.2. Algemene evaluatie van het Gewest en de gemeenten naar sociaaldemografische 
kenmerken (0-10) 

 Corruptie 
gemeente 

Corruptie  
gewest 

Tevreden 
gemeente 

Tevrede
n 
Gewest 

Relaties 
FR-NL 

Relaties 
arm-rijk 

Relaties BE - 
Niet-BE 

Taal        

FR 4,8 5,8 5,8 5,1 5,7 4,4 4,6 

NL 5,8 6,2 5,5 5,2 5,4 4,9 5,0 

Geslacht        

Vrouw 5,0 6,0 5,8 5,2 5,6 4,3 4,7 

Man 4,8 5,7 5,7 5,0 5,8 4,6 4,6 

Leeftijd        

18-29 4,9 5,7 5,7 5,3 5,1 4,3 4,8 

30-44 5,3 6,1 5,7 5,4 5,8 4,8 5,1 

45-64 4,8 6,0 5,7 4,8 5,7 4,3 4,2 

65+ 4,3 5,5 6,0 5,0 6,5 4,4 4,5 

Opleiding        

Laag 4,7 5,6 5,5 5,0 5,4 4,2 4,6 

Midden  5,1 6,1 5,7 5,1 5,7 4,4 4,6 

Hoog  4,8 5,8 5,9 5,2 5,8 4,6 4,7 

Nationalit
eit 

       

BE 5,0 6,0 5,7 5,1 5,8 4,5 4,6 

EU 4,6 5,7 5,9 5,4 5,2 4,1 5,1 

Niet-EU 4,4 4,8 5,7 5,6 5,0 4,4 4,9 

Duur 
verblijf 

       

1-10 jaar 4,7 5,4 5,8 5,6 5,3 4,4 5,1 

11-20 jaar 5,1 6,0 5,7 5,2 5,5 4,5 5,1 

21-30 jaar 4,9 5,9 5,6 5,0 5,1 4,1 4,5 

31-40 jaar 5,5 5,9 5,6 5,5 6,2 5,0 5,3 

41-50 jaar 4,9 6,3 5,8 5,0 5,7 4,5 4,3 

51+ jaar 4,4 5,8 5,9 4,8 6,2 4,3 4,1 

Noot: 0 = zeer weinig corruptie, zeer ontevreden, zeer slechte relaties; 10 = veel corruptie, zeer tevreden, zeer 

goede relaties 



  

 

Tabel A5.3. Niveau van vertrouwen in actoren en instellingen naar sociaaldemografische kenmerken (0-10) 

 Politie Burgemeester Schepenen Brusselse regering 
Brussels 
Parlement 

Lokale administratie 
Gewestelijke 
administratie 

Politici OCMW 

Taal          

FR 6,2 5,4 5,1 4,6 4,6 5,9 5,0 4,3 5,1 

NL 5,9 5,2 5,0 4,9 5,0 5,3 5,3 4,6 5,0 

Geslacht          

Vrouw 6,2 5,3 5,0 4,7 4,7 5,7 5,1 4,3 5,1 

Man 6,0 5,4 5,2 4,6 4,5 5,9 4,9 4,4 5,0 

Leeftijd          

18-29 5,7 4,8 4,5 4,4 4,4 5,3 4,7 4,0 5,1 

30-44 5,9 5,2 5,1 4,9 4,8 5,7 5,1 4,6 5,2 

45-64 6,3 5,5 5,1 4,4 4,4 5,9 4,9 4,1 4,7 

65+ 7,0 6,3 6,1 5,3 5,2 6,8 5,5 4,8 5,6 

Opleiding          

Laag 6,2 5,1 4,9 4,5 4,5 5,5 4,7 4,1 5,0 

Midden  6,1 5,2 5,0 4,5 4,4 5,7 4,9 4,2 5,0 

Hoog  6,1 5,5 5,3 4,8 4,8 6,0 5,2 4,5 5,2 

Nationaliteit          

BE 6,2 5,3 5,1 4,5 4,5 5,8 5,0 4,2 5,0 

EU 6,1 5,4 5,4 5,0 4,9 5,8 5,1 4,6 5,4 

Niet-EU 5,7 5,3 5,1 5,2 5,0 5,7 5,2 4,7 5,3 

Duur verblijf          

1-10 jaar 6,1 5,5 5,3 5,1 5,2 5,8 5,3 4,8 5,5 

11-20 jaar 6,0 5,3 5,1 5,0 5,0 5,8 5,4 4,5 5,3 

21-30 jaar 5,6 4,7 4,4 4,0 4,0 5,0 4,4 3,7 4,7 
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 Politie Burgemeester Schepenen Brusselse regering 
Brussels 
Parlement 

Lokale administratie 
Gewestelijke 
administratie 

Politici OCMW 

31-40 jaar 5,8 5,0 5,0 5,0 4,8 5,6 5,3 4,5 4,9 

41-50 jaar 6,2 5,3 5,0 4,3 4,2 5,9 4,7 4,1 4,8 

51+ jaar 6,8 6,0 5,7 4,6 4,6 6,4 5,0 4,3 5,1 

Noot: 0 = Helemaal geen vertrouwen; 10 = volledig vertrouwen 
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Tabel A5.4. Mate van tevredenheid met aanbod aan infrastructuur en diensten naar sociaaldemografische kenmerken (1-4) 

 Infra 
sport 

Infra 
vrije tijd 

Infra 
cultuur 

Aanbod 
restaura
nts 

Aanbod 
handels
zaken 

Infra 
jeugd 

Infra  
ziekenzo
rg 

Infra 
scholen 

Dienste
n 
bevolkin
g 

Dienste
n 
openbar
en 
netheid 

Groene 
ruimtes  

Toesta
nd 
wegen 

Toestand 
trottoirs 
en 
fietspade
n 

Aanbod 
scholen 
en 
crèches 

Taal               

FR 2,7 2,7 2,8 3,0 3,1 2,6 2,9 2,6 2,8 2,5 2,8 2,1 2,2 2,4 

NL 2,8 2,6 2,8 2,9 2,9 2,6 2,8 2,7 2,5 2,7 2,7 2,3 2,2 2,6 

Geslacht               

Vrouw 2,8 2,7 2,9 3,2 3,1 2,6 2,9 2,6 2,8 2,5 2,8 2,1 2,1 2,4 

Man 2,7 2,7 2,7 2,9 3,0 2,5 2,8 2,6 2,7 2,4 2,8 2,2 2,2 2,4 

Leeftijd               

18-29 2,8 2,7 2,8 2,9 3,0 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,4 2,4 2,5 

30-44 2,7 2,7 2,8 3,1 3,0 2,5 2,8 2,6 2,7 2,5 2,8 2,3 2,3 2,4 

45-64 2,7 2,6 2,8 3,0 3,1 2,5 2,8 2,5 2,7 2,3 2,7 1,9 2,0 2,2 

65+ 2,8 2,8 3,0 3,2 3,1 2,7 3,1 2,7 3,0 2,5 3,0 2,0 2,0 2,4 

Opleiding               

Laag 2,8 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,8 2,7 2,9 2,7 2,8 2,3 2,4 2,5 

Midden  2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 2,6 2,9 2,6 2,7 2,5 2,7 2,1 2,2 2,4 

Hoog  2,8 2,7 2,9 3,1 3,1 2,6 2,9 2,6 2,7 2,4 2,8 2,2 2,1 2,4 

Nationalit
eit 

              

BE 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 2,6 2,9 2,6 2,7 2,5 2,7 2,1 2,1 2,4 

EU 2,7 2,7 2,9 3,2 3,2 2,5 2,9 2,7 2,6 2,5 2,9 2,2 2,1 2,4 

Niet-EU 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,6 2,8 2,8 2,9 2,7 3,0 2,6 2,6 2,7 
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 Infra 
sport 

Infra 
vrije tijd 

Infra 
cultuur 

Aanbod 
restaura
nts 

Aanbod 
handels
zaken 

Infra 
jeugd 

Infra  
ziekenzo
rg 

Infra 
scholen 

Dienste
n 
bevolkin
g 

Dienste
n 
openbar
en 
netheid 

Groene 
ruimtes  

Toesta
nd 
wegen 

Toestand 
trottoirs 
en 
fietspade
n 

Aanbod 
scholen 
en 
crèches 

Duur 
verblijf 

              

1-10 jaar 2,8 2,7 2,9 3,1 3,0 2,5 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,3 2,2 2,4 

11-20 jaar 2,8 2,7 2,8 2,9 3,1 2,6 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 2,3 2,3 2,5 

21-30 jaar 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,5 2,8 2,6 2,6 2,5 2,7 2,2 2,2 2,4 

31-40 jaar 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 2,7 2,9 2,7 2,7 2,5 2,8 2,2 2,2 2,4 

41-50 jaar 2,8 2,8 2,9 3,1 3,2 2,6 2,9 2,5 2,9 2,5 2,8 2,1 2,2 2,3 

51+ jaar 2,7 2,6 2,9 3,1 3,1 2,5 2,9 2,6 2,9 2,3 2,8 1,9 1,9 2,3 

Noot: 1 = Helemaal niet tevreden; 4 = zeer tevreden 

 



  

 

Tabel A5.5. Steun voor hervormingsscenario’s, naar sociaaldemografische kenmerken (%) 

 Fusie één gemeente Minder gemeenten (6 à 10)  30 à 40 wijken  Status quo 

Taal     

FR 19,7 15,8 6,5 58,0 

NL 34,6 31,8 6,5 27,1 

Geslacht     

Vrouw 17,3 13,1 4,9 64,6 

Man 25,7 22,4 8,2 43,7 

Leeftijd     

18-29 15,4 15,0 8,2 61,4 

30-44 27,6 20,1 7,9 44,4 

45-64 22,6 15,9 5,3 56,1 

65+ 17,6 20,3 3,3 58,8 

Opleiding     

Laag 12,3 16,8 5,6 65,4 

Midden  21,8 14,6 5,9 57,6 

Hoog  24,2 19,6 7,2 49,0 

Nationaliteit     

BE 21,4 18,3 5,7 54,5 

EU 23,3 13,3 10,8 52,5 

Niet-EU 16,1 14,5 8,1 61,3 

Duur verblijf     

1-10 jaar 19,8 16,2 9,0 55,1 

11-20 jaar 25,9 15,8 8,2 50,0 

21-30 jaar 17,1 15,5 7,8 59,6 

31-40 jaar 38,2 22,8 5,7 33,3 

41-50 jaar 15,3 15,3 6,5 62,9 

51+ jaar 17,0 19,6 3,0 60,4 
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Tabel A5.6. Mate van steun voor scenario 3, naar sociaaldemografische kenmerken (1-4) 

 Grenzen tussen 
gemeenten herzien 

6 politiezones behouden 
Sommige Brusselse 
gemeenten zijn te groot 

Taal    

FR 2,6 2,9 2,5 

NL 2,9 2,5 2,6 

Geslacht    

Vrouw 2,5 2,9 2,4 

Man 2,7 2,7 2,5 

Leeftijd    

18-29 2,6 2,8 2,5 

30-44 2,7 2,8 2,6 

45-64 2,5 2,8 2,4 

65+ 2,7 2,9 2,4 

Opleiding    

Laag 2,7 3,0 2,6 

Midden  2,5 2,9 2,5 

Hoog  2,6 2,7 2,4 

Nationaliteit    

BE 2,6 2,8 2,5 

EU 2,6 2,7 2,4 

Niet-EU 2,5 2,7 2,5 

Duur verblijf    

1-10 jaar 2,6 2,7 2,4 

11-20 jaar 2,8 2,9 2,6 

21-30 jaar 2,5 2,8 2,4 

31-40 jaar 2,6 2,7 2,5 

41-50 jaar 2,6 2,9 2,5 

51+ jaar 2,5 2,9 2,4 

 Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord  
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Tabel A5.7. Voorkeuren met betrekking tot verdeling van bevoegdheden tussen gemeenten en 
gewest, naar sociaaldemografische kenmerken (%)  

 Gewest Gemeente 

Taal   

FR 38,9 61,1 

NL 38,8 61,2 

Geslacht   

Vrouw 37,6 62,4 

Man 40,4 59,6 

Leeftijd   

18-29 33,6 66,4 

30-44 40,1 59,9 

45-64 38,3 61,7 

65+ 47,2 52,8 

Opleiding   

Laag 32,1 67,9 

Midden  31,6 68,4 

Hoog  46,1 53,9 

Nationaliteit   

BE 39,3 60,7 

EU 44,2 55,8 

Niet-EU 24,1 75,9 

Duur verblijf   

1-10 jaar 37,5 62,5 

11-20 jaar 33,1 66,9 

21-30 jaar 34,8 65,2 

31-40 jaar 47,1 52,9 

41-50 jaar 42,6 57,4 

51+ jaar 40,8 59,2 
Noot: Variabele samengesteld op basis van de positie over 18 bevoegdheden, door het verschil te berekenen 
tussen het aantal bevoegdheden dat op het gemeentelijke niveau gewenst wordt en het aantal dat op het 
gewestelijke niveau gewenst wordt, met uitsluiting van de gemengde voorkeuren (wordt missing value). Een 
positief verschil in het voordeel van het gewest werd als ‘gewest’ gehercodeerd, en een positief verschil in het 
voordeel van de gemeente als ‘gemeente’.       
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Tabel A5.8. Voorkeuren voor harmonisering van beleid, naar sociaaldemografische kenmerken 
(1-4) 

 

Het 
gemeentelijk 
belastingtarief 
zou in alle 
Brusselse 
gemeenten 
hetzelfde 
moeten zijn 

De prijs van 
een 
parkeerticket 
moet overal in 
Brussel 
hetzelfde zijn. 

Het is 
normaal dat 
de prijs van 
een 
paspoort 
verschillend 
is 
afhankelijk 
van de 
gemeente 

Het is 
normaal dat 
een inwoner 
van de 
gemeente 
van een 
verlaagd 
tarief geniet 
voor het 
gemeentelijk 
zwembad 

Het is normaal 
dat de 
ondersteuning 
die het OCMW 
biedt, verschilt 
van gemeente 
tot gemeente 

Taal      

FR 3,2 3,3 1,6 3,0 1,9 

NL 3,1 2,9 2,1 2,7 2,2 

Geslacht      

Vrouw 3,2 3,3 1,6 3,1 1,8 

Man 3,2 3,3 1,8 2,9 2,0 

Leeftijd      

18-29 3,1 3,1 1,8 2,9 2,1 

30-44 3,1 3,2 1,9 3,0 2,1 

45-64 3,3 3,5 1,5 3,0 1,7 

65+ 3,2 3,4 1,4 3,2 1,7 

Opleiding      

Laag 3,3 3,4 1,7 3,1 1,9 

Midden  3,2 3,3 1,7 2,9 1,9 

Hoog  3,2 3,2 1,6 3,0 2,0 

Nationaliteit      

BE 3,2 3,3 1,7 3,0 1,9 

EU 3,1 3,2 1,5 2,9 1,8 

Niet-EU 2,9 3,0 1,9 3,0 2,3 

Duur verblijf      

1-10 jaar 3,0 3,1 1,7 2,9 2,0 

11-20 jaar 3,1 3,1 1,9 2,9 2,2 

21-30 jaar 3,1 3,2 1,8 3,0 2,0 

31-40 jaar 3,3 3,4 1,8 2,9 2,0 

41-50 jaar 3,4 3,5 1,5 3,0 1,8 

51+ jaar 3,3 3,5 1,4 3,2 1,7 

Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord  
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Tabel A5.9. Attitudes met bettrekking tot de relaties tussen de taalgroepen, naar 

sociaaldemografische kenmerken (1-4) 

 

Brussel en 
Vlaanderen 
zouden meer 
moeten 
samenwerken. 

Brussel en 
Wallonië 
zouden meer 
moeten 
samenwerken. 

Er zou een 
gegarandeerde 
politieke 
vertegenwoordiging 
van 
Nederlandstaligen 
op gewestelijk 
niveau moeten zijn 

Er zou een 
gegarandeerde 
politieke 
vertegenwoordiging 
van 
Nederlandstaligen 
in alle Brusselse 
gemeenten moeten 
zijn 

Taal     

FR 3,2 3,2 2,6 2,5 

NL 3,0 2,9 3,1 3,0 

Geslacht     

Vrouw 3,2 3,2 2,7 2,6 

Man 3,1 3,1 2,6 2,4 

Leeftijd     

18-29 3,1 3,0 2,8 2,5 

30-44 3,2 3,2 2,7 2,6 

45-64 3,2 3,2 2,6 2,5 

65+ 3,1 3,1 2,6 2,4 

Opleiding     

Laag 3,2 3,2 2,8 2,6 

Midden  3,1 3,1 2,7 2,6 

Hoog  3,2 3,2 2,6 2,4 

Nationaliteit     

BE 3,1 3,1 2,6 2,5 

EU 3,2 3,3 2,9 2,6 

Niet-EU 3,0 2,9 2,9 2,7 

Duur verblijf     

1-10 jaar 3,2 3,1 2,8 2,7 

11-20 jaar 3,1 3,0 2,8 2,6 

21-30 jaar 3,1 3,0 2,6 2,5 

31-40 jaar 3,2 3,2 2,9 2,8 

41-50 jaar 3,3 3,4 2,4 2,4 

51+ jaar 3,1 3,1 2,5 2,3 

Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord 
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Tabel A5.10. Aantal gewenste talen voor interacties met de gemeentelijke administratie, naar 

sociaaldemografische kenmerken (%) 

 Een taal Twee talen Drie talen Vier talen 

Taal     

FR 26,9 31,0 39,2 2,9 

NL 29,9 38,3 27,1 4,7 

Geslacht     

Vrouw 23,6 32,3 41,1 3,0 

Man 31,2 31,2 34,4 3,2 

Leeftijd     

18-29 29,2 25,5 41,2 4,1 

30-44 35,8 28,0 32,6 3,6 

45-64 24,9 35,9 36,9 2,3 

65+ 12,4 41,8 43,8 2,0 

Opleiding     

Laag 36,3 32,4 27,9 3,4 

Midden  29,0 28,7 39,9 2,5 

Hoog  22,8 33,6 40,2 3,4 

Nationaliteit     

BE 27,4 32,6 37,0 2,9 

EU 21,7 33,3 42,5 2,5 

Niet-EU 35,5 17,7 40,3 6,5 

Duur verblijf     

1-10 jaar 27,5 28,1 41,3 3,0 

11-20 jaar 33,5 24,7 37,3 4,4 

21-30 jaar 30,6 26,9 38,3 4,1 

31-40 jaar 30,9 34,1 31,7 3,3 

41-50 jaar 27,4 26,6 46,0 0,0 

51+ jaar 17,9 44,7 34,5 3,0 
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Tabel A5.11. Voorkeuren met betrekking tot toekennen van stemrecht aan niet-Belgen, naar 
sociaaldemografische kenmerken (1-4) 

Taal  

FR 2,3 

NL 2,4 

Geslacht  

Vrouw 2,3 

Man 2,3 

Leeftijd  

18-29 2,6 

30-44 2,5 

45-64 2,0 

65+ 1,9 

Opleiding  

Laag 2,2 

Midden  2,3 

Hoog  2,3 

Nationaliteit  

BE 2,2 

EU 2,8 

Niet-EU 2,9 

Duur verblijf  

1-10 jaar 2,6 

11-20 jaar 2,4 

21-30 jaar 2,5 

31-40 jaar 2,5 

41-50 jaar 2,2 

51+ jaar 1,9 

Noot: 1 = helemaal niet akkoord; 4 = helemaal akkoord 
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Tabel A5.12. Voorkeuren met betrekking tot lijsten bij verkiezingen, naar sociaaldemografische 
kenmerken (%) 

 Geen 
voorkeur 

Een 
Franstalige 
lijst 

Een 
Nederlandstalige 
lijst 

Een tweetalige 
lijst (NL – FR) 

Een lijst waarop 
alle Brusselaars 
vertegenwoordigd 
zijn 

Taal      

FR 9,4 39,3 2,6 29,9 18,8 

NL 5,6 8,4 44,9 35,5 5,6 

Geslacht      

Vrouw 11,0 32,7 5,1 31,6 19,6 

Man 6,8 39,7 9,3 29,3 15,0 

Leeftijd      

18-29 7,1 36,7 9,0 27,3 19,9 

30-44 11,8 33,3 9,3 25,1 20,4 

45-64 9,0 35,9 6,3 32,2 16,6 

65+ 7,2 39,9 1,3 42,5 9,2 

Opleiding      

Laag 14,5 40,2 4,5 26,8 14,0 

Midden  8,4 34,3 9,7 31,5 16,2 

Hoog  7,4 35,6 6,4 31,2 19,4 

Nationaliteit      

BE 8,4 37,9 7,8 31,8 14,1 

EU 14,2 26,7 4,2 23,3 31,7 

Niet-EU 6,5 29,0 3,2 27,4 33,9 

Duur verblijf      

1-10 jaar 8,4 34,1 9,0 25,1 23,4 

11-20 jaar 6,3 36,1 12,7 26,6 18,4 

21-30 jaar 7,3 36,3 8,8 27,5 20,2 

31-40 jaar 12,2 34,1 8,9 26,8 17,9 

41-50 jaar 11,3 32,3 3,2 34,7 18,5 

51+ jaar 9,8 40,0 1,7 39,1 9,4 

 

 
 


