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KIEZEN VOOR VERANDERING VOOR VOORUITGANG.
OOK IN BRUSSEL.
Op 25 mei 2014 kiest de Brusselaar tussen het N-VA-model en het PS-model. En dat is
een historische keuze.
In 1989 werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht. 25 jaar later zou 2014 een
feestjaar moeten zijn. Een marketingcampagne werd alvast gelanceerd.
Zo’n campagne kan echter niet verhullen dat de werkloosheid gestegen is van 12 % in
1989 naar 20% in 2014. Dat het gewest werd gekenmerkt door stadsvlucht en een steeds
kleiner wordende middenklasse. Dat immigratie en samenlevingsproblemen onze stad
onder druk zetten. Dat bedrijven noodkreten slaken. Dat ons onderwijs aan kwaliteit
dreigt in te boeten. Dat generaties jongeren dreigen verloren te geraken, niet alleen voor
de arbeidsmarkt, maar ook voor de maatschappij. Dat het gewest de toekomstige
generaties opzadelt met een steeds toenemende schuld.
De stand van ons Gewest is een wake up call. Voor de N-VA is 2014 dus géén feestjaar.
25 jaar lang zat de PS quasi constant in de Brusselse politieke meerderheid. Het Brusselse
bestuur wordt intussen gekenmerkt door een oude politieke cultuur van benoemingen en
postjes, door een Brusselse overheid die uit haar voegen barst, door laksisme. 25 jaar
lang zaten ook de Vlaamse traditionele partijen CD&V, SP.A en Open VLD grotendeels in
de meerderheid.
In deze brochure presenteren wij u ons model. Het N-VA-model wil Brussel zo snel
mogelijk terug op de rails krijgen.
Omdat het anders kan. En omdat het anders moet. Want wij geloven in Brussel.
Steden zijn immers de toekomst. Ze bieden troeven om te wonen en te leven, en spelen
in op de stijgende behoefte aan nabijheid van werk, scholen, cultuuraanbod,
zorginstellingen, winkels,... Steden zijn een broedplaats van innovatie en creativiteit, een
bakermat van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en een gangmaker van sociale
mobiliteit.
Brussel heeft sterke troeven. Troeven om uit te groeien tot een leefbare en aangename
stad, een bruisende en creatieve stad, een ondernemende en welvarende stad.
Maar dan moet het roer worden omgegooid.
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De N-VA staat voor een ander beleid, de ‘Vlaamse aanpak’. Een aanpak om het bestuur
efficiënter, transparanter, eenvoudiger te maken. We pleiten voor eerlijke en kordate
politiek. En zeggen waar het op staat.
Wij kiezen een beleid voor wie werkt, spaart en onderneemt én dat zorg draagt voor wie
het echt nodig heeft. Een beleid dat beloont wie de regels volgt en niet de wie de regels
naast zich neerlegt of de kantjes er van af loopt.
De N-VA biedt een alternatief. In het belang van de stad en zijn inwoners.

Johan Van den Driessche
Lijsttrekker N-VA
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Karl Vanlouwe
Lijsttrekker N-VA
Vlaams Parlement

Luc Demullier
Lijsttrekker N-VA
Federale Kamer

Lieven De Rouck
Voorzitter N-VA Brussel

Hierbij vindt u een selectie van speerpunten van ons programma. Het volledige programma dat
alle onderwerpen behandelt vindt u terug op onze webstek: www.n-va.be/brussel

1. Veilige buurten, propere straten
2. Integratie is de sleutel
3. Meer werkzoekenden aan de slag
4. Minder overheid, beter bestuur
5. Meer scholen en beter onderwijs
6. Brussel, waar ook Vlamingen thuis zijn

1. Veilige buurten, propere straten
(On)veiligheid en onveiligheidsgevoel staan hoog op de agenda van de Brusselaar en nemen in
het Brusselse publieke debat een belangrijke plaats in.Terecht.
Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven en is een evident recht. De veiligheid verzekeren
is dan ook het minimum minimorum van wat een overheid moet doen. Voor de N-VA heeft de
overheid de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en – zo
nodig – radicaal aan te pakken.
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Volgens de “Broken Windows”-theorie is het beteugelen van kleine probleempjes een succesvolle
strategie om grotere problemen zoals vandalisme en criminaliteit in te dijken. Het verwaarlozen
van de openbare ruimtes tast de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad aan. Netheid is
dus essentieel.
Verandering voor Vooruitgang


Veiligheid begint met preventie in allerlei vormen (sociale cohesie, opvoeding,
inburgering,…) en houdt evenzeer repressie en slachtofferzorg in.



Parkwachters, gemeenschapswachters , preventie- en veiligheidspersoneel op het openbaar
vervoersnet hebben pas een toegevoegde waarde indien ze voldoende opleiding en
bevoegdheden krijgen, en voldoende gesteund worden door het politiekorps.



Buurtinformatienetwerken (BIN) met bewoners of winkeliers moeten alle kansen krijgen en
worden ondersteund. Elke burger moet ook kunnen deelnemen aan een Burgernet. Zo werk
je samen met je gemeente en de politie aan de veiligheid in je buurt. Hoe meer burgers zich
inschrijven, hoe meer ogen de politie erbij krijgt en hoe hoger de pak- of slaagkans.



Een goed uitgewerkt lichtplan (goede openbare verlichting), aangepaste beplanting en een
degelijk onderhoud van openbare plaatsen gaan verloedering tegen en dragen bij tot meer
veiligheid en een hoger veiligheidsgevoel.
Meer blauw op straat



Er moet één gecentraliseerde politiezone komen onder gezag van een Brusselse Korpschef
met gespecialiseerde en gedecentraliseerde diensten voor het hele grondgebied van Brussel.



De wijkagent is bij uitstek de antenne die de ergernis rond overlast oppikt en signaleert aan
de lokale overheden. De lokale besturen en de politie streven ernaar dat elke burger de
wijkagent kent.



In probleemwijken, op de grote winkelassen of op specifieke momenten worden patrouilles
te voet, per fiets of te paard geïntensifieerd.



N-VA pleit voor zero-tolerantie voor dealen en andere druggerelateerde criminaliteit. Het
antwoord aan gebruikers ligt in preventiebeleid, hulpverlening, maar ook in ordehandhaving.



We bepleiten meer camerabeveiliging in en rond overheidsgebouwen, maar ook rond
centrale en drukbezochte plaatsen. Camerabeelden van diverse Brusselse
veiligheidsdiensten worden uitgewisseld waar dat nodig is, uiteraard met respect voor de
privacy .
Lik-op-stuk-beleid

Er bestaat niet zoiets als kleine of grote criminaliteit. Mensen ervaren beide even hard. Kleine
wetsovertredingen toestaan is de kiem leggen voor grote delicten. Daarom moeten we bij elk
vergrijp onmiddellijk ingrijpen en lik op stuk geven.
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Het justitiebeleid faalt. Daarom zijn gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) een
doeltreffend en noodzakelijk alternatief. We hebben nood aan één GAS-reglement.



We voeren een lik-op-stuk beleid dat geweld tegen politiepersoneel aanpakt.



Ook de verkoop en het gebruik van drugs veroorzaakt allerlei vormen van overlast en zelfs
van criminaliteit (diefstal, agressie door drugsverslaafden). N-VA pleit voor zero-tolerantie
voor dealen en andere druggerelateerde criminaliteit. Het antwoord aan gebruikers ligt in
preventiebeleid, hulpverlening, maar ook in ordehandhaving.
Een snelle justitie die effectief straft



We ontwikkelen een efficiënt snelrecht voor eenvoudige zaken zoals rellen of
winkeldiefstallen.



Om de overbevolking van de gevangenissen tegen te gaan, breiden we de
gevangeniscapaciteit uit en moderniseren we het gevangeniswezen. Er wordt eveneens
nagegaan of de gebouwen van Vorst, Sint-Gillis en Berckendael nog steeds kunnen gebruikt
worden voor gedetineerden in voorlopige hechtenis



Slachtofferbegeleiding en bemiddeling tussen dader en slachtoffer moeten een reflex worden
van politie en justitie. Het slachtoffer krijgt één aanspreekpunt die informeert over de stand
van het dossier en het verloop van het onderzoek en het proces.



We brengen een inhaalbeweging in informatisering op gang bij Justitie. E-mail moet zijn
intrede kunnen doen, dossiers moeten elektronisch beheerd kunnen worden.
Videoconferenties moeten mogelijk worden, bijvoorbeeld voor verhoren op afstand.
Een netter Brussel

Voor sommige Brusselse beleidsmakers is vuil ‘iets relatief’. Alsof men lagere standaarden moet
hanteren in sommige wijken, voor een bepaald doelpubliek. Alsof men de indruk geeft dat
verloederde wijken reeds opgegeven zijn. Andere Brusselse politici hopen dat Brussel “binnen 5 à
10 jaar” proper zal zijn. Dat is niet de vooruitgang die wij willen. Wij willen alle verloederde
buurten aanpakken.


De N-VA wil dat het gewestelijk netheidsplan zo snel mogelijk integraal wordt uitgevoerd en
dat er transparantie is over de stand van zaken. We evalueren het netheidsplan in functie
van een nieuw plan (2017-2022).



De N-VA pleit voor een snelle aanpak, door meer snelle, mobiele en gespecialiseerde
interventieteams die ook aandacht hebben voor bijvoorbeeld graffiti en netheidsboetes
kunnen uitschrijven.



We pleiten voor meer en goed onderhouden containerparken, gelijk verspreid over het
Gewest met op elkaar afgestemde openingsuren en toegankelijkheid.



We pleiten voor een meldpunt sluikstorten en voor mobiele camera’s.



Afval moet op strategische plaatsen ondergronds worden verzameld en op bepaalde
sleutelplaatsen , zoals de vijfhoek, ondergronds worden vervoerd.
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2. Integratie is de sleutel
Brussel is een internationale stad met een zeer diverse bevolkingssamenstelling. Eén op drie
Brusselaars heeft een vreemde nationaliteit en algemeen wordt aangenomen dat de meerderheid
van de Brusselse bevolking (ongeveer twee derde) van vreemde herkomst is.
Helaas is de realiteit niet zo rooskleurig. De maatschappelijke positie van personen van vreemde
herkomst is in ons land niet rooskleurig. De werkzaamheidsgraad van vreemdelingen met een
niet-EU nationaliteit is met 39,6% de laagste van alle EU-lidstaten (58%), in Brussel ligt deze nog
lager: 35,5 %.
Nog te vaak winnen spanning en conflict, segregatie en onbegrip het van integratie en wederzijds
respect.
Voor de N-VA moet migratie een positief verhaal zijn. Uitgangspunt is dat wie aan de spelregels
voldoet, welkom is. De basisprincipes van een degelijk asiel- en migratiebeleid zijn voor de N-VA
duidelijk: het asielbeleid moet onze solidariteit centraal stellen; het migratiebeleid moet in de
eerste plaats gericht zijn op de versterking van onze gemeenschap; een verplicht
inburgeringsbeleid moet nieuwkomers gelijke kansen geven.
Verandering voor Vooruitgang
Van passieve naar actieve migratie en sociale zekerheidsmigratie tegengaan


Een positief migratiebeleid gaat in de eerste plaats voor arbeids- en kennismigratie,
bijvoorbeeld voor knelpuntberoepen.



Bij de uittekening van ons arbeidsmigratiebeleid maakt de Brusselse overheid volop gebruik
van de nieuwe bevoegdheid voor de arbeidskaarten en de beroepskaart voor zelfstandigen.
Eerste prioriteit is het activeren van wie reeds in ons land verblijfsrecht heeft.



Er komen geen collectieve regularisaties meer. Wie binnen de tien jaar veroordeeld wordt
voor ernstige strafbare feiten, ziet zijn verblijfsvergunning weer ingetrokken en wordt
uitgewezen.



Zoals andere lidstaten leggen we het dossier van de gezinshereniging op de Europese tafel,
onder meer om de minimumleeftijd voor gezinshereniging vast te stellen op 24 jaar.



Waar de Europese regelgeving het toestaat, wordt het hebben van voldoende
bestaansmiddelen een verblijfsvoorwaarde en wordt het systeem van tenlastenemingen
uitgebreid en afdwingbaar voor OCMW’s en andere overheden.



Bij aanvragen voor leefloon en maatschappelijke integratie onderzoeken we de
bestaansmiddelen en het vermogen, zowel in België als in het land van herkomst.
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Een correct terugkeerbeleid


In het terugkeerbeleid geldt de regel “vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet”. De
betrokkene moet de kans krijgen vrijwillig terug te keren. Een vreemdeling die een eerste
uitwijzingsbevel naast zich neer legt en daarna wordt opgepakt, zal aan een gedwongen
terugkeer onderworpen worden.



De verwijdering van criminele illegalen heeft de hoogste prioriteit. Zij moeten hun
gevangenisstraffen uitzitten in het land van herkomst.

Goed werkende instellingen en degelijke procedures


Migratiefraude pakken we kordaat aan. Het wordt onmogelijk om op twee paarden tegelijk te
wedden en om verblijfsprocedures oneindig aaneen te schakelen en te combineren.



Elke asielaanvraag en elke aanvraag tot gezinshereniging handelen we binnen een termijn van
zes maanden af.

Verplichte inburgerigng en meer nieuwkomers bereiken met inburgering


We maken inburgering ook in Brussel verplicht. Een samenwerkingsakkoord tussen de
Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de
Franstalige COCOF moet het mogelijk maken dat beide gemeenschappen er hun eigen traject
aanbieden.



We nemen initiatieven om in de Europese Unie een verplicht participatietraject in te voeren
voor EU-onderdanen die zich langer dan drie maanden vestigen in een andere lidstaat dan
hun herkomststaat.



We stemmen het NT2-aanbod af op de noden van cursisten, onder meer door te voorzien in
een aanbod tijdens vakanties, weekends en avonden.



We stimuleren geïntegreerde trajecten, waarbij iemand ook op de werk- of opleidingsvloer
Nederlands leert.



Een integratiebeleid is pas succesvol als tegelijk ook discriminatie wordt bestreden en gelijke
kansen worden gestimuleerd, zowel op de arbeidsmarkt, als in het onderwijs.

3. Meer werkzoekenden aan de slag in een sterkere economie
De werkloosheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt al jaren meer dan 20%. Bij
de jongeren (-25-jarigen) is dat zelfs ongeveer 40%, in sommige wijken zelfs meer dan de helft.
Van de werklozen in Brussel die een uitkering krijgen, krijgt 75% dat langer dan één jaar, 58%
langer dan twee jaar, 33% langer dan vijf jaar en 16% langer dan tien jaar.
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Iedereen is het er over eens dat werkgelegenheid in Brussel een topprioriteit is. Iedereen is het
daar al jaren over eens. Het is tijd voor actie.
Verandering voor Vooruitgang
Door de werkloosheidsval te verminderen, en dus het verschil tussen een uitkering en het
nettoloon te verhogen, vergroten we de prikkel om aan het werk te gaan. Een vermindering van
de sociale werknemersbijdrage en de personenbelasting is hiervoor het meest geschikt
Zie hiervoor ons nationaal ‘plan V’.
Tegelijk versterken we de activering, beroepsopleiding en arbeidsintegratie van werkzoekenden.
We zetten ook in op sociale economie en op de combinatie werk en gezin.


In de eerste fase van de werkloosheid, met de vermelde maximumduur van twee jaar,
vangen we de werkloze financieel beter op door een hoger vervangingsratio. Dit zorgt ervoor
dat de uitkering dichter ligt bij het loon dat de werknemer kreeg toen hij/zij actief was. Zo
beperken we aanzienlijk de sociale en financiële impact van werkloos worden.



De aandacht gaat ook in de eerste fase onmiddellijk naar reactivering. De werkzoekende zal
bij voorkeur een opleiding aangeboden krijgen die leidt naar tewerkstelling in een
knelpuntberoep. In deze opleiding wordt eveneens een sollicitatietraining voorzien.



Lukt dat niet, dan krijgt hij in de tweede fase een lagere forfaitaire activeringsuitkering, een
aangepaste opleiding en begeleiding naar nieuw werk. Deze activeringsuitkering is beperkt
tot één jaar of de duur van de opleiding.



We versterken het taalbeleid voor werkzoekenden. Omdat een gebrekkige kennis van Frans
en van Nederlands een grote drempel is naar tewerkstelling, voeren we een verplichte
taaltest in voor alle werkzoekenden. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands of Frans
voorzien we een opleiding in een begeleidingstraject bij VDAB of partners van VDAB.



We zetten vooral in op de activering van jongere werkzoekenden, maar vergeten verliezen
daarbij oudere werklozen niet uit het oog.
Actiris daadkrachtiger



Actiris moet structureel inzetten op samenwerking met het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen
een rol spelen door stageplaatsen en opleidingen te voorzien voor jongeren en
laagopgeleiden, terwijl Actiris de selectie van kandidaten regelt.



Jaarlijks moeten Bruxelles Formation, VDAB en hun partners het opleidingsaanbod in functie
van de knelpuntberoepen herzien.



De wildgroei aan partnerovereenkomsten van Actiris verhindert een efficiënte werking en
veroorzaakt onnodige kosten, omdat in de subsidies van Actiris telkens opnieuw overhead
wordt verrekend. De projectoproepen moeten over grotere groepen werkzoekenden gaan,
waardoor het aantal partnerovereenkomsten en dus het aantal partners drastisch naar
omlaag kan.
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We blijven inzetten op uitwisseling van vacatures tussen Brussel en Vlaanderen. We doen dit
in steeds grotere mate én verder dan Vlaams-Brabant.



Na de zesde staatshervorming wordt Brussel volledig bevoegd voor de Gesubsidieerde
Contractuelen (GESCO). De GESCO’s die vandaag reguliere overheidstaken uitvoeren bij lokale
besturen schakelen we om of laten we uitdoven.

Arbeid en gezin


Om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, zal de Vlaamse overheid
een extra inspanning leveren in het Brussel. Vanuit de visie van maatwerk staat niet meer de
instelling maar de persoon centraal.



We willen alle Brusselaars maximaal ondersteunen om hun eigen loopbaan in handen te
nemen en optimaal vorm te geven. We bieden loopbaanondersteuning (o.a. met de
loopbaancheque) aan al wie werkt, werk zoekt of wie zijn of haar job verliest.



Dienstencheques zijn een belangrijk instrument om werk en gezin te kunnen combineren. Om
de betaalbaarheid te verzekeren, sturen we het stelsel bij vanuit drie doelstellingen: de
combinatie werk-gezin, de strijd tegen het zwartwerk en de activering van laaggeschoolde en
langdurig werkzoekenden.



We stimuleren telewerk, thuiswerk en satellietkantoren.
Een sterkere economie

Brussel kan bogen op een aantal belangrijke sterktes: de meervoudige hoofdstedelijke functie,
de aanwezigheid van internationale instellingen en bedrijven, een sterk uitgebouwde
diensteneconomie en verschillende universitaire instellingen.
Brussel is de vijfde zakenstad van Europa en staat wereldwijd op de vijftiende plaats inzake
zakelijke dienstverlening.
Maar in 2013 heeft één op de 45 Brusselse bedrijven de boeken moeten neerleggen. Aanzienlijk
meer dan in Vlaanderen en Wallonië. De stijging van het aantal faillissementen in 2013 is ook
veel sterker in Brussel dan in Vlaanderen. En de laatste Jaren is er een bedrijfsvlucht: meer
bedrijven verlieten het Gewest dan nieuwe bedrijven naar het Gewest verhuisden.
De Brusselse ondernemingen worden geconfronteerd met een aantal structurele handicaps,
zoals de sterke versnippering van beleid over het grondgebied (met 19 gemeenten en ongeveer
800 lokale taksen); een acute schaarste aan bedrijventerreinen; lange, complexe procedures voor
vergunningen, die vaak verdeeld zitten op zowel gewestelijk als gemeentelijk niveau; een slecht
imago van Brussel als ondernemersstad (met allerlei belastingen, dossiers die voor jaren politiek
geblokkeerd zijn, de recente weerstand tegen 4G, aanslepende infrastructuurwerken, enz.);
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Verandering voor Vooruitgang
Een algemene verlaging van de lasten op arbeid is dringend. Enkel op die manier geven we de
ondernemers zuurstof om te ondernemen en jobs te scheppen.
Zie hiervoor ons nationaal plan V
Specifiek voor Brussel willen we met volgende maatregelen onze economie versterken.


We gaan voor een efficiënter vergunningenbeleid en pleiten voor de omgevingsvergunning
(integratie van milieuvergunnning en stedenbouwkundige vergunning).



Eén Brussels minister wordt bevoegd voor economie, innovatie en wetenschapsbeleid.



We sluiten met het bedrijfsleven een Brussels innovatiepact dat investeringen in O&O door
zowel de overheid als de ondernemingen stimuleert.



Er wordt ingezet op een aantal specifieke polen waar economische activiteiten worden
samengebracht en nieuwe ontstaan.



Om de energiefactuur van de ondernemingen te drukken, komt er naar analogie met de
loonnorm een specifieke energienorm.



Elke starter heeft recht op begeleiding vóór en tijdens de creatie van zijn onderneming



Er gaat meer aandacht naar het bestrijden van oneerlijke concurrentie. Daarom wordt de
problematiek van zwartwerk, schijnzelfstandigen, schijnvzw’s die handel drijven en de
detachering van buitenlandse werknemers via meer gerichte controles en sanctionering
kordaat aangepakt.

Horeca kruidt Brussel, toerisme zet Brussel op de kaart


Het toeristisch beleid concentreert zich op een duidelijk afgebakende set van specifieke
‘unique selling propositions’ of troeven van Brussel (zoals hoofdstad van Europa, het rijke
Vlaamse erfgoed, onze drink- en tafelcultuur, mode en design, baanbrekend vakmanschap
en het multiculturele karakter met wijken als Matonge). We optimaliseren de opleiding en
training van het toeristisch en horecapersoneel. In de context van de zesde staatshervorming
wordt een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Vlaanderen, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië. Vlaanderen blijft daarbij een maximale invulling geven
aan de eigen bevoegdheden.
4. Minder overheid, beter bestuur

Rekeningen op orde
Hoewel de Brusselse Regering, ook met CD&V en Open VLD, en de bevoegde minister trots zijn
op hun begrotingsbeleid van de laatste jaren, is daar eigenlijk geen reden toe.
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Waar Vlaanderen al jaren een begroting op orde heeft afgeleverd (onder leiding van minister
Muyters) en ondanks de financiële en economische crisis een begroting in evenwicht heeft sinds
2011, heeft Brussel pas een begroting in evenwicht sinds 2014 en dit alleen dankzij de
herfinanciering.
Het verhogen van de belastingen weegt immers op onze economie en jaagt – wat Brussel betreft iedereen die werkt, spaart en onderneemt de stad uit. Bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betalen 38% meer lokale belastingen dan bedrijven in Vlaams-Brabant. Ook de
gewestelijke belastingen liggen er hoger.
Verandering voor Vooruitgang







De N-VA pleit voor bijkomende investeringen voor die bevoegdheden waar de noden
duidelijk zijn en die de stad er bovenop helpen, bijvoorbeeld economie en
arbeidsmarktbeleid. Dit neemt niet weg dat op deze domeinen ook met de huidige middelen
betere resultaten kunnen worden geboekt met een andere aanpak. We willen
begrotingsoverschotten creëren.
De N-VA staat voor een strikt budgettair beleid: we stellen een strikte structurele
begrotingsnorm, die de stijging van de totale uitgaven onder de gemiddelde groei van de
ontvangsten brengt. Door het creëren van begrotingsoverschotten wordt de schuld verder
afgebouwd.
We willen een belastingstop: de belastingdruk op het einde van de legislatuur mag niet
hoger zijn dan in het begin van de legislatuur.
Niet de burger maarde overheid moet besparen, onder meer op de administratie en politieke
kabinetten. We besparen niet op de noodzakelijke investeringen (bv. Infrastructuur,
economie,…)



Specifiek naar de Brusselse burger pleiten we voor de afschaffing van de gewestelijke
belasting ten laste van de gezinshoofden en voor een verlaging van de personenbelasting



We zorgen er voor dat de verschillende tarieven van de gewestelijke belastingen
(successierechten, schenkingsrechten,…) zoveel mogelijk op hetzelfde niveau komen als in
het Vlaams Gewest.



In afwachting van de fusie van de 19 gemeenten (zie verder) pleiten we voor een nieuw pact
met de lokale besturen vooral gericht op de afschaffing van een hele reeks lokale
‘pestbelastingen’.



We vergemakkelijken de toegang van KMO’s tot externe financiering voor bedrijven
(bijvoorbeeld met een Brusselse Winwinlening )



De jaarlijkse verkeersbelasting en BIV zullen we vergroenen door de belasting te berekenen
op basis van milieuparameters van de wagen



De N-VA pleit er voor dat het Gewest via zijn Fiscale administratie zelf zo veel mogelijk in
staat voor de inning van alle gewestelijk belastingen Zo kunnen we wetgeving en procedures
moderniseren. Deze dienst staat ook in voor de inning van alle gemeentelijke belastingen.
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Naar een confederaal model
Opeenvolgende staatshervormingen hebben telkens hun Brussel-prijs gehad. Stelselmatig
vervaagt bij elke staatshervorming de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen, waardoor
ook de politieke, culturele, taalkundige rechten van Brusselse Vlamingen verzwakt werden.
intussen wordt Brussel te veel een supergewest, een ‘gemeenschapsgewest’, een eiland los van
Vlaanderen en Wallonië. Kortom, te weinig als een hoofdstad aanzien.
In de Confederatie van de N-VA heeft de regio Brussel-Hoofdstad een bijzonder statuut. De regio
Brussel-Hoofdstad wordt geresponsabiliseerd en krijgt de grondgebonden en gemeentelijke
bevoegdheden toegewezen. Tegelijk wordt in Brussel de hoofdstedelijke functie versterkt, wordt
de band met Vlaanderen en Wallonië aangehaald en oefenen de deelstaten er de
persoonsgebonden bevoegdheden uit. Via de zogenaamde ‘Brussel-keuze’ krijgt de Brusselaar
voor diverse bevoegdheden namelijk het voorrecht te kiezen uit het Vlaamse systeem, of het
Franstalige systeem.
We versterken het overleg tussen Brussel en Vlaanderen, alsook het gewicht van de
Nederlandstaligen in de Brusselse politiek.
Verandering voor Vooruitgang
Zie hiervoor de resoluties van ons congres ‘Verandering voor Vooruitgang’.
1 Brussel of 19 gemeenten?
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een institutioneel kluwen dat weinig transparant en
allesbehalve efficiënt is. Brussel heeft veel bestuurders, maar slechts weinigen voelen zich
verantwoordelijk. Brussel en het hele land betalen zo een zware prijs voor de slechte
institutionele architectuur en het ondermaats bestuur.


De N-VA kiest voor een nieuw model. In dat model verdwijnen quasi alle structuren en komt
de beslissingsbevoegdheid bij één parlement en één regering. Met andere woorden, de
gemeenten worden gefuseerd en samengevoegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
de Regio Brussel Hoofdstad. Een stad heeft immers nood aan een sterke centrale aansturing
die het algemeen bovenlokaal belang vooropstelt.

Maar ook binnen de huidige structuren bieden we voorstellen aan die de gewestelijke en
gemeentelijke besluitvorming, administratie en afstemming al moeten verbeteren.




in afwachting van een fusie van Brusselse gemeenten is N-VA voorstander van verregaande
samenwerking tussen gemeente en OCMW. We willen uiteindelijk komen tot 1 sociaal beleid
voor Brussel.
We pleiten voor een grondige analyse, herziening van de verschillende dotaties van het
Gewest aan de gemeenten. Dit moet leiden tot minder fondsen en dotaties die in grotere
mate gebaseerd zijn op objectieve criteria. Deze moeten aanzetten tot intergemeentelijke
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samenwerking. Verband houden met het aanduiden van een Nederlandstalige schepen die
ook effectief voldoende budget en beleidsruimte heeft, onder meer op het vlak van
Nederlandstalig onderwijs en cultuur.


De VGC-administratie organiseert overleg met en tussen de Vlaamse schepenen en
gemeenteraadsleden in de 19 gemeenten, en informeert hen grondig over het beleid van de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel en de link met de gemeenten.

Verantwoordelijk en integer besturen
In december 2012 bestond het globale personeelsbestand van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel en de Brusselse Instellingen van Openbaar Nut uit ongeveer 5000 medewerkers. Wij
willen een modern overhead, een modern personeelsbeleid.
Verandering voor Vooruitgang


Met gerichte maatregelen voeren we verdere besparingen door in de personeels- en
werkingskosten van de overheid.



We voeren een modern diversiteitsbeleid met aandacht voor de verschillende doelgroepen.



Met respect voor de privacy maken we zoveel mogelijk “open data”, verzameld door de
overheid, openbaar.



We passen de verplichte tweetaligheid van de federale en Brusselse topambtenaren eindelijk
toe.



We evalueren jaarlijks alle ambtenaren.



Het parlementaire werkjaar laten we op 1 september beginnen.



Voor de hoofdstedelijke regering bouwen wij het aantal kabinetsleden per minister en
collegelid stelselmatig af door maximaal, doeltreffend en flexibel de beleidsondersteunende
capaciteit van de administratie in te schakelen.

5. Meer scholen en beter onderwijs
Onderwijs is de toekomst voor Brussel. We hebben dus nood aan sterk en kwalitatief onderwijs.
De N-VA wil alle kinderen maximale kansen op ontwikkeling bieden. Enkel op die manier wordt
het sociaal weefsel versterkt.
Verandering voor Vooruitgang


Om elk kind een plaats op school te garanderen, creëren we bijkomende schoolcapaciteit,
waarbij de kwaliteit vooropgesteld wordt.
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Een goede verhouding Nederlandstaligen en anderstaligen is een meerwaarde voor de
taalverwerving van de leerlingen. De N-VA ijvert voor een onderwijsbeleid waarbij de
toegang van Nederlandstaligen wordt gegarandeerd. We handhaven de voorrangsregels en
meer nog, we kijken strikt toe op het niveau van de beheersing van het Nederlands van de
ouders, bijvoorbeeld door de attesten van het Huis van het Nederlands, die toegang geven
tot voorrang, in de tijd te beperken en/of door het gevraagde niveau te verhogen.



De N-VA wil de kennis van de onderwijstaal testen op het moment dat een leerling instapt
in het Brussels Nederlandstalig onderwijs én op bepaalde essentiële momenten in de
schoolloopbaan (zoals de overgang van kleuter naar lager onderwijs en van lager naar
secundair onderwijs). Blijkt de kennis van het Nederlands onvoldoende om een vlotte
instroom in het Nederlandstalig onderwijs te garanderen, dan wordt er extra taalbegeleiding
toegekend (taalscreenings, taalbadklassen en bijspijkerlessen).



De N-VA zet maximaal in op de multifunctionele school als samenwerkingsverband tussen
verschillende sectoren om zo een brede leer- en leefomgeving tot stand te brengen.
Leerlingen en buurtbewoners kunnen immers na school naar bijvoorbeeld de muziekles, de
dansles of de volleybal gaan, georganiseerd door actoren uit het lokale verenigingsleven. We
betrekken de gemeenschapscentra hierbij.



De N-VA pleit voor de invoering van de ‘spijbelkaart’. Dit hoeft geen aparte kaart te zijn,
maar kan ook gekoppeld worden aan de e-ID die bewijst dat een jongere ingeschreven is in
een bepaalde school, zodat agenten kunnen nagaan of een jongere ingeschreven is in een
school en al dan niet spijbelt.



Elke school krijgt een aantal peters-rolmodellen uit diverse disciplines (ondernemers, politieagenten, …) en met een diverse achtergrond, die vanuit hun ervaring en functie de jeugd
aanmoedigen en sensibiliseren.



Er moet worden samengewerkt met ondernemers die leerlingen en studenten stages,
werkervaring en later werk aanbieden. Het TSO en BSO worden beter afgestemd op de
specifieke arbeidsmarkt in en rond Brussel.



De N-VA pleit voor het geven van specifieke aandacht aan lesgeven in een heterogene,
multiculturele omgeving in het kader van de lerarenopleiding. Omgaan met diversiteit en
anderstaligheid moeten een essentieel deel zijn van de lerarenopleiding. Binnen de
lerarenopleiding moet elke leerkracht-stagiair verplicht worden om een deel van zijn/haar
stage door te brengen binnen een grootstedelijke context.



Brussel heeft een tekort aan studentenkamers. Hierdoor wijken veel studenten uit naar
Leuven of Gent. Ten minste 500 extra koten worden op korte termijn gebouwd voor de
studenten ingeschreven in het Nederlandstalige hoger onderwijs.



Naar voorbeeld van andere studentensteden, pleit de N-VA voor de aanstelling van een
“studentenflik”. Deze politieagent is het aanspreekpunt voor de studenten , vormt de brug
tussen de studenten en de stad/gemeenten en kan ook een bemiddelende rol spelen in
eventuele geschillen tussen studenten en omwonenden.
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6. Brussel, waar ook Vlamingen thuis zijn.
Vlaanderen blijft uiteraard kiezen voor Brussel als zijn hoofdstad.
Er is immers een Vlaamse taal- en cultuurgemeenschap die historisch verankerd is in en met
Brussel.
Vlaanderen heeft bijzondere redenen om Brussel te blijven omarmen. Samen met de Vlaamse
havens is Brussel de belangrijkste motor van de Vlaamse economie. Voor een exportgerichte
economie als de Vlaamse is het een heel bruikbaar bekend merk. Het is geen eenrichtingsverkeer.
Er is ook een sterke Vlaamse impact op de Brusselse economie. Een belangrijk deel van de
Brusselse werkgelegenheid wordt aangestuurd vanuit Vlaanderen.
Verandering voor Vooruitgang


De Vlaamse Gemeenschap reserveert 5% van haar gemeenschapsmiddelen (ongeveer 725
miljoen euro per jaar) voor beleid in Brussel en mikt daarbij op 30% van de Brusselse
bevolking. Die investeringen zijn er voor álle inwoners. We handhaven wel de bestaande
voorrangsregels voor Nederlandstaligen en -kundigen (kinderopvang, onderwijs).



Ook wil de N-VA een correcte toepassing van de Brusseltoets als beleidsinstrument dat
gebruikt wordt om alle Vlaamse regelgeving te toetsen op de toepasbaarheid in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en op de band met Vlaanderen.



Vlaanderen zorgt in Brussel voor een aangepast drietalig (Nederlands, Frans, Engels)
onthaalbeleid voor het onthaal van expats.



Jaarlijks organiseert Vlaanderen een stijlvolle en breed toegankelijke 11-juli-viering op de
Brusselse Grote Markt, een Vlaams volksfeest dat open staat voor alle Vlamingen, alle
Brusselaars, alle bezoekers van de stad.



Vlaanderen zal de naleving van de taalwetgeving in Brussel actief opvolgen, en
ondersteuning bieden aan burgers die het slachtoffer zijn van taal-wantoestanden in Brussel,
zoals in de ziekenhuizen.



Brussel wordt beter en intensiever gepromoot als hoofdstad van Europa en van Vlaanderen.



De Vlaamse overheid onderzoekt hoe we rechtstreeks kunnen investeren in huurwoningen
voor werknemers in knelpuntberoepen gelieerd aan Vlaamse voorzieningen zoals
kinderopvang of onderwijs.



N-VA pleit voor een herkenbaar kwaliteitslabel voor de Vlaamse initiatieven in de hoofdstad (
kindercrèches, scholen, rust-en verzorgingshuizen,…)
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Brussel tweetalig
Brussel is een tweetalige hoofdstad. De gelijkwaardigheid van het Nederlands en het Frans is
essentieel voor haar hoofdstedelijke functie en haar rol als ontmoetingsplaats voor de twee
institutionele gemeenschappen. de tweetaligheid in Brussel laat te wensen over. Politie,
brandweer en hulpdiensten, ziekenhuizen, OCMW’s lokale en gewestelijke besturen: met de
regelmaat van de klok blijkt op basis van cijfermateriaal dat de taalwetgeving flagrant overtreden
wordt.
Verandering voor Vooruitgang


De N-VA kiest voor het principe van de tweetaligheid van de ambtenaar en niet de
tweetaligheid van de dienst.



De N-VA pleit voor de tweetaligheid van politici met een uitvoerend mandaat.



Om de toepassing van de taalwetgeving te garanderen, moeten inbreuken ook
gesanctioneerd worden, bijvoorbeeld door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht die dus
beslissingsbevoegdheid dient te krijgen.



Brusselse gewestelijke en gemeentelijke diensten dienen zich te laten bijstaan in hun
taal(promotie)beleid. Het Huis van het Nederlands is daarvoor de meest geschikte partner.
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