
 

 

Persmededeling – 10 juli 2013 

 

 

N-VA Brussel : worden  de Brusselse Vlamingen ingelijfd bij Wallo-Brux ? 

 

 
Via een gezamenlijk decreet  wil de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’  blijkbaar haar politiek 

inzake kindergeld, gezondsheidszorgen en hulp aan personen harmoniseren. Ze wil die ook  

bindend maken voor de Brusselse instelling die  ook bevoegd is voor de Brusselse 

Vlamingen (de GGC). Daardoor zouden  de Brusselse Vlamingen politiek  worden ingelijfd 

bij Wallo-Brux. N-VA Brussel kan dit niet geloven.  

 

De plannen  van  de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’  kan men lezen in de Franstalige pers  maar de 

Vlaamse partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen van de zesde staatshervorming blijken 

niet te reageren.  

 

 Paul De Ridder (N-VA parlementslid in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ) , Johan Van den 

Driessche (N-VA gemeenteraadslid in Brussel-stad)  en Karl Vanlouwe (N-VA senator) kunnen bijna 

niet geloven dat zo’n scenario in de maak zou zijn.  

 

De Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (GGC) is immers bevoegd voor alle Brusselaars en 

ook voor de honderden Brusselse instellingen die niet exclusief tot de Franse of Vlaamse 

Gemeenschap behoren en dus ook voor  de Brusselse Vlamingen.  

 

Johan Van den Driessche  : ‘Door dit gepland gezamenlijk decreet zouden  de Brusselse Vlamingen 

politiek dus ingelijfd worden bij Wallo-Brux  en politiek monddood worden gemaakt’. 

 

De Brusselse Vlamingen die in de GGC zetelen  zouden immers in een onmogelijke positie worden 

geduwd waarin zij  als kleine groep nauwelijks zouden kunnen wegen en weerwerk bieden aan de 

druk van  ‘Wallo-Brux’ voor alles wat zij beslissen. Dit is des te bedenkelijker omdat er uitgerekend in 

het beleid inzake kindergeld,  gezondheidszorg  en hulp aan personen zeer uiteenlopende 

opvattingen bestaan tussen Vlaanderen en Wallonië. 

 

Paul De Ridder :  ‘Trouwens, ook bij de Brusselse Vlamingen is er behoefte dat  de voor hen 

uitgewerkte regelingen te sterk zou afwijken van die welke gelden in Vlaanderen. Een pijnlijk 

voorbeeld in dit verband vormde de fameuze jobkorting.  De Brusselse Vlamingen hadden daar geen 

recht op…’ 

 

Karl Vanlouwe :  ‘Ik roep de Vlaamse traditionele partijen op dienaangaande alert te zijn voor deze 

mogelijke inlijving van Brusselse Vlamingen bij Wallo-Brux .  N-VA heeft in het verleden trouwens 

meermaals gewezen op de onwettige wijziging van  de Franse Gemeenschap in Wallo-Brux’. 
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