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I. Inleiding 
 

1. Al van bij de eerste stappen in de omvorming van de unitaire Belgische staat tot een 

federale staat vormde Brussel een twistpunt tussen Frans- en Nederlandstaligen. De Vlaamse 

eis tot culturele erkenning via autonomie kon slechts worden verwezenlijkt wanneer ook de 

Vlaamse minderheid in Brussel ervan kon genieten. Een overkoepelend deelstaatmodel voor 

alle Nederlandstaligen werd daarvoor als de beste garantie beschouwd. Naast deze Vlaamse eis 

rees de vraag om economische autonomie voor Wallonië. De Waalse vraag naar 

defederalisering van de sociaaleconomische hefbomen kon slechts worden beantwoord met een 

driedelig gewestmodel omdat het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad anders onder de 

economische autonomie van Vlaanderen zou vallen.1 

 

Het resultaat van dit oorspronkelijke meningsverschil is een uniek compromis, waarbij voor 

een dubbel deelstaatconcept is geopteerd. De artikelen 1 tot 3 van de Grondwet bepalen dat 

België als federale staat zowel gemeenschappen als gewesten omvat. In Brussel overlapt 

daardoor de territoriale bevoegdheid van zowel de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap als het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (hierna eenvoudigweg ‘Brusselse 

Gewest’ genoemd).  

 

De institutionele complexiteit gaat evenwel verder dan de eerste artikelen van de Grondwet 

doen vermoeden. Zo is in Brussel de federale overheid nog bevoegd voor biculturele 

aangelegenheden2 en is er een Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) ingericht 

om de gemeenschapsbevoegdheden inzake bipersoonsgebonden aangelegenheden waar te 

nemen.3 Daarnaast kunnen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap voor de uitoefening van hun 

bevoegdheden op Brussels grondgebied een beroep doen op de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) die in 

beginsel optreden als ondergeschikt bestuur. De Franse Gemeenschap kan in uitvoering van 

artikel 138 van de Grondwet de uitoefening van haar bevoegdheden evenwel toevertrouwen aan 

de COCOF. De vergadering van de COCOF treedt dan op als een volwaardig parlement, met 

wetgevende bevoegdheid. 

 

2. De Zesde Staatshervorming wijzigt het statuut van Brussel opnieuw,4 waarbij de vraag 

rijst of Brussel niet is verworden tot een région à part entière, of zelfs een supergewest waarin 

het door artikel 1 van de Grondwet gemaakte onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten 

(verder) vervaagt. In de Zesde Staatshervorming worden immers bevoegdheden overgedragen 

aan Brusselse instellingen inzake culturele (II) en persoonsgebonden aangelegenheden (III), 

                                                 
1 A. ALEN, België: een tweeledig en centrifugaal federalisme, Brussel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1990, 

10; W. PAS, “De dubbele gelaagdheid van het Belgische federalisme: quo vadis?” in P. POPELIER, D. SINARDET, 

et al. (eds.), België, quo vadis?, Antwerpen, Intersentia, 2012, 113. 
2 Op basis van haar residuaire bevoegdheid, zie: artt. 35 en 127, §2 GW. 
3 Artt. 128, §2 en 135 GW. 
4 De hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke 

bijdrage in dit boek van B. VAN LERBERGHE. De financiering van Brussel komt aan bod in de bijdrage van K. 

BAMS en T. CORTHAUT. 



2 

 

materies die in beginsel aan de gemeenschappen toekomen. De versterking van de Brusselse 

instellingen heeft onweerlegbaar ook een impact op de band tussen Brussel en beide grote 

gemeenschappen (IV). Ook in lokale aangelegenheden oefent het Brusselse Gewest voortaan 

bevoegdheden uit die de twee andere gewesten niet krijgen (V).  

 

3. Voor we ingaan op elk van deze elementen kan er nog op worden gewezen hoe de Zesde 

Staatshervorming Brussel ook heeft versterkt en vervolmaakt als Gewest. Het Brusselse Gewest 

krijgt niet alleen dezelfde nieuwe gewestbevoegdheden als de twee andere gewesten, maar bezit 

voortaan ook constitutieve autonomie.5 Daarmee verdwijnt een belangrijk onderscheid tussen 

het Brusselse Gewest enerzijds en het Vlaamse en Waalse Gewest anderzijds. 

 

Ook in een andere materie kan worden geopperd dat de ‘minderwaardigheid’ van het Brusselse 

Gewest recent is afgenomen, met name wat ordonnanties betreft. Hoewel ordonnanties net als 

decreten geldende wetsbepalingen kunnen “opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen”,6 zijn 

ze onderhevig aan een beperkt rechterlijk toezicht vanwege de gewone en de administratieve 

rechtscolleges en een beperkt administratief toezicht vanwege de federale overheid ter 

vrijwaring van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.7 In zijn arrest 

Gérardrie Immo van 21 april 2011 oordeelde het Hof van Cassatie dat de gewone rechter ook 

een decretale bepaling buiten toepassing mag laten in zoverre die strijdig is met een bijzondere 

wet. Er blijft vooralsnog onduidelijkheid bestaan over de precieze draagwijdte van dit 

cassatiearrest.8 We beperken ons hier tot de vaststelling dat het Hof van Cassatie ook op 

decreten een beperkt rechterlijk toezicht toelaat. 

 

II. Brusselse bevoegdheid in (bi)culturele aangelegenheden 
 

4. De Zesde Staatshervorming beperkt zich niet tot de overdracht van traditionele 

‘plaatsgebonden’ gewestbevoegdheden aan het Brusselse Gewest. Het Brusselse Gewest krijgt 

ook bevoegdheden inzake toerisme, dat tot voor kort als culturele aangelegenheid gold (1.), en 

inzake biculturele aangelegenheden sensu lato (2.). 

 

1. Toerisme 

 

5. Ingevolge het oude artikel 4, 10° BWHI waren de gemeenschappen bevoegd voor 

toerisme. Met de Zesde Staatshervorming wordt toerisme evenwel een gewestbevoegdheid en 

verhuist het naar artikel 6, §1, VI, eerste lid BWHI. De officiële motivatie luidt dat toerisme 

beschouwd kan worden als een “fundamentele bevoegdheid voor de ontwikkeling en 

economische diversificatie van de gewesten.”9 De keuze voor het gewest lijkt er evenwel vooral 

op gericht het Brusselse Gewest bevoegd te maken.10 Bij het Vlinderakkoord leek een 

principiële voorkeur voor het gewestelijke niveau immers niet aanwezig, aangezien werd 

afgesproken te voorzien in de toepassing van artikel 139 GW, waardoor voor het Duitse 

taalgebied de Duitstalige Gemeenschap de bevoegdheden inzake toerisme zal kunnen blijven 

                                                 
5 Zie daarover de bijdrage van M. ELST elders in dit boek en M. MERCKAERT, “De uitbreiding van de constitutieve 

autonomie ingevolge de zesde staatshervorming”, TBP 2013, 440-451. 
6 Artt. 19, §2 BWHI en 7, eerste lid Bijz.Wet Brussel. 
7 Artt. 9 en 45 Bijz.Wet Brussel. 
8 Zie voor een kritische analyse: S. FEYEN, “Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof op weg naar een 

nieuw conflict?”, RW 2012, 1358-1381. 
9 Toelichting bij het voorstel van bijzonder wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, Parl.St. Senaat 

2012-2013, nr. 2232/1, 97. 
10 Zie in die zin ook de tussenkomst van senator LAEREMANS (Vlaams Belang) in Verslag namens de Commissie 

voor de institutionele aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 149. 
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uitoefenen.11 Bovendien komt deze overdracht tegemoet aan de vraag van de Brusselse 

Hoofdstedelijke regering in haar Octopus-nota van 25 januari 2008.12 

 

De herkwalificatie van het toerisme tot gewestbevoegdheid herinnert aan de overdracht van de 

bevoegdheid van monumenten en landschappen in 1988. Deze bevoegdheid werd toen uit 

artikel 4, 4° BWHI gehaald en ingevoegd in artikel 6, §1, 7° BWHI omdat de bevoegdheid voor 

monumenten en landschappen nauw verbonden zou zijn met de gewestbevoegdheden voor 

stedenbouw en ruimtelijke ordening.13 In zijn advies bij het ontwerp van bijzondere wet 

formuleerde de Raad van State uitdrukkelijk geen opmerkingen bij deze werkwijze.14 Later 

erkende de Raad van State evenwel dat zich hier mogelijk een grondwettigheidsprobleem stelt, 

nu onduidelijk is of de bijzondere wetgever “naar eigen goeddunken de inhoud van het 

grondwettelijk begrip ‘culturele aangelegenheden’ […] kan bepalen.”15 De vraag is des te 

prangender aangezien tijdens de grondwetsherzieningsprocedure in 1970 uitdrukkelijk is 

gesteld dat monumenten en landschappen enerzijds, maar anderzijds ook het toerisme, tot de 

culturele aangelegenheden behoren.16 

 

6. De gemeenschappen behouden wel de bevoegdheid voor het verlenen van subsidies 

voor toeristische infrastructuur (nieuw art. 4, 10° BWHI). Daarnaast wordt een artikel 4bis 

ingevoerd in de BWHI dat de Vlaamse en Franse Gemeenschap toelaat in het kader van hun 

bevoegdheden Brussel verder te promoten op nationaal en internationaal vlak. Dezelfde 

bevoegdheid wordt toegekend aan het Brusselse Gewest en aan de GGC.17 Ook de federale 

overheid blijft bevoegd.18 Het sluiten van een Samenwerkingsakkoord hierover tussen de 

gemeenschappen en het Brusselse Gewest wordt in het vooruitzicht gesteld.19 

 

In zijn advies heeft de Raad van State erop gewezen hoe het principe van de exclusiviteit van 

bevoegdheden eraan in de weg staat dat zowel het Brusselse Gewest als beide gemeenschappen 

bevoegd zouden zijn voor subsidiëring van (dezelfde) toeristische infrastructuur. In de 

parlementaire voorbereiding ontbreekt het echter aan duidelijke criteria volgens welke de eigen 

bevoegdheden van de gemeenschappen en van de gewesten zullen kunnen worden 

afgebakend.20 

 

2. Gemeentelijke sportinfrastructuur, programma’s voor beroepsopleidingen en 

biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang 

 

                                                 
11 Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming. Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie 

voor de deelstaten, 11 oktober 2011, 42 (hierna: “Vlinderakkoord”). 
12 Regeerverklaring en regeerakkoord, Parl.St. Br.H.Parl. 2009, nr. A-8/1, 129. 
13 Wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Parl.St. 

Kamer BZ 1988, nr. 516/1, 3. 
14 Adv. RvS 18.638/VR, Parl.St. Kamer 1988, nr. 516/1, 37. 
15 Adv. RvS 20.611/8, Parl.St. Vl.R. 1992-1993, nr. 258/1, 35-36; J. VELAERS, De grondwet en de Raad van State, 

afdeling wetgeving : vijftig jaar adviezen aan wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het 

Arbitragehof, Antwerpen, Maklu, 1999, 726. 
16 Adv. RvS 20.611/8, Parl.St. Vl.R. 1992-1993, nr. 258/1, 35-36; J. VELAERS, De grondwet en de Raad van State, 

l.c., 726; Verslag namens de Commissie voor de herziening van de Grondwet, Parl.St. Kamer 1969-1970, nr. 

402/1, 26 en 28. 
17 Artt. 4, vierde lid en 63, laatste lid Bijz.Wet Brussel. 
18 De Raad van State bevestigde dat voor de federale bevoegdheid om Brussel te promoten geen uitdrukkelijke 

bepaling in de BWHI moet worden opgenomen. (Adv. RvS 53.932/AV, Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/3, 9) 
19 Doch slechts in de toelichting (Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 99 en nr. 2232/5, 149). Gezien de parallelle 

bevoegdheid van de federale overheid lijkt het aangewezen ook deze bij het Samenwerkingsakkoord te betrekken. 
20 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/3, 6-7. 
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7. Het Brusselse Gewest krijgt niet alleen bevoegdheden in aangelegenheden die vroeger 

als cultureel werden beschouwd. Voor het eerst worden ook bevoegdheden aan het gewest 

overgedragen die nog steeds culturele aangelegenheden betreffen. Volgens artikel 127, §1 GW 

komt de bevoegdheid voor culturele aangelegenheden in principe toe aan de Parlementen van 

de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. Hun decreten hebben evenwel slechts werking in 

respectievelijk het Nederlandse en het Franse taalgebied. Wat het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad betreft, gelden de gemeenschapsdecreten in culturele aangelegenheden slechts ten 

aanzien van de daar gevestigde instellingen “die wegens hun activiteiten moeten worden 

beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap.”21 Voor het overige – 

i.e. wat biculturele aangelegenheden betreft – was de federale overheid bevoegd als houder van 

de residuaire bevoegdheid. Behalve wanneer het om federale culturele instellingen ging, 

oefende de federale overheid deze bevoegdheden evenwel amper uit.22 

 

Met de Zesde Staatshervorming is een nieuw artikel 135bis in de Grondwet ingevoerd waarmee 

de bijzondere wetgever wordt gemachtigd om specifieke bevoegdheden inzake culturele 

aangelegenheden aan het Brusselse Gewest over te dragen: 

 

“Een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid kan, voor 

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

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°.” 

 

In uitvoering daarvan werd een artikel 4bis ingevoegd in de Bijz.Wet Brussel dat het Brusselse 

Gewest bevoegd maakt voor drie culturele aangelegenheden: de financiering en subsidiëring 

van de gemeentelijke sportinfrastructuur (A); het opzetten van programma’s voor 

beroepsopleidingen voor zover deze kaderen in het werkgelegenheidsbeleid en rekening 

houden met het specifieke karakter van Brussel (B); en de biculturele aangelegenheden voor 

zover deze van gewestelijk belang zijn (C). 

 

In lijn met hetgeen bepaald is in artikel 135bis GW bevestigt de eerste zinsnede van het nieuwe 

artikel 4bis Bijz.Wet Brussel dat de nieuwe bevoegdheden gelden “onverminderd de 

bevoegdheden van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.” De nieuwe bevoegdheden van het 

Gewest betreffen dan ook louter bevoegdheden die voorheen door de federale overheid werden 

uitgeoefend.  

 

A. Financiering en subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuur 

 

8. De overdracht van de financiering en subsidiëring van de gemeentelijke 

sportinfrastructuur betreft in wezen het legaliseren van een bestaande situatie. Al in 1990 werd 

met de (niet gepubliceerde) politieke Akkoorden van Terhulpen tussen de Franse Gemeenschap 

en het Waalse en Brusselse Gewest afgesproken dat het Brusselse Gewest de financiering van 

de gemeentelijke sportinfrastructuur van de Gemeenschappen zou kunnen overnemen.23 

Daarmee kon in het bijzonder de Franse Gemeenschap financieel enigszins worden ontlast.24 

                                                 
21 Art. 127, §2 GW. 
22 Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3210/3, 3. 
23 L. GALLEZ en A. VANDECAPPELLE, “L'intervention des communes dans les matières communautaires à 

Bruxelles” in E. WITTE, A. ALEN, et al. (eds.), De Brusselse negentien gemeenten en het Brussels model, Brussel, 

Larcier, 2003, 479-480. 
24 Bulletin van de interpellaties en de mondelinge vragen, Hand. Br.H.Parl. 2002-2003, nr. 55, 6-7. 
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Deze ongrondwettige constructie werd vervangen door de invoeging in 1993 van artikel 138 in 

de Grondwet, dat het mogelijk maakte de COCOF bevoegdheden van de Franse Gemeenschap 

inzake sportinfrastructuur te laten uitoefenen. 

 

Dat heeft het Brusselse Gewest evenwel niet belet alsnog zelf te voorzien in de financiering van 

de gemeentelijke sportinfrastructuur. In het Brusselse Parlement werd in dat verband gewezen 

op een gebrekkige financiering vanwege de Franse en Vlaamse Gemeenschap.25 Voor 

gemeentelijke sportinfrastructuur waren evenwel niet de gemeenschappen, maar de federale 

overheid bevoegd. De financiële ondersteuning van infrastructuur van de tweetalige, Brusselse 

gemeenten is immers moeilijk te realiseren via de gemeenschappen nu gemeentelijke 

infrastructuur niet kan worden beschouwd te behoren tot de ene of de andere gemeenschap.26 

Het gaat hier dan ook over biculturele sportinstellingen waarvoor de federale overheid bevoegd 

is gebleven.27 

 

Het optreden van het Gewest was ongrondwettig. Zo vernietigde het Grondwettelijk Hof 

recentelijk nog de bepalingen met betrekking tot de financiering van gemeentelijke 

sportinfrastructuur in de begrotingsordonnantie van 16 december 2011.28 Het Hof stelde vast 

dat het Brusselse Gewest niet bevoegd was om het beleid van de sportopleidingen en het beleid 

inzake gemeentelijke sportinfrastructuren te regelen in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad.29 Hoewel het Brusselse Gewest bevoegd was om te voorzien in de financiering van 

de gemeenschapscommissies,30 was het dat niet om financiële middelen rechtstreeks over te 

dragen aan de gemeenten.31 Met het nieuwe artikel 4bis Bijz.Wet Brussel verwerft het Brusselse 

Gewest hiervoor wel de bevoegdheid. 

 

Terwijl het Brusselse Gewest bevoegd wordt voor de gemeentelijke sportinfrastructuur, blijven 

de gemeenschappen evenwel bevoegd voor lokale sportinfrastructuur op basis van hun 

bevoegdheid voor sport (art. 4, 9° BWHI). In de woorden van het Vlinderakkoord zal “het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mogelijkheid hebben om op dezelfde manier als de 

Gemeenschappen op te treden.”32 De vraag rijst of het onderscheid tussen gemeentelijke en 

lokale sportinfrastructuur voldoende duidelijk is. 

 

9. Met de bevoegdheid voor financiering van gemeentelijke sportinfrastructuur heeft het 

Brusselse Gewest voortaan een stevige hefboom in handen om een gewestelijk sportbeleid te 

ontwikkelen.33 Een bespreking in het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement uit 2003 biedt alvast 

inspiratie. Toen werden immers een hele resem beleidsdoelstellingen opgesomd die met een 

                                                 
25 Zie bv. de tussenkomst van Marc COOLS (MR) in Hand. Br.H.Parl. 2002-2003, nr. 55, 6-7. 
26 Vgl. art. 127, §2 GW. Zie ook de argumentatie in Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 207: “Moest er 

bijvoorbeeld in een atletiekpiste worden voorzien voor de Franstaligen en een andere voor de Nederlandstaligen? 

Men heeft beseft dat het systeem dat voor het onderwijs of voor cultuur goed werkte, een kleine correctie nodig 

had voor die aangelegenheid.” 
27 Zie met betrekking tot de federale bevoegdheid voor biculturele sportinstellingen ook: Adv. RvS 28.055/4, 

Parl.St. Parl.Fr.Gem., 1998-1999, nr. 273/1, 40; Adv. RvS 30.819/4, Parl.St. Parl.Fr.Gem., 2000-2001, nr. 158/1, 

9; Adv. RvS 43.655/4, Parl.St. Parl.Fr.Gem., 2007-2008, nr. 523/1, 17. 
28 GwH 29 januari 2014, nr. 13/2014. Zie ook de nog hangende zaak met rolnr. 5701. 
29 GwH 29 januari 2014, nr. 13/2014, B.22.6. 
30 GwH 29 januari 2014, nr. 13/2014, B.24.3. 
31 GwH 29 januari 2014, nr. 13/2014, B.24.4. 
32 Vlinderakkoord, o.c., 44 (eigen onderlijning). 
33 Zie in dezelfde lijn het advies van de Raad van State aangaande het decreet van het Waalse Gewest dat voorzag 

in de financiering van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC): “Le financement d’une institution 

est, en effet, étroitement lié à son organisation et à son fonctionnement.” (Parl.St. Parl.Fr.Gem., 2000-2001, nr. 

158/1, 9-10). 
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gerichte financiering van sportinfrastructuur zouden kunnen worden gerealiseerd. Naast het 

financieren van topsportclubs ging het om het bevorderen van sportbeoefening door jongeren, 

de toegankelijkheid van sportinfrastructuur voor personen met een functiebeperking, de 

uitbouw van een specifiek aanbod gericht op vrouwen, het inschakelen van sportverenigingen 

als middel van integratie en in de strijd tegen racisme …34 Waar de zuivere financiering van 

gemeentelijke sportinfrastructuur als een usurperende bevoegdheid kon worden beschouwd, 

laten bovenstaande voorbeelden zien hoe deze bevoegdheid voor financiering van 

infrastructuur de mogelijkheid in zich draagt uit te groeien tot een de facto volwaardige, 

parallelle bevoegdheid voor sport. 

  

De vraag rijst dus hoever deze bevoegdheid reikt. Minister-President DUCARME (MR) nam zich 

in 2003 nog voor in samenspraak met de gemeenschappen de mogelijkheid van de organisatie 

van de Olympische Spelen te onderzoeken.35 Zou het Gewest zulks voortaan zelf kunnen door 

Brussel-Stad en/of andere organiserende gemeenten daarin financieel te ondersteunen? Of 

beperkt de omschrijving “gemeentelijke” sportinfrastructuur het Gewest tot de ondersteuning 

van kleinschalige projecten met een lokaal doelpubliek? In tegenstelling tot wat het geval is 

voor de programma’s voor beroepsopleidingen en de biculturele aangelegenheden van 

gewestelijk belang gaat de Raad van State in zijn advies niet in op de overdracht van deze 

bevoegdheid. 

 

B. Het opzetten van programma’s voor beroepsopleidingen voor zover deze kaderen in het 

werkgelegenheidsbeleid en rekening houden met het specifieke karakter van Brussel 

 

10. De bevoegdheid inzake Brusselse beroepsopleidingen betreft een parallelle 

bevoegdheid. Zo blijven de gemeenschappen op basis van artikel 4, 16° BWHI bevoegd voor 

de beroepsomscholing en –bijscholing. Het Brusselse Gewest heeft de gemeenschappen hier in 

het verleden al financieel in ondersteund door middelen over te maken aan de VGC en de 

COCOF.36 Voortaan zal het ook een eigen beleid kunnen ontplooien voor zover aan twee 

voorwaarden is voldaan. Enerzijds moeten de ontwikkelde programma’s voor beroepsopleiding 

kaderen in het werkgelegenheidsbeleid. Anderzijds moeten zij rekening houden met het 

specifieke karakter van Brussel. 

 

Met bovenvermelde dubbele voorwaarde wordt vermeden dat het Brusselse Gewest zou 

binnendringen in de gemeenschapsbevoegdheid voor onderwijs, en gegarandeerd dat de 

bevoegdheid wordt aangewend ten dienste van de gevoelde noodzaak een vollediger beleid van 

arbeidsbemiddeling op maat van Brussel te kunnen organiseren. De regeling maakt Actiris, de 

Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, bevoegd voor beroepsopleidingen. 

Voorheen was Actiris enkel bevoegd voor arbeidsbemiddeling. De VDAB daarentegen was, in 

het Vlaamse Gewest althans, zowel inzake opleiding als inzake bemiddeling al bevoegd.37 

 

                                                 
34 Bulletin van de interpellaties en de mondelinge vragen, Hand. Br.H.Parl. 2002-2003, nr. 55, 7-8. 
35 Hand. Br.H.Parl. 2002-2003, nr. 55, 10. 
36 Anders dan het geval was bij de financiering van de gemeentelijke sportinfrastructuur door het Brusselse Gewest 

zag het Grondwettelijk Hof hier geen graten in nu art. 83bis Bijz.Wet Brussel het Brusselse Gewest toelaat 

middelen over te dragen aan de VGC en de COCOF, zij het dat een verplichte verdeelsleutel geldt, waarbij voor 

elke overdracht van middelen 20% toekomt aan de VGC en 80% aan de COCOF (GwH 29 januari 2014, nr. 

13/2014, B.19.3-B.19.4). Zie ook de nog hangende zaak met rolnr. 5701. 
37 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 206. 
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Uit de parlementaire voorbereiding blijkt hoe bovenstaande regeling een compromis is tussen 

diegenen die beroepsopleiding geheel aan het Brusselse Gewest wilden toevertrouwen en 

diegenen die de bevoegdheid van de gemeenschappen ter zake wilden behouden.38  

 

C. Biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang 

 

11. De biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang betreffen ten slotte een 

voorheen residuaire federale bevoegdheid. Enige onduidelijkheid zou kunnen bestaan over wat 

moet worden verstaan onder ‘biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang’.39 De 

parlementaire voorbereiding vermeldt de Zinneke Parade, Flagey en Kunsten Festival des Arts 

als voorbeelden van biculturele activiteiten.40 Het Brusselse Gewest zou ook eigen musea 

kunnen oprichten.41 Het voorbeeld van de Zinneke Parade suggereert dat het ‘gewestelijk 

belang’ voortkomt uit de Brusselse organisatie, het Brusselse doelpubliek en de verankering in 

een lokale traditie. Nu de andere voorbeelden ook bezoekers en artiesten van buiten de grenzen 

van het Brusselse Gewest rekruteren, rijst de vraag in welke mate het ‘gewestelijk belang’ een 

feitelijke kwestie is en in welke mate de invulling ervan kan evolueren. Dezelfde problemen 

rijzen overigens rond het vereiste dat de Brusselse programma’s voor beroepsopleiding 

rekening moeten houden met ‘het specifieke karakter van Brussel’. 

 

De institutionele meerderheid wees de suggestie van de Raad van State af om de voorwaarde 

“voor zover deze van gewestelijk belang zijn” te vervangen door “voor zover ze niet van 

nationaal of internationaal belang zijn.”42 Ook de biculturele aangelegenheden van 

gemeentelijk belang worden uitgesloten.43 Daarnaast blijven ook de culturele instellingen met 

nationale of internationale uitstraling, zoals De Munt en Het Paleis voor Schone Kunsten, 

expliciet federaal, evenals de federale wetenschappelijke en culturele instellingen bedoeld in 

artikel 6bis, §2, 4° BWHI en de bevoegdheid tot het vrijwaren van de internationale rol en de 

hoofdstedelijke functie van Brussel.44 

 

Aldus gaat het wanneer puntje bij paaltje komt om een in omvang vrij bescheiden 

bevoegdheidsoverdracht. De invulling van deze bevoegdheid zal evenwel afhangen van de 

feitelijke initiatieven en de beschikbare middelen van het Gewest. Het is daarbij onduidelijk of 

en in welke mate het vereiste van ‘gewestelijk belang’ een begrenzing vormt voor de 

bevoegdheidsuitoefening.  

 

D. Evaluatie 

 

12. Een eerste kritiek op bovenstaande regeling vloeit voort uit artikel 39 van de Grondwet. 

Tijdens de parlementaire voorbereiding is opgeworpen dat artikel 4bis Bijz.Wet Brussel in strijd 

zou zijn met artikel 39 GW dat de bijzondere wetgever slechts toelaat gewestelijke organen 

bevoegdheid te verlenen bepaalde aangelegenheden te regelen “met uitsluiting van die bedoeld 

in de artikelen 30 en 127 tot 129 [van de Grondwet]”.45 De bijzondere wetgever zou daardoor 

                                                 
38 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 207. 
39 Adv. RvS 53.932/AV, Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/3, 53; Verslag namens de Commissie voor de 

herziening van de Grondwet en de hervorming van de instellingen, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3201/4, 38-39. 
40 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 184, vn. 1 en nr. 2232/5, 210. 
41 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 186. 
42 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/3, 53. 
43 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 280. 
44 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 185-187. 
45 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 160 en 348 e.v. en Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de 

Zesde Staatshervorming, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3201/2, 56 e.v. 
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grondwettelijk onbevoegd zijn een gewestelijk orgaan te belasten met 

gemeenschapsbevoegdheden vermeld in de artikelen 30, 127, 128 en 129 GW. 

 

De suggestie van senator DELPÉRÉE (cdH) dat artikel 127 GW enkel betrekking zou hebben op 

culturele aangelegenheden waarvoor slechts één gemeenschap bevoegd is, lijkt enigszins kort 

door de bocht.46 Niets in artikel 127 GW lijkt er immers op te wijzen dat met “culturele 

aangelegenheden” slechts wordt gedoeld op monoculturele aangelegenheden. Toch is artikel 

4bis Bijz.Wet Brussel niet ongrondwettig nu het zijn grondslag vindt in artikel 135bis GW. 

Artikel 135bis GW creëert een uitzondering op de regel van artikel 39 GW dat de 

gemeenschapsaangelegenheden zijn uitgesloten van toewijzing aan de gewestelijke organen. 

De principiële exclusiviteit van bevoegdheidsverdeling tussen gemeenschappen en gewesten 

wordt daarmee doorbroken. Hoewel deze constructie de coherentie van de Grondwet niet ten 

goede komt, konden voordien ook de artikelen 135, 136, 138 en 166, §3 GW reeds als een 

impliciete afwijking van artikel 39 GW worden beschouwd.47 

 

Toch kunnen hier vraagtekens bij worden geplaatst nu voor het eerst en uitdrukkelijk 

bevoegdheden uit artikel 127 GW worden toegewezen aan een Gewest. Daarmee wordt de 

opdeling tussen gemeenschaps- en gewestbevoegdheden radicaal doorbroken. 

 

13. Een tweede mogelijke kritiek die daarbij aansluit betreft de toewijzing van bovenstaande 

bevoegdheden aan het Gewest in plaats van aan de GGC.48 Hoewel de samenstelling van de 

organen van het Gewest en de GGC identiek is, is het verschil niet onbelangrijk nu in de 

verenigde vergadering van de GGC elke beslissing genomen moet worden bij volstrekte 

meerderheid van stemmen in elke taalgroep.49 De parlementaire voorbereiding verduidelijkt 

deze keuze niet. 

 

Wat de financiering van de gemeentelijke sportinfrastructuur betreft kan een verklaring worden 

gezocht in het gegeven dat deze bevoegdheidsoverdracht de bestendiging is van een bestaande 

situatie waarbij het Gewest rechtstreeks middelen ter beschikking van de gemeenten stelde. De 

toekenning van bevoegdheden inzake beroepsopleiding is er op gericht de bevoegdheid voor 

arbeidsbemiddeling van het Gewest te ondersteunen.50 Aldus zou een toekenning aan de GGC 

de overdracht zinledig maken aangezien dan nog steeds twee verschillende overheden bevoegd 

zouden zijn voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Wat de biculturele aangelegenheden 

van gewestelijk belang betreft, is het moeilijker een verantwoording te vinden voor het 

uitsluiten van de GGC. Men zou kunnen opwerpen dat het Gewest bevoegd dient te zijn omwille 

van het gebruik van de woorden “van gewestelijk belang” in de bevoegdheidsomschrijving. Het 

lijkt evenwel logischer deze woorden te lezen als een verwijzing naar de invloedssfeer van de 

betrokken culturele aangelegenheden die zich uitstrekt over het grondgebied of de bevolking 

van het hele Gewest eerder dan als een verwijzing naar de bevoegde overheid. 

 

Een meer algemene verklaring kan worden gezocht in de grondwettelijke beperking van de 

ordonnantiegevende bevoegdheid van de GGC tot persoonsgebonden aangelegenheden. Artikel 

135 GW, dat de basis vormt voor de ordonnantiegevende bevoegdheden van de GGC, handelt 

                                                 
46 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 162. 
47 A. ALEN en F. MEERSCHAUT, De Grondwet van het federale België, Mechelen, Kluwer, 2008, 22, vn. 91; J. 

VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 80. 
48 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 161 e.v. en 349 e.v. 
49 Bij een tweede stemming volstaat een derde van de stemmen in elke taalgroep. Zie: art. 72, vierde lid Bijz.Wet 

Brussel. 
50 Artt. 4, eerste lid Bijz.Wet Brussel en 6, IX, 1° BWHI. 
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immers slechts over de gemeenschapsaangelegenheden bedoeld in artikel 128 GW, i.e. de 

persoonsgebonden aangelegenheden en niet de culturele aangelegenheden van artikel 127 GW. 

Dat neemt niet weg dat de GGC wel als inrichtende macht kan optreden wat de culturele 

aangelegenheden van artikel 127 GW betreft en aldus al enigszins, als ondergeschikt bestuur, 

betrokken was bij de biculturele aangelegenheden.51 Sommigen zagen hierin een (ongebruikt) 

potentieel voor een coördinerende rol van de GGC in het Brusselse sportbeleid.52 Dat de 

ordonnantiegevende bevoegdheid van de GGC beperkt was tot persoonsgebonden 

aangelegenheden had bovendien niet hoeven te betekenen dat de bevoegdheid van de GGC 

daartoe beperkt diende te blijven. Hoewel artikel 135 GW niet voor herziening vatbaar was 

verklaard, kon dit artikel alsnog met ‘de truc van artikel 195 GW’ worden gewijzigd. Artikel 

135bis GW zelf is op die manier ingevoerd, aangezien de preconstituante niet had geanticipeerd 

op de invoeging ervan. De grondwetgever heeft evenwel anders beslist. 

 

14. Tot slot is tijdens de parlementaire voorbereiding opgeworpen dat de overdracht van 

bepaalde residuaire gemeenschapsbevoegdheden aan Brussel zou kaderen in een Waals-

Brusselse agenda die erop gericht is Brussel steeds verder los te maken van Vlaanderen.53 De 

indruk kan inderdaad ontstaan dat de Brusselse politici met deze overdracht worden beloond 

voor het balorig overschrijden van hun bevoegdheden. Er wordt evenwel geen beperking 

ingevoerd op de uitoefening van bevoegdheden door de beide gemeenschappen. Bovendien 

blijkt hoe in de realiteit de federale overheid haar bevoegdheid ter zake helemaal niet 

uitoefende. 

 

Dat neemt niet weg dat de toewijzing van culturele bevoegdheden aan het Brusselse Gewest 

wel degelijk ingaat tegen de logica die inherent is aan het Belgische, dubbel gelaagde 

federalisme en in dat opzicht een precedent zou kunnen vormen.54 De vraag rijst of het hier in 

de toekomst bij zal blijven. Het is immers duidelijk dat de Brusselse politiek nog verder wil 

gaan op dit traject. Zo probeerde het Brusselse Gewest in het verleden ook al de financiering 

van onderwijs en kinderdagverblijven naar zich toe te trekken55 en formuleerde voormalig 

Minister-President PICQUÉ (PS) de ambitie bij een zevende staatshervorming de officiële 

toekenning van deze financieringsbevoegdheid te bekomen.56 Pas wanneer het zover komt, zal 

het Gewest rechtstreeks kunnen optreden. In afwachting daarvan kan het Brusselse Gewest ook 

nu al de gemeenschapscommissies financieel ondersteunen in de uitoefening van hun 

bevoegdheden.57 Het Brusselse Gewest is dus wel bevoegd om de beroepsopleiding,58 het 

                                                 
51 Art. 64, §2 Bijz.Wet Brussel. 
52 B. VAN HYFTE, “Moeten Brusselse clubs kiezen: Vlaams of Frans? Staatsrecht toegepast op sport!”, Sport & 

Recht 2009, afl. 123, 1493. 
53 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 160-161 en 348 e.v.; Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de 

Grondwet, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3210/2, 1. 
54 Zie de waarschuwing van senator VANLOUWE (N-VA): Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 208 en 210. 
55 Zie: GwH 8 december 2011, 184/2011 en GwH 24 mei 2012, 67/2012. W. PAS spreekt in dit opzicht over het 

instrumentaliseren van het Brusselse Gewest door de Franse Gemeenschap en de COCOF (W. PAS, “De dubbele 

gelaagdheid van het Belgische federalisme”, l.c., 115). 
56 C. PICQUÉ, Toespraak Irisfeest, 5 mei 2012, www.parlbruparl.irisnet.be/images/RP/feteiris2012/ 

discourspicque.pdf, 11 (1 mei 2014). Merk op hoe hier een grondwetswijziging voor vereist is nu art 135bis GW 

geen betrekking heeft op de bevoegdheid voor onderwijs uit art. 127, §1, eerste lid, 2° GW en die voor 

kinderopvang, die als onderdeel van de persoonsgebonden aangelegenheden is verankerd in art. 128 GW.  
57 Zie art. 83bis Bijz.Wet Brussel. 
58 GwH 29 januari 2014, nr. 13/2014, B.19.3. 
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onderwijs,59 de kinderopvang60 etc. van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap (bijkomend)61 

te financieren mits zulks gebeurd via de VGC en de COCOF in hun hoedanigheid van 

ondergeschikt, gedecentraliseerd bestuur. 

 

III. Brusselse bevoegdheid in (bi)persoonsgebonden aangelegenheden 
 

15. De Zesde Staatshervorming hevelt bijkomende persoonsgebonden aangelegenheden 

over naar de gemeenschappen. Enerzijds worden de bevoegdheden met betrekking tot 

gezondheidsbeleid (I) en bijstand aan personen (II) uitgebreid, anderzijds worden met de 

bevoegdheden inzake justitiehuizen (III), gezinsbijslagen (IV) en filmkeuring (V) drie nieuwe 

categorieën van gemeenschapsbevoegdheden aan artikel 5, §1 BWHI toegevoegd. 

 

De uitoefening van deze bevoegdheden op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad is geregeld in artikel 128, §2 GW en wijkt af van wat geldt voor de culturele 

aangelegenheden van artikel 127 GW. Hieronder wordt eerst ingegaan op de regeling van 

artikel 128 GW. Vervolgens wordt kort stilgestaan bij elk van de vijf (nieuwe) categorieën van 

persoonsgebonden aangelegenheden. 

 

1. De uitoefening van persoonsgebonden bevoegdheden in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad  

 

16. Artikel 128, §2 GW bepaalt dat de decreten van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap 

met betrekking tot persoonsgebonden aangelegenheden kracht van wet hebben in 

“respectievelijk […] het Nederlandse taalgebied en […] het Franse taalgebied, alsmede, tenzij 

wanneer een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid er anders 

over beschikt, ten aanzien van de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad die, wegens hun organisatie, moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot 

de ene of de andere gemeenschap.” (eigen onderlijning) In de overige gevallen is in Brussel de 

GGC bevoegd.62  

 

Twee verschillen met de culturele aangelegenheden kunnen worden onderstreept: enerzijds is 

de bevoegdheid van de gemeenschappen voor instellingen gevestigd in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad niet gebaseerd op het unicommunautaire karakter van de activiteiten, maar 

op de unicommunautaire organisatie van de betrokken instelling.63 Anderzijds ligt de residuaire 

bevoegdheid voor persoonsgebonden aangelegenheden bij de GGC, waar deze voor culturele 

aangelegenheden bij de federale overheid ligt. 

 

17. Om te bepalen of een aangelegenheid onder de Vlaamse en Franse Gemeenschap of 

onder de GGC ressorteert, moet worden nagegaan of zij kan worden ingepast in een 

“individuele-rechtenlogica” of in een “instellingenlogica”. Wanneer een bevoegdheid wordt 

                                                 
59 GwH 24 mei 2012, 67/2012, B.9.3. 
60 GwH 8 december 2011, 184/2011. B.8.3. 
61 Bovenop de dotatie die het Brusselse Gewest aan de VGC en de COCOF toekent in uitvoering van de artt. 83ter 

en 83quater Bijz.Wet Brussel. 
62 Zie art. 135 GW en de artt. 60, vierde lid en 63 Bijz.Wet Brussel 
63 In de rechtsleer is gesuggereerd zowel voor culturele als voor persoonsgebonden aangelegenheden de huidige 

criteria cumulatief toe te passen, waardoor elke instelling die ofwel door haar organisatie, ofwel door haar 

activiteiten tot een gemeenschap behoort als unicommunautair kan worden beschouwd. De Zesde 

Staatshervorming voorziet evenwel niet in deze vereenvoudiging. (W. PAS, “De dubbele gelaagdheid van het 

Belgische federalisme”, l.c., 127) 
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uitgeoefend door het rechtstreeks64 toekennen van rechten en het opleggen van verplichtingen 

aan natuurlijke personen (“individuele-rechtenlogica”) komt zij automatisch toe aan de GGC. 

Bevoegdheden die worden uitgeoefend via instellingen (“instellingenlogica”) komen toe aan 

zowel de Vlaamse en de Franse Gemeenschap als aan de GGC afhankelijk van de uni- of 

bicommunautaire organisatie van de betrokken instellingen. 

 

De Raad van State merkte terecht op dat de logica, individuele-rechten of instellingen, waarmee 

de federale overheid een bevoegdheid uitoefende voor de overdracht aan de deelstaten niet mag 

worden beschouwd als determinerend voor de situatie na de Zesde Staatshervorming. Zo stelde 

de afdeling wetgeving dat het “niet uitgesloten [is] dat aangelegenheden die thans op federaal 

niveau volgens de ‘individuele rechtenlogica’ worden geregeld, na de overdracht van de 

bevoegdheid, door één of beide gemeenschappen volgens de ‘instellingenlogica’ worden 

geregeld, op voorwaarde dat ze binnen de grenzen van de federale loyauteit blijven.” 

 

In twee gevallen is de combinatie van beide logica’s uitgesloten, i.e. wanneer zulks voortvloeit 

uit de aard van de zaak, zoals in geval van het jeugdsanctierecht, en wanneer gebruik wordt 

gemaakt van de tweede zinsnede van artikel 128, §2 GW om een persoonsgebonden 

aangelegenheid uit te sluiten van gemeenschapsbevoegdheid. 

 

 

2. Gezondheidsbeleid en bijstand aan personen (artikel 5, §1, I en II BWHI) 

 

A. Algemeen 

 

18. Wat het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen betreft, verwerven in lijn van 

het voorgaande zowel de GGC als de beide gemeenschappen bevoegdheden voor het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

De GGC wordt vooreerst bevoegd voor aangelegenheden die verplichtingen of rechten op een 

tegemoetkoming impliceren. De toelichting in de parlementaire voorbereiding vermeldt (1) de 

tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB), (2) Impulseo, (3) consultaties voor 

tabaksontwenning, (4) de gecommunautariseerde prestaties die ten laste genomen worden in 

het kader van de maximumfactuur (MAF) en (5) mobiliteitshulpmiddelen.65 

 

Daarnaast worden de Vlaamse en Franse Gemeenschap bevoegd voor een aantal materies 

wanneer unicommunautaire instellingen betrokken zijn, terwijl de GGC bevoegdheid verwerft 

wat de instellingen betreft die wegens hun organisatie niet kunnen worden beschouwd te 

behoren tot de ene of de andere gemeenschap. De toelichting in de parlementaire voorbereiding 

vermeldt onder meer vaccinatie- en screeningscampagnes, ziekenhuisinfrastructuur, 

psychiatrische verzorgingstehuizen, rust- en verzorgingstehuizen (RVT), rustoorden voor 

bejaarden (ROB), en centra voor dagverzorging en centra voor kortverblijf (CKV).66 

 

                                                 
64 Ook de Vlaamse en Franse Gemeenschap kunnen in Brussel rechten en plichten creëren. Hun decreten zijn 

evenwel slechts van toepassing op de burgers “par le truchement des institutitions auxquelles ils s’adressent en 

toute liberté” (H. DUMONT en L. VANCRAYEBECK, “L'exercice des compétences communautaires à Bruxelles”, 

CDPK 2008, 247, eigen onderlijning). 
65 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 7. 
66 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 7-8. 
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Het aantal Nederlandstalige zorginstellingen in Brussel is beperkt. Nu de meeste Brusselse 

zorginstellingen bicommunautair of Franstalig zijn georganiseerd, wordt ook waar de 

instellingenlogica speelt vooral de GGC (en de Franse Gemeenschap) versterkt. 

 

Twee onderdelen van de bijstand aan personen verdienen extra aandacht: de 

mobiliteitshulpmiddelen (B) en het jeugdsanctierecht (C). 

 

B. Mobiliteitshulpmiddelen 

 

19. De Zesde Staatshervorming hevelt de bevoegdheid voor mobiliteitshulpmiddelen in 

ruime zin over naar de gemeenschappen.67 Voordien waren zowel het federale RIZIV als 

gemeenschapsinstellingen bevoegd.68 In Brussel zullen voortaan zowel instellingen van de 

Vlaamse en de Franse Gemeenschap als van de GGC mobiliteitshulpmiddelen ter beschikking 

kunnen stellen. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap behouden dus hun bevoegdheid ter 

zake, terwijl de GGC de mobiliteitshulpmiddelen overneemt van het RIZIV. 

 

Om de toegankelijkheid maximaal te garanderen wordt evenwel voorzien in één enkel loket, 

waarbij “de gehandicapte het geheel van de mobiliteitshulpmiddelen waarvan hij of zij kan 

genieten, kan verkrijgen door zich tot één enkele dienst te richten.”69 Daartoe wordt een 

verplicht samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap 

en de GGC in het vooruitzicht gesteld.70 In afwachting daarvan kunnen personen met een 

handicap zich richten tot de bevoegde diensten inzake het gehandicaptenbeleid van de Vlaamse 

en de Franse Gemeenschap, die bij wege van overgangsmaatregel eveneens bevoegd zullen zijn 

mobiliteitshulpmiddelen toe te kennen volgens de regels uitgevaardigd door de GGC en 

financieel ten laste van de GGC.71 Ondanks het bestaan van een parallelle bevoegdheid voor de 

gemeenschappen en de GGC wordt voor de burger dus één bevoegde dienst in het vooruitzicht 

gesteld. 

 

C. Jeugdsanctierecht 

 

20. Een andere bijzonderheid betreft het jeugdsanctierecht. Het jeugdsanctierecht, in de 

parlementaire voorbereiding steevast besproken onder de hoofding ‘justitie’, maar binnen de 

BWHI onderdeel van de bijstand aan personen, is een voorbeeld van de eerste uitzondering op 

de mogelijkheid de instellingenlogica te combineren met de individuele-rechtenlogica. De 

onmogelijkheid beide logica’s te combineren vloeit hier voort uit de aard van de zaak. De GGC 

is exclusief bevoegd nu de gemeenschappen geen bevoegdheid hebben om voor het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad maatregelen te bepalen die rechtstreeks op personen van toepassing 

zijn, en het onmogelijk is jeugdsanctierecht via unicommunautaire instellingen te 

ontwikkelen.72 

 

De GGC kan bij het uitoefenen van haar bevoegdheden wel een beroep doen op instellingen die 

afhangen van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap.73 Zo werd in 2008 al een 

                                                 
67 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 51-52. 
68 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 51. De gemeenschappen waren ter zake bevoegd op basis van hun 

bevoegdheid inzake het beleid van personen met een handicap (art. 5, §1, II, 4° BWHI). 
69 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 7. 
70 Art. 63, 2°, derde lid Bijz.Wet Brussel. 
71 Art. 63, 2°, vierde lid Bijz.Wet Brussel. 
72 Cfr. art. 128, §2 Grondwet; Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 54. 
73 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 24. 
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samenwerkingsakkoord gesloten waarbij de gemeenschappen hun diensten inzake 

jeugdbijstand ter beschikking van de GGC stelden.74 

 

3. Justitiehuizen (artikel 5, §1, III BWHI) 

 

21. De justitiehuizen, ondergebracht in het nieuwe punt III van artikel 5, §1 BWHI, vormen 

een eerste nieuwe categorie van overgedragen bevoegdheden inzake persoonsgebonden 

aangelegenheden. Wat Brussel betreft, stelt de parlementaire voorbereiding duidelijk dat “de 

Nederlandstalige en de Franstalige afdeling van het justitiehuis van Brussel afhankelijk [zullen 

worden] van respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.”75 De GGC 

heeft hier geen bevoegdheid nu het instellingen betreft die zullen worden beschouwd op basis 

van hun organisatie te behoren tot de ene of de andere gemeenschap. 

 

4. Gezinsbijslagen (artikel 5, §1, IV BWHI) 

 

22. Met de gezinsbijslagen wordt een punt IV toegevoegd aan de persoonsgebonden 

aangelegenheden in artikel 5, §1 BWHI. De gezinsbijslagen vormen een tweede uitzondering 

op de mogelijkheid de individuele rechtenlogica en de instellingenlogica te combineren. Anders 

dan bij het jeugdsanctierecht waar de incompatibiliteit van beide logica’s voortvloeit uit de aard 

van de aangelegenheid, wordt hier voor het eerst76 gebruik gemaakt van de mogelijkheid die 

artikel 128, §2 GW laat om af te wijken van het toepassingsgebied van gemeenschapsdecreten. 

Dit artikel bepaalt immers dat de decreten van de Vlaamse en Franse Gemeenschap in het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gelden ten aanzien van instellingen die wegens hun 

organisatie moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere 

gemeenschap “tenzij wanneer een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde 

meerderheid er anders over beschikt.” 

 

Het is hier dan ook de bijzondere wetgever zelf die de bevoegdheid van de Vlaamse en Franse 

Gemeenschap uitdrukkelijk uitsluit. Zo bepaalt artikel 63, tweede lid Bijz.Wet Brussel voortaan 

dat de bevoegdheid voor gezinsbijslagen behoort “tot de exclusieve bevoegdheid van het 

Verenigd College en de Verenigde Vergadering [van de GGC], daarin begrepen ten aanzien 

van de instellingen, die wegens hun organisatie moeten worden beschouwd uitsluitend te 

behoren tot de ene of de andere gemeenschap.” 

 

Het gevolg hiervan is dat de territoriale bevoegdheid van de gemeenschappen en van de GGC 

zal “verschillen naargelang die betrekking heeft op de bevoegdheid inzake gezinsbijslagen of 

op de overige gemeenschapsbevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden.”77 Het 

cumulatieve gebruik van de individuele-rechtenlogica en de instellingenlogica wordt hier als 

het ware doorkruist door de wil van de bijzondere wetgever de GGC exclusief bevoegd te 

maken. Het wordt de Vlaamse en Franse Gemeenschap onmogelijk gemaakt een eigen systeem 

van gezinsbijslagen in te voeren voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en dit wat de 

gezinsbijslagen in ruime zin betreft: gezinsbijslagen, geboortepremies, adoptiepremies, en 

andere uitkeringen van dezelfde aard.78 Het wordt daarmee onmogelijk een (aanvullend) 

                                                 
74 Zie Ord.Gem. 5 juni 2008 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse 

Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake 

hulpverlening aan jongeren, en Adv. RvS 37.475/VR/V, Parl.St. Ver.Verg.GGC 2007-2008, B-112/1. 
75 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/5, 28. 
76 W. PAS en J. VAN NIEUWENHOVE, “De zesde staatshervorming: hervorming van de instellingen en 

bevoegdheidsoverdrachten” in Recht in beweging, 20ste VRG-Alumnidag 2013, Antwerpen, Maklu, 2013, 119. 
77 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 29. 
78 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 67. 
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systeem van kinderbijslag te ontwikkelen naar model van de Vlaamse zorgverzekering waarbij 

één overkoepelend systeem toegankelijk zou zijn voor zowel Vlamingen (woonachtig in het 

Vlaamse Gewest) als geïnteresseerde Brusselaars. Dat neemt niet weg dat geen afbreuk wordt 

gedaan aan de bestaande bevoegdheden van de gemeenschappen.79 Daarbij kan gedacht worden 

aan de “premie voor jonge kinderen” uit het decreet Vlaamse sociale bescherming, waarvan het 

personeel toepassingsgebied zich uitstrekt tot inwoners van het Brusselse Gewest.80 

 

5. Filmkeuring (artikel 5, §1, V BWHI) 

 

23. De filmkeuring is als gemeenschapsbevoegdheid ingevoegd als punt V van artikel 5, §1 

BWHI.81 Hoewel de gemeenschappen en de GGC dienaangaande al in 1990 een 

samenwerkingsakkoord hadden gesloten,82 beklemtoonde de Raad van State in zijn arrest nr. 

137 262 van 18 november 2004 dat de filmkeuring een residuaire, federale aangelegenheid was 

gebleven.83 

 

Het Vlinderakkoord bepaalde dat in een aangepaste oplossing voor Brussel diende te worden 

voorzien.84 Die aangepaste oplossing bestaat in de overheveling aan de GGC.85 De 

‘aangepastheid’ van deze oplossing lijkt beperkt tot de toepassing van de normale 

bevoegdheidsverdelende regels in Brussel: om te vermijden dat iedere concrete verhouding en 

situatie door meer dan één enkele wetgever zou worden geregeld, moet in Brussel de GGC 

bevoegd zijn.86 Ook in 1990 was de GGC al betrokken bij het sluiten van het 

samenwerkingsakkoord met betrekking tot de filmkeuring. 

 

De N-VA-fractie in de Kamer diende een amendement in dat de filmkeuring niet als een 

persoonsgebonden, maar als een culturele aangelegenheid zou beschouwen, waarbij de 

bevoegdheid aan de gemeenschappen en niet aan de GGC zou worden toevertrouwd.87 De vraag 

rijst of daar de beoogde homogeniteit van bevoegdheidspakketten en de bestuurlijke efficiëntie 

in Brussel wel mee gediend zouden zijn nu in dat scenario de federale overheid vanuit de 

                                                 
79 Uiteenzetting senator BEKE (CD&V), Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 29. 
80 Decr.Vl. 13 juli 2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 23 augustus 2012. 
81 De afdeling wetgeving van de Raad van State had eerder al aangegeven dat de filmkeuring beter niet als 

onderdeel van de jeugdbescherming binnen de bijstand aan personen kon worden overgedragen nu de 

jeugdbescherming een optreden beoogt “door middel van bijzondere maatregelen en voorzieningen ten aanzien 

van een specifieke categorie van jongeren die door de algemeen-maatschappelijke en familiale structuren niet 

voldoende worden beschermd.” De bepaling met betrekking tot de jeugdbescherming heeft in tegenstelling tot de 

filmkeuring “niet de bescherming van de jeugd in het algemeen tot voorwerp.” (Adv. RvS 42.187/AV, Parl.St. 

Senaat 2006-2007, nr. 1716/2, 2). 
82 Samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 

Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad 

betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de intergemeenschapscommissie voor de filmkeuring 

gewijzigd door het Samenwerkingsakkoord van 3 oktober 2001, BS 20 april 1991, en BS 7 december 2001. 
83 Uit de toelichting bij een eerder voorstel van bijzondere wet tot overdracht van de bevoegdheid voor filmkeuring 

aan de gemeenschappen, blijkt hoe de inschrijving van “filmkeuring” in de BWHI eerder als een verduidelijking 

wordt beschouwd van de situatie zoals zij reeds door de wetgever werd geconcipieerd dan als een daadwerkelijke 

nieuwe overdracht. Zie Parl.St. Senaat 2005-2006, nr. 1716/1, 2: “Ingevolge deze tegenstrijdige rechtspraak 

expliciteert het onderhavige voorstel van bijzondere wet de gemeenschapsbevoegdheid inzake filmkeuring, een 

aangelegenheid die reeds vervat is in de gemeenschapsbevoegdheid inzake jeugdbescherming.” 
84 Vlinderakkoord, o.c., 46; Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 15. 
85 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 77; Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 45-46. 
86 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 257, met verwijzing naar Adv. RvS 53.932/AV, Parl.St. Senaat 2012-

2013, nr. 2232/3, 13. 
87 Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3201/2, 3. 
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residuaire bevoegdheid voor biculturele aangelegenheden bevoegd zou zijn gebleven voor het 

tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

 

 

6. Evaluatie 

 

24. Hoewel VAN ORSHOVEN de GGC al in 1989 bestempelde als een “Vierde 

Gemeenschap”88 bleven de ordonnantiegevende bevoegdheden van de GGC tot voor kort 

beperkt. Hoewel daar de laatste tien jaar verandering in is gekomen, was de GGC aanvankelijk 

bovendien niet al te actief.89 

 

De Zesde Staatshervorming zorgt nu voor een aanzienlijke aangroei van middelen en 

verantwoordelijkheden voor de GGC van 100 miljoen tot 1 miljard euro.90 In het licht van de 

recente kritiek van het Rekenhof op de werking van de GGC, rees de vraag of de “vierde 

gemeenschap” haar nieuwe bevoegdheden wel zou aankunnen.91 Daartoe is inmiddels een 

transitiemanager aangesteld die de werking moet doorlichten en de overheveling van de nieuwe 

bevoegdheden moet voorbereiden.92 

 

Een andere mogelijke kritiek heeft niet zozeer betrekking op de draagkracht van de GGC, maar 

op het bestaan van een “vierde gemeenschap” tout court. Zowel voor de gezondheidszorg als 

voor de gezinsbijslagen is tijdens de parlementaire voorbereiding geprotesteerd tegen de 

versterking van de GGC, waarbij erop is gewezen hoe de band tussen Vlaanderen en Brussel 

hier (grotendeels) wordt doorgesneden met het ‘risico’ dat Wallonië en de GGC een afgestemd 

beleid zouden voeren, mogelijks zelfs via gezamenlijke decreten.93 Hierop wordt in het 

volgende deel nader ingegaan. 

 

Dat de GGC versterkt uit de Zesde Staatshervorming komt, lijkt tot slot in tegenspraak met de 

inhoud van het Brusselse regeerakkoord van 2009. Daarin werd nog gepleit voor de volledige 

afschaffing van de GGC, waarbij het Gewest haar bevoegdheden zou overnemen, met behoud 

van de beschermingsregels voor de Nederlandstaligen.94 Hoewel de Zesde Staatshervorming 

deze vereenvoudiging niet doorvoert, blijft ook na de versterking van de GGC bij sommigen de 

ambitie bestaan de GGC en het Brusselse Gewest te laten fusioneren.95 

 

IV. De band tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap en het Brusselse 

Gewest 
 

                                                 
88 P. VAN ORSHOVEN, “Brussel anno 1989. Een derde gewest, een enige agglomeratie, drie 

gemeenschapscommissies en... een vierde gemeenschap”, RW 1989, 464 e.v. 
89 Zie: H. DUMONT en L. VANCRAYEBECK, “L'exercice des compétences communautaires à Bruxelles”, CDPK 

2008, 249 en 253. 
90 “Rekenhof mist jaarrekeningen GGC”, brusselnieuws.be 11 september 2013. 
91 “Rekenhof mist jaarrekeningen GGC”, brusselnieuws.be 11 september 2013. Zie: 20e Boek Rekenhof, Hand. 

Br.H.Parl. en Ver.Verg.GGC 2012-2013, nrs A-436/1 en B-68/1, 230 e.v. 
92 “GGC stelt transitiemanager aan”, brusselnieuws.be 6 juni 2013. 
93 Amendementen nrs. 84, 86 en 87 (G. D’HAESELEER e.a.), Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3201/2, 58-60; Parl.St. 

Kamer 2013-2014, nr. 3201/4, 45. 
94 Regeerverklaring en regeerakkoord, Parl.St. Br.H.Parl. 2009, nr. A-8/1, 131. 
95 Zie bv. de verklaring van G. VAN GOIDSENHOVEN (MR) in M-H, SALAH, “La 6ième réforme de l’Etat et les 

transferts de compétences en matière de santé, d’aide aux personnes et d’allocations familiales”, 

http://questionsante.org/bs/La-6eme-reforme-de-l-Etat-et-les. Zie ook: H. DUMONT, “Het statuut van Brussel: de 

perken van de onvermijdelijke complexiteit” in P. POPELIER, D. SINARDET, et al. (eds.), België, quo vadis?, 

Antwerpen, Intersentia, 2012, 162. 
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1. Vlaanderen en Brussel 

 

25. De positie van de Nederlandstalige minderheid in Brussel laat zich analyseren vanuit 

twee perspectieven: dat van de Vlaamse Brusselaar en dat van de Brusselse Vlaming. Vanuit 

het standpunt van de Vlaamse Brusselaar betekent de Zesde Staatshervorming in grote mate 

een status quo. De positie van de Nederlandstalige minderheid binnen de Brusselse instellingen 

verandert niet nu het bestaan van de taalgroepen,96 de “alarmbelprocedure”97 en de 

gegarandeerde vertegenwoordiging98 in het Brusselse Parlement niet worden gewijzigd, en ook 

de paritaire samenstelling99 van de Brusselse Regering behouden blijft.100 

 

In de Verenigde Vergadering van de GGC blijft ook het principiële vereiste van een 

meerderheid van stemmen in elke taalgroep gelden. Voor het Gewest bestond enkel voor het 

specifieke geval van ordonnanties met betrekking tot de ondergeschikte besturen101 een 

gelijkaardig vereiste van dubbele meerderheid.102 In beide gevallen geldt dat wanneer geen 

dubbele meerderheid gehaald wordt een tweede stemronde volgt waarbij een derde van de 

stemmen in elke taalgroep volstaat. De overheveling van bepaalde biculturele aangelegenheden 

naar het Gewest in plaats van naar de GGC kan in dat opzicht wel worden gezien als een 

verzwakking van de positie van de Vlaamse Brusselaars.103  

 

De positie van de Nederlandstalige minderheid wordt evenwel versterkt waar de Zesde 

Staatshervorming voorziet in drie nieuwe situaties waarin een dubbele meerderheid vereist is, 

en dat zonder ‘verzachtende’ tweede stemronde waarbij een derde van de stemmen in elke 

taalgroep zou volstaan. Het betreft vooreerst het aannemen van een zgn. ‘gezamenlijk decreet 

en ordonnantie’ of een ‘gezamenlijke ordonnantie’104, zowel in de Verenigde Vergadering van 

de GGC als in het Parlement van het Brusselse Gewest.105 Ook in de interparlementaire 

commissie waarin gezamenlijke decreten en/of ordonnanties worden gesloten voor ze door de 

betrokken parlementen worden goedgekeurd is een meerderheid van stemmen in elke taalgroep 

van de Brusselse delegatie(s) noodzakelijk.106 Die delegaties van het Gewest of de GGC moeten 

bovendien voor minstens één derde bestaan uit leden van de minst talrijke taalgroep, met een 

minimum van drie leden.107 Ook bij de uitoefening van de constitutieve autonomie door het 

Brusselse Parlement is een meerderheid van stemmen in elke taalgroep vereist, bovenop de 

noodzakelijke tweederde meerderheid.108 Tot slot is ook een dubbele meerderheid nodig voor 

het bepalen van de nadere regels en de organisatie van de zgn. gewestelijke volksraadpleging.109 

 

                                                 
96 Artt. 17 en 23 Bijz.Wet Brussel.  
97 Artt. 31 en 54 Bijz.Wet Brussel. 
98 Art. 20, §2 Bijz.Wet Brussel. 
99 Art. 34, §1 Bijz.Wet Brussel. 
100 Anders is het gesteld met de vertegenwoordiging van de Nederlandstalige Brusselaars in het federale parlement 

nu de kans reëel is dat er ingevolge de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geen Vlaamse 

verkozenen meer zullen zijn in de kieskring Brussel-Hoofdstad. (J. VELAERS, “De zesde staatshervorming, eerste 

fase: BHV, de randgemeenten, Brussel en de democratie - Deel I”, RW 2013, 1010) 
101 de bevoegdheden opgesomd in art. 6, §1, VIII, 1° tot 5° BWHI. 
102 Art. 28, derde lid Bijz.Wet Brussel. 
103 Zie in die zin ook: amendement nr. 2 (G. D’HAESELEER e.a.), Parl.St. Kamer 2012-2013, nr. 3210/2, 2. 
104 Zie over deze nieuwe vorm van samenwerking tussen de gemeenschappen en de gewesten art. 92bis/1 BWHI 

en de bijdrage van D. KEYAERTS over coöperatief federalisme elders in dit boek. 
105 Artt. 28, zesde lid en 72, vierde lid Bijz.Wet Brussel. 
106 Artt. 42, tweede lid en 63, zesde lid Bijz.Wet Brussel. 
107 Artt. 42, vierde lid en 63, achtste lid Bijz.Wet Brussel. 
108 Art. 28, vijfde lid Bijz.Wet Brussel. 
109 Art. 28, vierde lid Bijz.Wet Brussel. 
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De gewestelijke volksraadpleging110 staat mogelijks wel op gespannen voet met de 

bescherming die de Nederlandstaligen genieten dankzij o.m. de paritaire samenstelling van de 

Brusselse regering. Het risico bestaat dat, in het bijzonder in die aangelegenheden waarin een 

beroep wordt gedaan op de burger omdat binnen de regering of het parlement geen 

overeenstemming bestaat, de uitslag van een volksraadpleging tot een de facto dwingend 

resultaat leidt.111 De vraagt rijst in welke mate de bescherming van de minderheden kan worden 

verzoend met zo’n systeem van de facto directe democratie.112 De moeilijkheden die in de weg 

staan van een federale volksraadpleging lijken aldus evenzeer aanwezig binnen het Brusselse 

Gewest. PAS voorspelt dat een volksraadpleging over aangelegenheden die een meerderheid in 

elke taalgroep vereisen tot politieke en juridische problemen zal leiden.113 

 

26. Vanuit het perspectief van de Brusselse Vlaming oogt het plaatje minder rooskleurig. 

Het gebruik van de mogelijkheid van artikel 128, §2 GW om de bevoegdheid van de 

gemeenschappen inzake gezinsbijslagen exclusief toe te wijzen aan de GGC beïnvloedt 

ontegensprekelijk de band tussen Vlaanderen en Brussel.114 De Vlaamse overheid zal met haar 

beleid inzake gezinsbijslagen de Brusselse Vlamingen immers niet langer als doelgroep kunnen 

beschouwen. Men zou hier een keuze kunnen zien opduiken tussen de overheveling van 

bijkomende bevoegdheden aan de deelstaten of het behoud van de banden tussen Vlaanderen 

en Brussel. Zo lezen we ook in de parlementaire voorbereiding dat “hoe meer 

persoonsgebonden materies en bevoegdheden inzake uitkeringen worden overgeheveld, hoe 

groter het probleem van de toepasbaarheid in Brussel wordt.”115 

 

De toewijzing van biculturele aangelegenheden aan het Brusselse Gewest geeft het gewest de 

kans een cultureel beleid te ontwikkelen dat echter niet ten koste hoeft te gaan van de band 

tussen Brussel en Vlaanderen. De gemeenschappen blijven immers ten volle bevoegd, terwijl 

het federale beleid kan worden aangevuld met de ondersteuning van culturele activiteiten van 

gewestelijk belang. 

 

2. Wallo-Brux: Sint-Kwinten en Sint-Emilie 

 

27. Voor de Franse Gemeenschap liggen de kaarten enigszins anders. Anders dan de 

Vlaamse Gemeenschap waarvoor de VGC slechts een ondergeschikt bestuur is, heeft men er 

aan Franstalige kant immers voor gekozen de COCOF een volwaardige decreetgevende 

bevoegdheid te geven. Sinds het Sint-Kwintensakkoord en de invoering van artikel 138 GW 

kan de Franstalige Gemeenschap haar bevoegdheden laten uitoefenen door het Waalse Gewest 

en de COCOF. In de parlementaire voorbereiding van de Zesde Staatshervorming is benadrukt 

dat artikel 138 GW ook kan worden toegepast in aangelegenheden die in Brussel aan de GGC 

                                                 
110 Zie over de controle van het Grondwettelijk Hof op de organisatie van de volksraadpleging in gewestelijke 

materies de bijdrage van E. MAES elders in dit boek. 
111 De Raad van State heeft hier reeds herhaaldelijk op gewezen. Zie bv.: Adv. RvS 15.853/AV, Parl.St. Kamer 

1983-1984, nr. 783/2, 17-19 en Adv. RvS 33.789/AV en 33.791/AV, Parl.St. Vl.Parl. 2001-2002, nr. 1131/1, 12-

13 en nr. 1176/2, 2. 
112 Voor een uitgebreide bespreking van de spanning tussen volksraadplegingen en de federale staatsstructuur, zie : 

J. VELAERS en P. POPELIER, “Le référendum constitutionnel en Belgique” in E. DIRIX en Y.-H. LELEU (eds.), 

Rapports belges au Congrès de l'Académie internationale de droit comparé à Utrecht, Brussel, Bruylant, 2006, 

626-631.  
113 W. PAS, “De dubbele gelaagdheid van het Belgische federalisme”, l.c., 153. 
114 MADDENS wijst erop dat het ook anders had gekund: B. MADDENS, “De Brusselkeuze van de N-VA of de 

Brussel-inlijving van de Franstaligen?”, Knack.be 5 januari 2013. 
115 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 225. 
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worden toevertrouwd. Dat de GGC bevoegd wordt voor gezinsbijslagen staat een toewijzing 

aan het Waalse Gewest niet in de weg.116 

 

Het Sint-Kwintensakkoord dient twee doelstellingen. Enerzijds laat artikel 138 GW de 

Franstalige Gemeenschap toe haar precaire financiële situatie te verlichten door de uitoefening 

van bevoegdheden over te laten aan het Waalse Gewest en de COCOF. Anderzijds kan zo beleid 

worden georganiseerd op het niveau van het gewest, wat aansluit bij de Franstalige visie op het 

Belgische staatsbestel. Men zou kunnen suggereren dat de Franse Gemeenschap (of de 

‘Fédération Wallonie-Bruxelles’) daarbij steeds minder als volwaardige deelstaat fungeert, 

maar eerder als koepel en overlegorgaan tussen Franstalige politici uit het Brusselse en het 

Waalse Gewest. 

 

28. Met de de facto omdoping tot Fédération Wallonie-Bruxelles lijkt de Franse 

Gemeenschap evenwel een nieuwe dynamiek gevonden te hebben. Zo hebben de 

partijvoorzitters van PS, MR, cdH en Ecolo op 20 september 2013 het zogenaamde Sint-Emilie-

akkoord gesloten. Daarin uiten zij de ambitie de gezinsbijslagen en de ouderenzorg in Brussel 

en Wallonië zoveel als mogelijk op dezelfde leest te schoeien, mogelijks zelfs via gezamenlijke 

decreten en ordonnanties. 

 

Dit akkoord heeft heel wat protest uitgelokt aan Vlaamse kant. De indruk ontstaat immers dat 

net voor die aangelegenheden waarin Vlaanderen de (Vlaamse) Brusselaars loslaat een inlijving 

bij de Wallo-Brux volgt.117 Nu de gezinsbijslagen aan de GGC zijn toevertrouwd is voor de 

uitoefening van deze bevoegdheid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad echter eveneens 

een Vlaamse meerderheid nodig. In dat opzicht vormt dit akkoord slechts een voorstel waarover 

met de Vlaamse Brusselaars zal moeten worden onderhandeld. Het blijft evenwel opmerkelijk 

hoe de drieledige gewestvisie op het Belgische federalisme hier plaatsmaakt voor een (voorstel 

van) gecoördineerd Waals-Brussels optreden. 

 

V. De interne, Brusselse staatshervorming: de vervolmaking van een 

supergewest? 
 

29. De Zesde Staatshervorming beïnvloedt niet alleen de verhouding tussen de deelstaten 

en de federale overheid, maar heeft ook gevolgen voor de verhoudingen binnen het Brusselse 

Gewest. Een interne Brusselse Staatshervorming werd zelfs expliciet als voorwaarde verbonden 

aan de herfinanciering van Brussel.118 

 

Een eerste pakket van deze intra-Brusselse hervorming vloeit voort uit wijzigingen aan federale 

(bijzondere) wetgeving en situeert zich op het niveau van de agglomeratie (1.). Een tweede 

pakket heeft betrekking op de verhouding tussen het Gewest en de gemeenten, zoals geregeld 

bij ordonnantie (2.). 

 

 

1. De versterking van de Brusselse agglomeratie: de Minister-President als 

provinciegouverneur? 

 

                                                 
116 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 75. 
117 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 140; C, VANSCHOUBROECK, “Er komt geen Brussel op Waalse leest”, 

De Standaard, 20 september 2013, 9; B. MADDENS, “De Brusselkeuze van de N-VA of de Brussel-inlijving van 

de Franstaligen?”, Knack.be 5 januari 2013. 
118 Vlinderakkoord, o.c., 23. 
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A. De omweg van de agglomeratie 

 

30. Voor de Zesde Staatshervorming was de uitoefening van de bevoegdheden van de 

Brusselse agglomeratie al toevertrouwd aan de organen van het Brusselse Gewest.119 In 

uitvoering van artikel 166, §2 GW bepaalt artikel 48 Bijz.Wet Brussel immers dat “de 

bevoegdheden van de Raad en van het college van de Brusselse agglomeratie respectievelijk 

uitgeoefend [worden] door het Parlement en door de Regering [van het Brusselse Gewest].” 

Deze constructie liet toe, via de omweg van de agglomeratie, een Brusselse instelling met 

gemeenschapsbevoegdheden te belasten.120 

 

In het kader van de Zesde Staatshervorming is artikel 48 Bijz.Wet Brussel aangevuld met drie 

leden die toelaten bevoegdheden van de agglomeratie specifiek toe te wijzen aan de Minister-

President of de Brusselse Regering. De ‘omweg’ van de agglomeratie centraliseert het 

veiligheidsbeleid in handen van de Brusselse uitvoerende macht. 

 

B. Nieuwe agglomeratiebevoegdheden op vlak van veiligheid 

 

31. Artikel 4 van de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van agglomeraties en de 

federaties van gemeenten is daarvoor aangevuld met een §2quater: 

 

“De Brusselse agglomeratie: 

 

1° oefent de bevoegdheden uit [van de provinciegouverneur inzake handhaving 

van de openbare orde en opvordering van de gewapende machten], alsook de 

bevoegdheden die in specifieke wetten worden toegekend aan de 

provinciegouverneur, behalve indien deze specifieke wetten er anders over 

beschikken; 

2° coördineert de veiligheidsbeleidslijnen en verzekert en coördineert in dat 

kader de monitoring en de registratie van de criminaliteit; 

3° werkt het gewestelijk veiligheidsplan uit […]; 

4° oefent het toezicht uit op de begrotingen van de politiezones; 

5° moedigt het samenvoegen van administratieve diensten van de politiezones 

aan, alsook het beroep van deze diensten op de aankoopcentrale voor de 

aankoop van materiaal; 

6° coördineert de preventiebeleidslijnen; 

7° stelt een harmoniserende tekst voor de politiereglementen voor, met 

inachtneming van de specifieke kenmerken van de gemeenten.” 

 

Nu de Brusselse agglomeratie instaat voor de uitoefening van bevoegdheden van de 

provinciegouverneur (1°) wordt de functie van gouverneur van het administratief 

arrondissement Brussel-Hoofdstad afgeschaft. De bevoegdheden van de voormalige 

gouverneur zullen in Brussel voortaan worden uitgeoefend door de Minister-President van de 

Brusselse regering of door een hoge ambtenaar die door deze regering wordt benoemd. 

 

Die hoge ambtenaar krijgt in ieder geval de taken van de voormalige gouverneur toevertrouwd 

met betrekking tot de civiele veiligheid en de uitwerking van plannen voor noodtoestanden.121 

Omdat de wapenwetgeving voorziet in een administratief beroep bij de minister van Justitie 

                                                 
119Art. 166, §2 GW en art. 48 Bijz.Wet Brussel. 
120 P. VAN ORSHOVEN, “Brussel anno 1989”, l.c., 459. 
121 Art. 48, derde lid Bijz.Wet Brussel. 
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tegen beslissingen van de gouverneur stelt de parlementaire voorbereiding dat het aanbevolen 

is ook de opdrachten van de gouverneur in het kader van deze wetgeving toe te wijzen aan de 

hoge ambtenaar.122 De Minister-President neemt op zijn beurt in ieder geval de uitoefening van 

de bevoegdheden inzake ordehandhaving van de gouverneur over. Daarnaast worden ook de 

coördinatie van de veiligheid (2°) en de harmonisering van gemeentelijke politiereglementen 

(7°) hem exclusief toevertrouwd.123 

 

Het toezicht op de begrotingen van de politiezones (4°) wordt, hoewel het eveneens een 

voormalige opdracht van de gouverneur betreft, toevertrouwd aan de Brusselse Regering in 

plaats van aan de Minister-President.124 De Brusselse Regering oefent eveneens de bevoegdheid 

uit met betrekking tot de uitwerking van het gewestelijk veiligheidsplan (3°), waarvoor ook 

wordt voorzien in de oprichting van een gewestelijke veiligheidsraad.125 

 

Voor de aanmoediging van de administratieve diensten om te fusioneren en een beroep te doen 

op de aankoopcentrale (5°) en voor de coördinatie van de preventiebeleidslijnen (6°) geldt bij 

gebrek aan bijzondere bepaling de algemene regel van artikel 48, eerste lid Bijz.Wet Brussel: 

het Brusselse Parlement en de Brusselse Regering treden hierbij op in plaats van de Raad en 

van het college van de Brusselse agglomeratie. 

 

C. Evaluatie 

 

32. De tekst van de Bijz.Wet Brussel is er niet helderder op geworden door de toevoeging 

van drie nieuwe leden aan artikel 48, die elk verwijzen naar een andere tak van het Brusselse 

Gewest: Parlement en Regering, Minister-President, en Regering. Dat verschillende wetten 

moeten worden samen gelezen om een overzicht te bekomen over de precieze 

bevoegdheidsverdeling maakt de wetgeving weinig transparant. Aldus zijn verschillende 

gewestorganen bevoegd voor de bevoegdheden van de agglomeratie (uit de wet van 26 juli 

1971) die op hun beurt gedeeltelijk teruggaan op bevoegdheden uit de provinciewet en andere 

wetten die bevoegdheden toekennen aan de provinciegouverneur. Dat neemt niet weg dat de 

bundeling van veiligheidsbevoegdheden bij de agglomeratie het Gewest ontegensprekelijk 

versterkt,  zij het onrechtstreeks. 

 

De Raad van State herinnerde er in zijn advies aan dat de delegatie van 

agglomeratiebevoegdheden aan instellingen andere dan de organen van het Brusselse Gewest, 

in casu aan de hoge ambtenaar, slechts mogelijk is voor zover deze een tweetalig karakter 

hebben en borg staan voor de correcte toepassing van de taalwetten.126 

 

Tijdens de parlementaire bespreking van bovenstaande hervorming is opgeworpen dat een 

gouverneur apolitiek moet zijn. De Minister-President van het Brusselse Gewest is dat evenwel 

niet.127 Er zijn twee antwoorden op deze kritiek te ontwaren in de parlementaire stukken. Zo 

benadrukt de staatssecretaris voor institutionele hervormingen het onderscheid tussen de 

hoedanigheid van voorzitter van de Brusselse regering enerzijds en die van hoofd van de 

agglomeratie anderzijds.128 Daarnaast wordt het vervangen van een persoon met een 

                                                 
122 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/1, 190. 
123 Art. 48, derde lid Bijz.Wet Brussel. 
124 Art. 48, vierde lid Bijz.Wet Brussel. 
125 Art. 37bis Bijz.Wet Brussel. 
126 Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 2232/3, 55. 
127 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 213-214. 
128 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 366. 
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administratieve opdracht door iemand die politieke verantwoording verschuldigd is net als een 

kwaliteit voorgesteld die de democratische controle versterkt.129 Dat het toezicht op de 

begrotingen van de politiezones aan de voltallige regering is toegewezen, moet wellicht worden 

gelinkt aan het gebrek aan politieke neutraliteit in hoofde van de Minister-President. 

 

De functie van vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad blijft 

behouden.130 Als commissaris van de federale regering131 is de vice-gouverneur belast met het 

toezicht op de toepassing van de taalwetgeving in het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad.132 Ondanks het afschaffen van de functie van gouverneur behoudt de vice-

gouverneur ook zijn titel. 

 

De hervorming van het Brusselse veiligheidsbeleid voorziet niet in de samenvoeging van de 

zes Brusselse politiezones. Wel krijgt de Minister-President met deze hervorming een 

belangrijke coördinerende rol en beoogt men een zekere harmonisatie wat de 

politiereglementen betreft. Een geharmoniseerd politiereglement zal evenwel slechts juridische 

waarde verkrijgen wanneer het wordt goedgekeurd door de betrokken gemeentebesturen, die 

nog specifieke elementen voor hun eigen gemeente kunnen toevoegen.133 

 

2. De relatie tussen de gemeenten en het Gewest 

 

33. In het Brusselse regeerakkoord van 2009 werd benadrukt dat wat de verbetering van de 

bevoegdheidsverdeling tussen het Gewest en de gemeenten betreft “alleen het Gewest bevoegd 

is om deze denkoefening te voeren.”134 Dat ook het Vlinderakkoord een sectie wijdde aan de 

intra-Brusselse vereenvoudiging toont evenwel hoe de Brusselse structuur de grenzen van het 

gewest overschrijdt en deel uitmaakt van het debat tussen de twee grote gemeenschappen van 

het land.135 

 

Het Brusselse regeerakkoord voorzag in de oprichting van een werkgroep bestaande uit 

politieke vertegenwoordigers van het Gewest en de gemeenten. In de praktijk werd in twee 

etappes gewerkt. Een eerste Groep van wijzen moest de problemen oplijsten en input 

samenbrengen van mensen uit het werkveld. Een tweede werkgroep moest tot concrete 

voorstellen komen. Deze werkgroep, waarvan de samenkomst werd opgeschort in afwachting 

van de federale institutionele onderhandelingen, bereikte uiteindelijk een akkoord op 20 

september 2011. Dit akkoord werd integraal opgenomen in het Vlinderakkoord van 11 oktober 

2011. Het aannemen van de hervormingen door het Brusselse Parlement werd daarin 

uitdrukkelijk als voorwaarde geformuleerd voor de herfinanciering van Brussel.136 

 

                                                 
129 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 368. 
130 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 77. 
131 Art. 5, §2 Prov.W. 
132 Art. 65, §1 Taalwet Bestuurszaken. 
133 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 368. 
134 Regeerverklaring en regeerakkoord, Parl.St. Br.H.Parl. 2009, nr. A-8/1, 130. 
135 B. CADRANEL en Y. MOSSOUX, “L'articulation des compétences régionales et locales dans la Région de 

Bruxelles-Capitale: l'autonomie locale menacée ou recadrée?” in J. SAUTOIS en M. UYTTENDAELE (eds.), La 

sixième réforme de l'Etat (2012-2013). Tournant historique ou soubresaut ordinaire?, Limal, Anthémis, 2013, 

451 
136 Vlinderakkoord, o.c., 23. 
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34. Op vlak van stedenbouw137 is de procedure voor het verkrijgen van een 

stedenbouwkundige vergunning vereenvoudigd, waardoor de gemeenten voortaan autonoom 

kunnen beslissen over het toekennen van een bouwvergunning. Als de aanvraag niet is 

onderworpen aan een voorafgaande effectenbeoordeling en de overlegcommissie een gunstig 

advies heeft uitgebracht, is geen bijkomend advies van de gemachtigde ambtenaar van de 

gewestelijke directie voor stedenbouw meer vereist.138 In het geval van een duidelijke 

tekortkoming van de gemeente bij de behandeling van de aanvraag kan de gemachtigde 

ambtenaar van het Gewest wel uit eigen initiatief beslissen de aanvraag in behandeling te 

nemen, mits de gemeente na een waarschuwing in gebreke blijft de tekortkoming te 

verantwoorden.139 In een aantal gevallen, zoals voor handelingen en werken die plaatshebben 

in een gebied bestemd voor projecten van gewestelijk belang, is het de gemachtigde ambtenaar 

van het Gewest die de bouwvergunning uitvaardigt, zonder tussenkomst van de gemeente.140 

 

Op vlak van huisvesting141 wordt het aantal Openbare Vastgoedmaatschappijen142 verminderd 

van de actuele 33 tot 16.143 

 

Inzake mobiliteit heeft het Gewest een kaderordonnantie aangenomen,144 waarin wordt 

voorzien in het opstellen van een gewestelijk mobiliteitsplan door de Brusselse Regering. Elke 

gemeente zal een gemeentelijk mobiliteitsplan uitwerken dat het gewestelijk mobiliteitsplan om 

moet zetten op lokaal niveau.145 De Brusselse regering zal haar goedkeuring moeten geven aan 

de gemeentelijke mobiliteitsplannen.146 Wegenwerken zullen steeds in overeenstemming met 

de mobiliteitsplannen moeten zijn.147 

 

Het Vlinderakkoord bepaalde aangaande parkeerbeleid dat “[h]et gewestelijk parkeerbeleid, 

dat in grote lijnen reeds vastligt in een ordonnantie, wordt voortgezet.” De ordonnantie 

waarnaar wordt verwezen dateert van 2009148 en voorziet onder meer in de opstelling van een 

Gewestelijk parkeerbeleidsplan en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk 

Parkeeragentschap, belast met het uitvoeren van het parkeerbeleid van het Gewest.149 Dit 

Gewestelijk parkeerbeleidsplan is aangenomen op 18 juli 2013150 en moet vertaald worden in 

gemeentelijke parkeeractieplannen.151 Zo kan het parkeerbeleid van de Brusselse gemeenten 

geharmoniseerd en vereenvoudigd worden.  

                                                 
137 Ord.Br. 26 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels 

wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO), BS 30 augustus 2013. 
138 Artt. 126, §§ 6 en 7 en 155, §2, vijfde lid Brussels wetboek van ruimtelijke ordening, BS 26 mei 2004. 
139 Art. 164, eerste en tweede lid Brussels wetboek van ruimtelijke ordening 
140 Art. 175 Brussels wetboek van ruimtelijke ordening 
141 Ord.Br. 26 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, 

BS 30 augustus 2013. 
142 Dit is “elke door de [Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij] erkende rechtspersoon die als opdracht 

heeft sociale woningen te verwezenlijken en ter beschikking te stellen en het Gewest als aandeelhouder heeft” (art. 

2, 14° Brusselse Huisvestingscode). 
143 Art. 44, §2bis Brusselse Huisvestingscode. 
144 Ord.Br. 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige 

bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit, BS 3 september 2013. 
145 Art. 11 e.v. Ord.Br. van 26 juli 2013. 
146 Art 16 Ord.Br. 26 juli 2013. 
147 Nieuw art. 4bis Brussels wetboek van ruimtelijke ordening. 
148 Ord.Br. 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels 

Hoofdstedelijk Parkeeragentschap, BS 30 januari 2009. 
149 Artt. 9 e.v. en 25 e.v. Ord.Br. van 22 januari 2009. 
150 Beter parkeren om beter te bewegen. Gewestelijk parkeerbeleidsplan, Brussel mobiliteit, 

www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/650/parkeerplan.pdf (1 mei 2014). 
151 Artt. 14 e.v. Ord.Br. van 22 januari 2009 
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Netheid152 is ten slotte het enige domein waarin het gemeentelijke niveau wordt versterkt ten 

nadele van het Brusselse Gewest. Het schoonvegen en reinigen van de gewestwegen wordt een 

bevoegdheid van de gemeenten. Toch blijft de operationalisering van deze bevoegdheid een 

taak voor het personeel van het Agentschap “Net Brussel.” Daarmee wordt uitvoering gegeven 

aan een sociaal akkoord met de werknemers van het Agentschap die hun bestaande 

loopbaanvoorwaarden wilden behouden.153 Daarnaast wordt het Agentschap “Net Brussel” 

bevoegd voor het beheer van de containerparken. 

 

3. Evaluatie 

 

35. In de parlementaire voorbereiding van deze interne Brusselse staatshervorming komt 

een dubbele boodschap van de institutionele meerderheid naar voren. Nu eens wordt benadrukt 

in welke mate deze hervorming verder gaat dan wat in het Vlinderakkoord was 

vooropgesteld,154 dan weer wordt gesteld dat de genomen maatregelen slechts een eerste of 

beperkte stap zijn.155 

 

De hervorming heeft zonder twijfel enkele voordelen. Een eerste voordeel is de rationalisatie 

die een globaler optreden met zich mee kan brengen. Zo kan de vermindering in aantal 

huisvestingsmaatschappijen zich vertalen in schaalvoordelen en moet door hun onderlinge 

samenwerking de efficiëntie van de sector worden versterkt.156 Ook de invoering van bindende 

gewestelijke kaderreglementering op vlak van mobiliteit en parkeerbeleid kan als een 

belangrijke stap worden gezien in de ontwikkeling van een grootstedelijk beleid, waarbij de 

grenzen tussen gemeenten niet langer een coherent beleid in de weg staan. Uit de nieuwe 

regeling voor stedenbouw spreekt een ambitie vergunningen efficiënt af te leveren, waarbij in 

lijn met het subsidiariteitsbeginsel het Gewest kan tussenkomen wanneer grensoverschrijdende 

projecten aan de orde zijn of wanneer de gemeente tekortschiet. Het Gewest wordt zo versterkt 

ten nadele van het lokale niveau. De gemeenten behouden evenwel de mogelijkheid in 

specifieke noden te voorzien met aanvullende maatregelen. 

 

Op vlak van netheid zorgt de uiteindelijke regeling evenwel niet voor de geplande 

homogenisering van bevoegdheden op niveau van de gemeenten. Oorzaak hier was dat naast 

de communautaire vrede ook de sociale vrede diende te worden bewaard. Aldus heeft men er 

pragmatisch voor gekozen een gewestelijk agentschap te laten blijven functioneren, zij het 

voortaan onder toezicht van de gemeenten. Bovendien blijven beide niveaus, zowel het 

gemeentelijke als het gewestelijke, naast elkaar bevoegd voor bv. sluikstorten.157 

                                                 
152 Ord.Br. 26 juli 2013 tot wijziging van artikel 4 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van 

het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. 
153 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van artikel 4 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting 

van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (verslag namens de commissie), Parl.St. Br.H.Parl. 2012-2013, nr. 

A-414/2, 4. 
154 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse 

Huisvestingscode (verslag namens de commissie), Parl.St. Br.H.Parl. 2012-2013, nr. A-378/2, 4. 
155 Parl.St. Br.H.Parl. 2012-2013, nr. A-414/2, 3; Voorstel van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een 

impact hebben op het vlak van mobiliteit. (verslag namens de commissie), Parl.St. Br.H.Parl. 2012-2013, nr. A-

371/2, 4; Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het 

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (verslag namens de commissie), Parl.St. Br.H.Parl. 2012-2013, nr. 

A-312/2, 2. Zie ook de verklaring van de Vlaamse partijen dat de belangrijkste hervormingen nog moeten komen: 

M. BUXANT, “‘Hervorminkje’ van Brussel staat op de sporen”, De Morgen 21 maart 2013, 7. 
156 Parl.St. Br.H.Parl. 2012-2013, nr. A-378/2, 2 en 4. 
157 Parl.St. Br.H.Parl. 2012-2013, nr. A-414/2, 3. 
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Hoewel sommigen hadden gehoopt op een fusie of zelfs afschaffing van de 19 Brusselse 

gemeenten is daarover geen overeenkomst bereikt. CADRANEL en MOSSOUX suggeren dat zulks 

moeilijk ligt in het nagestreefde “équilibre politique entre les formations francophones et 

néerlandophones. Pour les premières, il s’agit surtout de renforcer le statut de Bruxelles en 

tant que Région à part entière, capable de détenir les principaux leviers de son propre 

développement et du bien-être de sa population. Pour les secondes, l’accent est mis sur la 

volonté d’exercer ces compétences au départ d’un niveau de pouvoir où leur représentation et 

la protection de leur influence sont explicitement consacrées dans la loi spéciale.”158 

 

Hoewel tijdens de parlementaire voorbereiding in het federale parlement even de suggestie 

werd gedaan minstens de agglomeratie af te schaffen, lijkt ook dat moeilijk gezien de Belgische, 

communautaire evenwichten. Senator ANCIAUX (sp.a) merkte ter verdediging van de 

agglomeratie op dat er “op gewestelijk niveau […] immers taalkaders [zijn], terwijl op het 

niveau van de agglomeratie tweetaligheid wordt vereist.”159  

 

Volgens sommigen is een verdergaande versterking van het Brusselse Gewest niet zonder meer 

mogelijk. Er moet rekening worden gehouden met het beginsel van lokale autonomie zoals 

gewaarborgd in de artikelen 41 en 162 GW, artikel 6, §1, VIII, eerste lid, 1° BWHI en in het 

Europees Handvest inzake lokale autonomie.160 Met betrekking tot het parkeerbeleid oordeelde 

het Grondwettelijk Hof evenwel dat het de Brusselse ordonnantiegever toegestaan is op een 

meer algemeen bestuursniveau dan het lokale op te treden wanneer zulks nodig blijkt voor het 

realiseren van bepaalde doelstellingen.161  

 

De discussie rond het gebruik der talen in Brussel en de mogelijkheid van tweetalige lijsten 

voor de regionale verkiezingen is toegewezen aan een ad hoc werkgroep, samengesteld uit 

Brusselse vertegenwoordigers van de acht partijen die samen de institutionele meerderheid 

vormden.162 Daarmee is de discussie over deze thema’s voor onbepaalde tijd uitgesteld.163 

 

VI. Conclusie: Brussel, région à part entière? 
 

36. De Zesde Staatshervorming veroorzaakt geen Brusselse Big Bang. Een echt antwoord 

op de roep om een vereenvoudigde structuur met minder bevoegdheidsniveaus is deze 

staatshervorming niet:164 hoewel de functie van gouverneur verdwijnt, blijven de Brusselse 

agglomeratie en de GGC bestaan en worden noch de 19 gemeenten, noch de zes politiezones 

gefusioneerd. Door de toekenning van gemeenschapsbevoegdheden aan het Gewest en de 

ongelukkige spreidstand inzake netheid tussen de agglomeratie en de gemeenten zijn er zelfs 

                                                 
158 B. CADRANEL en Y. MOSSOUX, “L'articulation des compétences régionales et locales dans la Région de 

Bruxelles-Capitale”, l.c., 456. 
159 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 212. 
160 Europees Handvest inzake lokale autonomie van 15 oktober 1985, BS 23 september 2004. Zie voor een 

bespreking: B. CADRANEL en Y. MOSSOUX, “L'articulation des compétences régionales et locales dans la Région 

de Bruxelles-Capitale”, l.c., 450 en N. LAGASSE, “Organisatie van de bevoegdheden tussen Gewest en gemeenten 

in Brussel: de tegenstelling tussen TINA en NIMBY overstijgen”, Brussels Studies 24 september 2012, afl. 61, 2. 
161 GwH 29 juli 2010, nr. 89/2010, B.19-20. 
162 Vlinderakkoord, o.c., 24. 
163 J.-P. NASSAUX, “Les aspects bruxellois de l’accord de réformes institutionnelles du 11 octobre 2011”, Courrier 

hebdomadaire du CRISP 2012, afl. 4, 12. 
164 VUYE noemt de ‘zogenaamde vereenvoudiging van Brussel’ zelfs een grote en grove leugen. (H. VUYE, 

“Brussel: enkele modellen en hun (on)mogelijke gevolgen”, CDPK 2012, 256). 
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nieuwe complexiteiten gecreëerd. Dat bovenop die intern-Brusselse ingewikkeldheid ook de 

Vlaamse Gemeenschap en de VGC, de Franse Gemeenschap, de COCOF en de federale 

overheid in Brussel bevoegd zijn voor bepaalde gedefedereerde aangelegenheden maakt de 

situatie er niet eenvoudiger op. 

 

37. Toch heeft de Zesde Staatshervorming wel degelijk gevolgen voor Brussel. Het 

Brusselse Gewest lijkt met de Zesde Staatshervorming immers (verder) uit te groeien tot een 

‘gewestgemeenschap’. Die indruk vloeit voort uit de bevoegdheidsoverdrachten in alle 

hierboven besproken domeinen. Zo zou het toerisme ondanks de culturele component van deze 

aangelegenheid bewust “herleid [zijn] tot een louter economische aangelegenheid”165 “om de 

enkele reden dat men Brussel volledig bevoegd wil maken voor toerisme.”166 Ook de overdracht 

van biculturele aangelegenheden aan het Gewest kan worden gezien als “een flinke stap […] 

op weg naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een gewestgemeenschap.”167 Tot slot is 

ook over de overheveling van provinciebevoegdheden inzake veiligheid aan de agglomeratie 

opgeworpen “dat de Brusselse macht ten opzichte van de andere gewesten hierdoor wordt 

versterkt”.168 

 

Het essentiële kenmerk van het dubbel gelaagde Belgische federalisme – het naast en over 

elkaar bestaan van drie gemeenschappen en drie gewesten, zoals het in 1970 is uitgedokterd en 

sinds 1993 in artikel 1 GW is verankerd – lijkt op die manier (verder) te vervagen met 

betrekking tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Het ontbrak in artikel 1 GW al aan een 

vermelding van de GGC. Zeker door het Brusselse Gewest bevoegdheden toe te kennen in 

culturele aangelegenheden wordt het onderscheid tussen gemeenschaps- en 

gewestaangelegenheden andermaal op de proef gesteld. 

 

38. Dit onderscheid vervaagt169 in de praktijk ook al door het gebruik van de artikelen 137, 

138 en 139 van de Grondwet. Artikel 137 en 139 GW voorzien immers in de mogelijkheid de 

Parlementen van de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap bevoegdheden te laten uitoefenen 

van respectievelijk het Vlaamse en het Waalse Gewest. Het Waalse Parlement en de 

Vergadering van de COCOF kunnen op hun beurt ingevolge artikel 138 GW bevoegdheden 

uitoefenen van de Franse Gemeenschap. Het Parlement van de Vlaamse Gemeenschap 

(ingevolge artikel 1 BWHI kortweg ‘het Vlaams Parlement’) oefent alle bevoegdheden van het 

Vlaamse Gewest uit. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft de ambitie geuit alle 

bevoegdheden van het Waalse Gewest over te nemen, waarmee de Duitstalige Gemeenschap 

(verder) zou kunnen uitgroeien tot een Gemeinschaftsregion.170 Voor de Franstalige 

Gemeenschap is minder duidelijk of voluit de kaart van het gewestelijk niveau zal worden 

getrokken, dan wel of ook de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ een substantiële rol zal blijven 

vervullen.171 

                                                 
165 Tussenkomst senator IDE (N-VA), Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 218. 
166 Tussenkomst senator LAEREMANS (Vlaams Belang), Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 149. 
167 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 161. 
168 Parl.St. Senaat 2013-2014, nr. 2232/5, 148-149. Het verschil met de andere gewesten had kunnen worden 

vermeden door van de provinciegouverneurs commissarissen van de gewesten die onder de federale regering 

blijven opereren te maken in plaats van commissarissen van de federale regering (Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 

3201/2, 37-39). 
169 UYTTENDAELE en VANDE LANOTTE noemen het onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten zelfs 

‘dépassé’ en ‘achterhaald’ (M. UYTTENDAELE, “L'articulation des collectivités fédérées et la question de la sous-

nationalité dans l'espace Wallonie-Bruxelles”, CDPK 2008, 289; J. VANDE LANOTTE, De Belgische Unie bestaat 

uit vier deelstaten, 2011, www.s-p-a.be/media/uploads/pdf/belgische_unie.pdf, 8 (1 mei 2014). 
170 Grundsatzerklärung des Parlaments zur Positionierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Prozess der 

Staatsreform, Parl.St. Parl.D.Gem. 2010-2011, nr. 83/2, 2. 
171 W. PAS, “De dubbele gelaagdheid van het Belgische federalisme”, l.c., 152. 
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Hoewel de Zesde Staatshervorming het bestaande onderscheid van gemeenschappen en 

gewesten eerder bijvijlt dan dat er radicaal mee wordt gebroken,172 rijst toch de vraag of hier 

geen stap is gezet naar een Belgische Staat, opgebouwd uit vier asymmetrische deelstaten:173 

een Vlaamse deelstaat gebaseerd op de Vlaamse Gemeenschap, een Waalse deelstaat, een 

Duitstalige deelstaat  ... en Brussel. 

 

                                                 
172 PAS en VAN NIEUWENHOVE argumenteren zelfs dat de dubbele gelaagdheid globaal genomen wordt versterkt 

(W. PAS en J. VAN NIEUWENHOVE, “De zesde staatshervorming: hervorming van de instellingen en 

bevoegdheidsoverdrachten”, l.c., 119). 
173 Voor een genuanceerde analyse van de verschillende bestaande voorstellen en tendensen tot 'sanering' van de 

deelgebieden en de vraag in welke mate de Zesde Staatshervorming daartoe bijdraagt, zie: W. PAS, “Federalisme 

met gemeenschappen én gewesten: een tussenstand van moeilijkheden, mogelijkheden en voorstellen”, TBP 2011, 

486-502 en W. PAS, “De dubbele gelaagdheid van het Belgische federalisme”, l.c., 120-154.  


