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enkel jaar was. U hebt nu bevestigd dat het om 

10 miljoen euro gaat voor dit jaar en om 

20 miljoen euro voor volgend jaar.  

 

Met betrekking tot het extra personeel voor de 

MIVB was er eerst sprake van 363 voltijdse 

equivalenten en later van 107 voltijdse 

equivalenten en 15 begeleiders. Het verheugt mij 

dat het uiteindelijk 302 voltijdse equivalenten 

zullen worden. Dat zou voldoende personeel 

moeten zijn om de reizigers in de metro gerust te 

stellen.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

c'est 10 millions d'euros pour cette année et 

20 millions d'euros pour l'année prochaine.  

 

Par ailleurs, ce seront donc bien 302 équivalents 

temps plein (ETP) qui seront engagés à la STIB. 

Au départ, vous parliez de 363 ETP puis on était 

passé à 107 ETP et 15 encadrants. Il s'agit donc 

bien de 302, ce qui est déjà un nombre assez 

important pour tranquilliser et rassurer les usagers 

du métro. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "de verspreiding van 

haatzaaiende pamfletten in het Vlaams 

Gewest, gefinancierd door de gemeente 

Sint-Lambrechts-Woluwe". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 

heeft het woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- In een pamflet dat in de gemeente 

Zaventem werd verspreid, geeft de Franstalige vzw 

'Citoyens de Zaventem' tips om het Frans te 

promoten. 

 

Het is al de derde keer in een jaar dat de vzw 

Franstaligen oproept om zich niet aan te passen 

aan het Vlaamse karakter van de gemeente. Om 

het Nederlands toch maar niet te moeten hanteren, 

roept ze de Franstaligen op om in contacten met 

intercommunales het Frans gebruiken en adviseert 

ze hen om met de VDAB uitsluitend in de eigen 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE,  

 

concernant "la distribution, en Région 

flamande, de tracts haineux financés par la 

commune de Woluwe-Saint-Lambert". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-

Stael.  

 

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- Dans un pamphlet distribué sur 

le territoire de la commune de Zaventem, l'asbl 

'Citoyens de Zaventem' donne des conseils pour 

promouvoir le français.  

 

C'est la troisième fois en un an que cette asbl 

appelle les francophones à ne pas s'adapter au 

caractère flamand de la commune, en les incitant 

à utiliser le français dans leurs contacts avec les 

intercommunales et le Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB).  
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taal e-mails uit te wisselen. 

 

Het pamflet is een ellenlange tirade tegen al wat 

Vlaams of Nederlandstalig is. Zo wordt opnieuw 

de niet-ratificatie van het Minderhedenverdrag 

gehekeld. Dat is een wereldvreemd verdrag dat de 

facto neerkomt op de uitbreiding van de faciliteiten 

tot heel Vlaanderen. 

 

De organisatie is feitelijk een nevenorganisatie van 

DéFI. Zo is de afzender een voormalig UF-

gemeenteraadslid van Zaventem. Belangrijker is 

echter dat het verzendadres de sociale dienst van 

de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is. Dat is 

toevallig ook de gemeente waar de DéFI-voorzitter 

de burgemeesterssjerp draagt. 

 

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe financiert 

al enkele jaren Franstalige initiatieven in de 

Vlaamse Rand. Meer nog, de burgemeester 

schreeuwt van de daken dat het geld dat hij 

besteedt aan dergelijke provocaties in de Vlaamse 

Rand, afkomstig is van het budget dat zijn 

gemeente van de federale overheid ontvangt in ruil 

voor de installatie van een Vlaamse schepen. 

 

De minister-president heeft de voogdij over de 

gemeenten en het is duidelijk dat hier 

gemeentemiddelen worden gebruikt om deze 

hatelijke propaganda te voeren. 

 

Hebt u de burgemeester van Sint-Lambrechts-

Woluwe hierover al aangesproken? Hoe kan het 

dat een vzw die zich louter bezig houdt met de 

inmenging in de politiek van een gemeente in het 

Vlaams Gewest, zijn adres heeft op een officieel 

adres van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe? 

Wat zult u ondernemen om te vermijden dat de 

gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe belastinggeld 

misbruikt om haatzaaiende pamfletten te 

verspreiden in het Vlaams Gewest?  

 

  

Ce pamphlet est une longue tirade contre tout ce 

qui est flamand ou néerlandophone.  

 

L'asbl est en fait une organisation annexe de 

DéFI. L'expéditeur du pamphlet est un ancien 

conseiller communal de ce parti à Zaventem. Plus 

grave encore, l'adresse d'expédition est le service 

social de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, 

dont le président de DéFI est bourgmestre.  

 

La commune de Woluwe-Saint-Lambert finance 

depuis quelques années des initiatives 

francophones en périphérie flamande. Pire, le 

bourgmestre crie sur tous les toits que l'argent 

qu'il consacre à de telles provocations provient 

du budget que sa commune reçoit des autorités 

fédérales en échange de l'installation d'un 

échevin flamand.  

 

Avez-vous déjà abordé ce sujet avec le 

bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert ? 

Comment se peut-il que l'adresse d'une asbl qui 

ne fait que s'ingérer dans la politique d'une 

commune flamande soit une adresse officielle de 

la commune de Woluwe-Saint-Lambert ? 

Qu'allez-vous entreprendre pour éviter que cette 

dernière ne détourne l'argent des contribuables 

pour diffuser des pamphlets haineux en Région 

flamande ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- De 

administratie heeft geen gemeentelijke 

beslissingen in verband met het vernoemde 

initiatief ontvangen en is niet in het bezit van 

financiële gegevens ter zake. 

 

Als het initiatief afkomstig is van een in Sint-

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- L'administration n'a pas 

connaissance de décisions communales liées à 

l'initiative en question et ne possède pas de 

données financières à ce sujet.  

 

Il s'agit d'une initiative émanant d'une asbl 
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Lambrechts-Woluwe gevestigde vzw, wijs ik het 

geachte lid erop dat het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest geen bevoegdheid heeft om administratief 

toezicht op een dergelijke instelling uit te oefenen.  

Het is een gemeente niet verboden om vzw’s te 

huisvesten. De administratie beschikt niet over 

elementen die erop wijzen dat de gemeente Sint-

Lambrechts-Woluwe invloed uitoefent op de vzw 

'Citoyens de Zaventem'. Ook uit de statuten van de 

vzw blijkt niet dat ze dat zou doen.  

 

  

établie à Woluwe-Saint-Lambert. Or, la Région 

de Bruxelles-Capitale n'exerce pas de tutelle 

administrative sur les asbl.  

 

Il n'est pas interdit à une commune d'héberger 

une asbl. L'administration ne possède en outre 

pas d'éléments indiquant que la commune de 

Woluwe-Saint-Lambert exercerait une influence 

sur l'asbl Citoyens de Zaventem. Cela ne ressort 

pas davantage des statuts de cette dernière.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 

heeft het woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams 

Belang).- Mijnheer de minister-voorzitter, we 

moeten weten of de vzw vanuit de gemeentelijke 

begroting wordt gefinancierd. Dat lijkt me 

duidelijk, als de vzw toestemming heeft om 

lokalen van de gemeentelijke ruimte te gebruiken. 

Ik vraag mij af welk belang de gemeente erbij 

heeft om politieke actie te gaan voeren op het 

grondgebied van een andere gemeente.  

 

Welk belang hebben de inwoners van Sint-

Lambrechts-Woluwe bij de financiering van deze 

vzw? Wat zijn de gevolgen voor het imago voor 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 

Vlaanderen? Ik dring erop aan om na te gaan hoe 

het zit met de financiële stromen van de gemeenten 

naar de vzw en eventueel in te grijpen.  

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-

Stael. 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) 
(en néerlandais).- Si l'asbl est autorisée à utiliser 

les locaux de la commune, nous devons savoir si 

elle est financée avec le budget communal. 

 

Quel est l'intérêt, pour les habitants de Woluwe-

Saint-Lambert, de financer cette asbl ? Quel est 

l'impact de ce pamphlet sur l'image de la Région 

de Bruxelles-Capitale en Flandre ? J'insiste pour 

que vous examiniez les flux financiers de la 

commune vers l'asbl et pour que vous interveniez 

si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

_____ _____ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


