Relevante passages voor Brusselbeleid uit regeerakkoord
BRUSSEL
Vlaanderen blijft resoluut kiezen voor zijn hoofdstad, Brussel en wil de band tussen Brussel en
Vlaanderen verder versterken. De Vlaamse Gemeenschap blijft investeren in infrastructuur en
dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars. We blijven daarbij de Brusselnorm hanteren, wat
betekent dat de Vlaamse Gemeenschap voor haar beleid in Brussel 30% van de Brusselse
bevolking als haar doelgroep beschouwt en dat 5% van de middelen die besteed worden voor
gemeenschapsbevoegdheden aangewend worden voor beleid in en voor Brussel. In het bijzonder
hebben we oog voor voorzieningen voor kinderopvang, gezondheidszorg, thuiszorg en
woonzorg. Jaarlijks bekijken we, aan de hand van een rapport van de bestaande ambtelijke Task
Force Brussel, met de hele Vlaamse Regering hoe het staat met de toepassing van de
Brusselnorm, en welke maatregelen we desgevallend nemen om bij te sturen waar nodig.
We kiezen voor een correcte toepassing van de “Brusseltoets” als beleidsinstrument, dat gebruikt
wordt om alle Vlaamse regelgeving te toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op de band
van Brussel met Vlaanderen. Indien uit deze toets blijkt dat dit nodig is, worden decreten of
regelgeving aangevuld met “Brussel-paragrafen”.
Het Brusselbeleid moet een overlegd en geïntegreerd beleid zijn. In dat opzicht is de relatie
tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) essentieel. Deze
laatste is een belangrijke partner in het beleid van en voor Brussel, een internationale stad met
hoofdstedelijke functies. We gaan daarbij uit van een partnerschap tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de VGC, met duidelijke aansturingslijnen en klare taakafspraken. De Vlaamse
minister bevoegd voor Brussel zal systematisch en conform de wet op de Brusselse Instellingen
deelnemen aan de vergaderingen van het VGC-college en het GGC-college, en zal telkens een
vertegenwoordiger afvaardigen naar beleidsvoorbereidende vergaderingen. We nodigen het
Vlaams Parlement uit om regelmatig gemeenschappelijke vergaderingen te organiseren van de
Commissie-Brussel met de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We gaan ook in
dialoog met de Brusselse lokale besturen, en benutten concrete mogelijkheden die zich
aandienen om met hen samen te werken.
We wenden de middelen uit het Brusselfonds binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde
prioriteiten en in alle transparantie aan om de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel te
versterken en om zinvolle proefprojecten te ondersteunen.
Aansluitend bij het Vlaams merkenbeleid en het bestaande logo voor het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel, ontwerpen en lanceren we in overleg met de VGC één herkenbaar logo voor
de Vlaamse instellingen (cultuur, welzijn…) in Brussel, dat symbool staat voor het kwaliteitsvol en
open aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. We voeren met Muntpunt een
sensibiliseringscampagne om te tonen wat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel te bieden heeft.
Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie schakelen we zo veel mogelijk de Vlaamse instellingen en
voorzieningen in Brussel in één keten, die naar elkaar doorverwijzen en elkaar
promoten bij hun publiek. In dit kader installeren we buitendiensten van WVG in Brussel.
Muntpunt is niet alleen een bibliotheek, maar ook een ontmoetingsplaats van Vlamingen in de
hoofdstad. Het wordt het venster van Vlaanderen in Brussel. We komen de engagementen die
zijn opgenomen in het samenwerkingsakkoord over Muntpunt consequent na, en verwachten
hetzelfde van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We geven Muntpunt alle kansen om zijn rol
als belevingsbibliotheek, informatie- en communicatiecentrum en cultureel onthaalcentrum waar
te maken. We zorgen ervoor dat Muntpunt zijn opdracht waarmaakt om een fysiek en virtueel
loket te ontwikkelen voor het verstrekken van informatie over cultuur en vrije tijd, onderwijs en
vorming, welzijn en gezondheid, werken en wonen in Brussel. Om Muntpunt toe te laten deze
opdracht waar te maken, wordt werk gemaakt van een informatiearchitectuur, gevoed door een
databank en door nauwe samenwerking met de betrokken stakeholders.
We zorgen voor een aangepast drietalig (Nederlands, Frans, Engels) onthaalbeleid voor expats in

Brussel. We geven Muntpunt de opdracht om dit in de praktijk te brengen. Meer in het algemeen
wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Brussel met zijn hoge concentratie van
internationale en Europese organisaties, journalisten, opiniemakers, enz. om Vlaanderen
internationaal te profileren.
We blijven investeren in het Brusselse toerisme. Onder meer de vernieuwing en uitbreiding van
de jeugdherberg Bruegel in het hartje van de stad wordt doorgezet. We blijven Brussel als
toeristische topbestemming promoten in het buitenland, als kunststad samen met Antwerpen,
Brugge, Gent, Mechelen en Leuven. We promoten in het buitenland het merk “Brussel(s)” en
koppelen het consequent aan het merk “Vlaanderen/Flanders”.
De door de Vlaamse overheid bestuurde en mee-bestuurde culturele instellingen (Muntpunt,
Ancienne Belgique, Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, …) tonen zich herkenbaar als Vlaamse
instellingen in Brussel en maken zich kenbaar als ambassadeurs van het Vlaamse cultureel beleid.
Ze bedden zich ook in de ruime Vlaamse gemeenschap te Brussel in, en werken daarbij
structureel samen met andere Nederlandstalige actoren uit bijvoorbeeld het onderwijs en de
socio-culturele sector.
We blijven voldoende middelen inzetten voor inburgering in Brussel en voor toeleiding naar
lessen Nederlands. We vragen het nieuwe Agentschap Integratie en Inburgering om bijzondere
aandacht te besteden aan inburgering en integratie in Brussel. We blijven ijveren voor de
invoering van verplichte inburgering in Brussel, zoals dit al jarenlang succesvol wordt toegepast
in het Vlaamse Gewest. We willen daarover zo snel als mogelijk een samenwerkingsakkoord
sluiten. Zodra dit het geval is zullen we als Vlaamse Gemeenschap ook extra investeren in
inburgering in Brussel.
Door het voeren van een taalpromotiebeleid en het voorzien van een voldoende aanbod
Nederlands Tweede Taal, stimuleren we de kennis en het gebruik van het Nederlands in Brussel.
Met verenigingen die we ondersteunen maken we klare afspraken over het gebruik van en
communicatie in het Nederlands. Doel is om te komen tot een echte en doorleefde tweetaligheid
in Brussel.
We zullen de naleving van de taalwetgeving in Brussel actief opvolgen, en ondersteuning bieden
aan burgers die het slachtoffer zijn van taalwantoestanden in Brussel, in het bijzonder in de
ziekenhuizen, in de welzijnsvoorzieningen (in het bijzonder de voorzieningen erkend door de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), bij de politie, bij de brandweerdiensten, en bij de
lokale besturen. We gebruiken daarvoor onder meer de dienstverlening van het Steunpunt
Taalwetwijzer en het Vlaams Meldpunt taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen.
Ook in Brussel maken we werk van een voldoende capaciteitsuitbreiding voor het kleuter- en
leerplichtonderwijs zodat gezinnen die zich naar de Vlaamse Gemeenschap richten ook effectief
een plaats vinden voor hun kind, en rekenen erop dat de Franse Gemeenschap een evenwaardige
inspanning doet en gaan daartoe in overleg.
We werken een gecoördineerd welzijns- en gezondheidszorgbeleid voor Brussel uit, in overleg
met alle relevante partners.
Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag organiseren we jaarlijks een breed toegankelijke 11-juliviering
op de Brusselse Grote Markt, een Vlaams volksfeest met maximale zichtbaarheid in de
media.
We onderzoeken de mogelijkheid van het oprichten van een Vlaams sportcentrum in Brussel. We
stimuleren en ondersteunen de Vlaams-Brusselse sportverenigingen.
We willen in bilateraal overleg gaan met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
desgevallend van het Waals Gewest over dossiers met betrekking tot onder meer mobiliteit, werk
en ruimtelijke ordening die de beide gewesten aanbelangen, en samenwerken om concrete
uitdagingen die zich ter zake stellen aan te pakken.

De Vlaamse Regering engageert zich om mee te werken aan de spoedige renovatie van het
Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Deze renovatie zal gebeuren overeenkomstig de
voorwaarden die hiervoor zijn onderhandeld tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap en de Federale Overheid.

PASSIM
Vlaanderen Verbinden slaat vanzelfsprekend ook op de relatie met onze hoofdstad Brussel en met
onze groene Vlaamse Rand. We blijven de banden versterken en blijven investeren in infrastructuur en
dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars. We ontwerpen één herkenbaar logo voor alle Vlaamse
instellingen in de hoofdstad en laten Muntpunt uitgroeien tot ontmoetingsplaats van Vlamingen en tot
venster van Vlaanderen in Brussel.
We integreren volgende sectorale subsidies aan lokale besturen in het Gemeentefonds: lokaal
cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding
kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De verdeling van
het totale bedrag dat hierdoor wordt toegevoegd aan het Gemeentefonds, zal gebeuren
overeenkomstig het aandeel dat de gemeenten in 2014 krijgen uit al deze subsidieregelingen
samen. De groeivoet van het Gemeentefonds is niet van toepassing op dit bedrag. Voor de
gemeenten in het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse
Rand blijft de huidige regeling van kracht.
We willen in bilateraal overleg gaan met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over
dossiers met betrekking tot onder meer mobiliteit, werk en ruimtelijke ordening die de beide
gewesten aanbelangen, en samenwerken om concrete uitdagingen die zich ter zake stellen aan te
pakken.
Vooreerst moet ingezet worden op de activering van de aanwezige arbeidsreserve, alsook een
verdere verhoging van de interregionale mobiliteit met Brussel en Wallonië.
De uitbouw van het Fiets-GEN samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie
Vlaams-Brabant zorgt voor veilige en snelle fietsverbindingen tussen Vlaanderen en Brussel.
Het Fietsberaad Vlaanderen wordt na 2 jaar effectieve werking geëvalueerd.
Om de mobiliteit rond Brussel te verbeteren, heeft de Vlaamse Regering na overleg met het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, lokale besturen en heel wat stakeholders de plannen voor de
optimalisatie van de Ring rond Brussel van de zone tussen E40 Kust tot E40 Leuven goedgekeurd.
Er is gekozen voor meer verkeersveiligheid en een verbeterde doorstroming door een scheiding
van doorgaand en lokaal verkeer. In het kader van het START-programma wordt een actieplan
uitgewerkt om de ontlasting van het onderliggende wegennet ten gevolge van de
geoptimaliseerde infrastructuur duurzaam te verankeren. De aanpak van de Ring rond Brussel
maakt bovendien deel uit van een geïntegreerde aanpak, waar ook de aanleg van het fiets-GEN
en drie bijkomende tramverbindingen (Brabantnet) worden voorzien.
Ook in Brussel streven we naar een voldoende capaciteitsuitbreiding voor het kleuter- en
leerplichtonderwijs zodat personen die zich naar de Vlaamse Gemeenschap richten ook
effectief een plaats vinden voor hun kind.
De Vlaamse Regering is er van overtuigd dat op deze manier en, mede op basis van de
budgettaire prioriteit die zij aan deze uitdaging geeft, het mogelijk is om een betekenisvolle stap
te zetten in het verbeteren van de toegankelijkheid van tal van ondersteunings- en zorgvragen
en het terugdringen van wachtlijsten. De lokale besturen (gemeente en OCMW) erkennen we
volmondig als cruciale partners in het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. We erkennen hun
regierol en vinden het belangrijk dat ze deze rol op een of andere manier duidelijk scheiden van
hun mogelijke rol als actor, om op die manier het vertrouwen van alle actoren op het terrein te
winnen. Daarnaast laten we ook ruimte om specifieke accenten te leggen samen met de grootste
steden en in de Vlaamse Rand. We maken werk van een aangepast beleid voor de Vlamingen in
onze hoofdstad en hanteren hierbij de Brusselnorm, wat betekent dat de Vlaamse Gemeenschap
voor haar beleid in Brussel 30 % van de Brusselse bevolking als haar doelgroep beschouwt en
dat 5 % van de middelen die besteed worden voor gemeenschapsbevoegdheden gereserveerd en
ingezet worden voor Brussel.

We bouwen een volwaardige Vlaamse Sociale Bescherming uit; een die Vlaams is, sociaal en zeker.
Ze gaat uit van het maximaal verhogen van zelfredzaamheid en van thuiszorg en preventie. Basis vormt
een volksverzekering met rechten en persoonsgerelateerde uitkeringen, toegekend op basis van
inwonerschap en met betaling van een premie. Voor de Vlaamse Brusselaars komt er een aangepast stelsel.
In Vlaanderen is de toetreding tot de volksverzekering verplicht. De Vlaamse Brusselaars treden vrijwillig
toe.
De Vlaamse sociale bescherming is een volksverzekering met rechten en persoonsgerelateerde
uitkeringen (zorgverzekering, THAB, …) toegekend op basis van inwonerschap (in Vlaanderen en
Brussel (keuze)) en mits betaling van een premie. Voor de Vlaamse Brusselaars wordt een
aangepaste Vlaamse sociale bescherming uitgebouwd, rekening houdend met de
bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatshervorming. In Vlaanderen is de
toetreding tot de volksverzekering verplicht. De Vlaamse Brusselaars kunnen ervoor kiezen om
toe te treden tot de Vlaamse sociale bescherming.
We voeren het decreet hulp-en dienstverlening aan gedetineerden verder uit en rollen het
strategische plan verder uit in alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel, waarbij we een
betere afstemming beogen met de behoeften van de gedetineerden. Hierbij hebben we
bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van de gedetineerden. Conform het decreet
stellen we binnen het jaar na het aantreden van deze Vlaamse Regering een nieuw strategisch
plan op waarin de betrokken beleidsdomeinen aangeven hoe zij invulling geven aan het decreet.
In nauw overleg met de federale overheid werken we verder aan zorgcircuits voor
geïnterneerden.
Zodra het Agentschap Integratie en Inburgering operationeel is, vervangen we voor de verplichte
inburgering de inspanningsverplichting door een resultaatverbintenis. We spannen ons in voor de
invoering van een verplicht integratietraject in Brussel en voor EU-onderdanen die zich in Vlaanderen
vestigen.
We voeren zo snel als mogelijk de hervorming van de inburgering- en integratiesector uit. Door
de bundeling van de werking van een groot aantal vzw’s in het Agentschap Integratie en
Inburgering, realiseren we efficiëntiewinsten die we herinvesteren in Inburgering en Integratie. In
de werking van het Agentschap blijft er bijzondere aandacht voor de specifieke context in
Brussel. Het Agentschap werkt samen met reguliere actoren aan de realisatie van de
doelstellingen van het horizontaal integratiebeleid. Personen met een migratieherkomst die niet
beroepsactief zijn en een integrale aanpak voor minderjarige nieuwkomers, verdienen bijzondere
aandacht. Het Agentschap Integratie en Inburgering en de steden Antwerpen en Gent
organiseren klantentevredenheidsmetingen in functie van een optimalisatie van het eigen
aanbod. In de loop van 2018 evalueren we de hervorming van de sector. De Vlaamse overheid
garandeert de werking van de erkende participatieorganisatie die optreedt als een forum van
organisaties van personen met een migratie-achtergrond, met voldoende lokale spreiding, zoals
decretaal bepaald.
We willen een samenwerkingsakkoord sluiten dat verplichte inburgering ook in het Brussels
hoofdstedelijk gewest van toepassing maakt. Zodra dit het geval is zullen we als Vlaamse
Gemeenschap ook extra investeren in inburgering in Brussel. In afwachting van de invoering van
verplichte inburgering in de Franse Gemeenschap, breiden we de inburgeringsverplichting uit
naar nieuwkomers die zich in Brussel of Wallonië gevestigd hebben en binnen vijf jaar verhuizen
naar Vlaanderen.
Vlaanderen blijft ook cultureel sterk aanwezig met belangrijke Vlaamse cultuurhuizen in haar
hoofdstad Brussel. Vernieuwende ontwikkelingen van en door deze huizen, en door alle andere
gesteunde initiatieven in Brussel, moeten dit nog versterken.
We streven naar een complementair cultuurbeleid, gebaseerd op het subsidiariteits-principe,
door heldere afspraken met de lokale overheden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in
Brussel. We stimuleren kwaliteitsvolle en kostenefficiënte gemeente-overschrijdende culturele
initiatieven in het kader van een kwaliteitsvol cultuuraanbod.

We ontwikkelen een omvattend beleid voor de internationale promotie van Vlaanderen inclusief
Brussel. We onderzoeken op welke gecoördineerde manier dit het best kan gebeuren binnen de
Vlaamse overheid al dan niet in samenwerking met private partners.
We versterken de publieksdiplomatie van Vlaanderen. We betrekken de buiten- en binnenlandse
opinie en opiniemakers bij ons buitenlands beleid en interageren en communiceren met het
buitenlands publiek om het beter kennis te laten maken met onze cultuur, idealen en
instellingen. Daarbij hebben we ook aandacht voor het “Nabije buitenland”: de internationale
gemeenschap (expats) in Vlaanderen en Brussel en de Vlamingen in de wereld die onze eerste
ambassadeurs zijn. Brussel, Hoofdstad van Europa, Hoofdstad van Vlaanderen wordt meer
uitgespeeld. We zetten een conferentiereeks op in Brussel voor een breed Europees en
internationaal publiek: “Flanders in Dialogue”. Met het “Flanders Inspires International Visitors
Programme”, een internationaal bezoekersprogramma, laten we buitenlandse “high potentials”
kennis maken met Vlaanderen. De Vlaamse ministers en ambtenaren zetten zich bij ontvangst
van buitenlandse delegaties en op zendingen in voor de promotie van Vlaanderen.

