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Lijst met afkortingen
AB
ABC
AGIOn
BBC
BHG
BKO/RAB
BOD
BON
BOT
Br(ik
BRIO
BROSO
BRU-taal
BSI
BWR
CAW
CLB
COCOF
DAEB
DBFM
DKO
ESF
EU
EWI
FoCI
GACB
GGC
HVN
KVS
MIVB
NAVO
NOS
NT2
OCB
OD
PLE
ROTB
SD
SDKO
TEC
T.OP
VAK
VBB
VBM
VDAB
VG
VGC
VIPA
VOKA
VUB
VRT
WMKJ

Ancienne Belgique
Art Basics for Children
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
beleids- en beheercyclus
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussels Kunstenoverleg/Réseau des Arts à Bruxelles
Brusselse Ondersteuning Dienstencentra
Brussels Onthaal Nieuwkomers
Brussels Overleg Thuiszorg
Brussel & Ik – Alles voor Stadstudenten
Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum
Brussels ondersteuningspunt Secundair Onderwijs
Brussels netwerk voor Nederlandse taalstimulering
Brussels Studies Institute
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Centrum Algemeen Welzijnswerk
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Commission communautaire française (Franse Gemeenschapscommissie)
Diensten Algemeen Economisch Belang
Design, Build, Finance and Maintain
Deeltijds Kunstonderwijs
Europees Sociaal Fonds
Europese Unie
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Fonds Culturele Infrastructuur
Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Huis van het Nederlands
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer Brussel
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
Nederlandse Omroepstichting
Nederlands als tweede taal
Onderwijscentrum Brussel
Operationele doelstelling
Plateforme Logement Etudiant
Regionaal Overleg Thuislozen Brussel
Strategische doelstelling
Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs
Transport en Commun (Société régionale wallonne du transport)
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma
Vastleggingskrediet
Voorrangsbeleid Brussel
Vlaams-Brusselse Media
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Vlaams Netwerk van Ondernemingen
Vrije Universiteit Brussel
Vlaamse Radio en Televisie
Werking Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren
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Managementsamenvatting
Voor het komende jaar werk ik vooral aan volgende beleidsprioriteiten: in overleg en
samenwerking met de VGC werk ik verder aan een meerjarenplan om het Vlaams
gemeenschapsbeleid in Brussel in te vullen; met de bevoegde Vlaamse minister en het
bevoegd lid van het VGC-college span ik me in om de achterstand van de
beleidsdomeinen Welzijn en Gezondheid inzake de Brusselnorm weg te werken; ik zal
nieuwe meerjarige beleidsconvenanten of strategische plannen afsluiten met organisaties
en instellingen als de Vlaams-Brusselse Media, het Huis van het Nederlands, Brik en
Muntpunt.
Samen met het VGC-College plan ik de oprichting van een Gemengde Ambtelijke
Commissie Brussel (GACB). Die zal een nieuwe invulling van het Vlaams
gemeenschapsbeleid in Brussel voorbereiden. De GACB zal vanaf 2016 en de volgende
jaren werken aan een strategisch plan en doelstellingen bij de dotatie voor de VGC, de
integratie van de sectordecreten in de dotatie, het op punt stellen van een nieuw
begrotings- en rekeningstelsel en een actualisering van de geldstromen vanuit de
Vlaamse Gemeenschap naar Brussel, ten einde de Brusselnorm beter te kunnen
toepassen. Ik realiseer me dat dit een ambitieus programma is waarvoor geruime tijd zal
moeten worden onderhandeld.
Met mijn collega die bevoegd is voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en met het voor
Welzijn en Gezondheid bevoegd Collegelid in de VGC zal ik nagaan hoe de achterstand
inzake de Brusselnorm voor Welzijn en Gezondheid, die ruim onder de norm van 5% ligt,
kan weggewerkt worden. Daarbij zal ik samen met deze collega’s de verschillende
Vlaamse en VGC-organisaties op het vlak van Welzijn en Gezondheid beter laten
samenwerken, verder werken aan het Masterplan Woonzorg, en haalbare en realistische
inhaalbewegingen opzetten voor de Brusselnorm, in het bijzonder voor kinderopvang en
ouderenzorg. Ik wil een go-between zijn tussen Vlaanderen en de GGC inzake de
Vlaamse Sociale Bescherming.
Op korte termijn hoop ik het gecorrigeerd strategisch traject 2015 van de VlaamsBrusselse Media om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst. Bij de herziening van
het meerjarenplan voor Muntpunt zullen we meer aandacht besteden aan de
informatieopdracht en aan de communicatie naar expats en zullen we het decreet m.b.t.
Muntpunt afstemmen op het decreet Deugdelijk Bestuur. Het Huis van het Nederlands zal
verder instaan voor taalpromotie en een adequaat aanbod Nederlands voor
anderstaligen. iKot, de kotzoekersmodule van Br(ik zal tegen de start van het
academiejaar 2016-2017 operationeel zijn. Samen met andere instanties die zich
inspannen voor de studentenhuisvesting in het Brussels gewest wil Br(ik in 2016 een
gewestelijk kotenlabel uitvaardigen.
De subsidiegids in het kader van de subsidielijn Projecten voor Brussel zal worden
geactualiseerd. Tot slot zal ik als Brusselminister blijvend inzetten op samenwerking:
inzake mijn coördinerende bevoegdheid in de Vlaamse Regering, maar evenzeer met de
VGC, het BHG, de Franse Gemeenschap, de federale overheid, etc.
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I.

INLEIDING

Vlaanderen blijft resoluut kiezen voor zijn hoofdstad Brussel en wil de band tussen
Brussel en Vlaanderen bestendigen en verder uitdiepen. De Vlaamse overheid neemt een
geëngageerde rol op in een gemeenschappelijk toekomstproject voor Brussel. Ik zal
blijven ijveren voor een positieve band tussen Vlaanderen en Brussel, die sociaal,
economisch, cultureel en politiek verstrengeld zijn. De Vlaamse Gemeenschap blijft
investeren in dienstverlening en infrastructuur ten behoeve van de Brusselaars.
Deze Beleidsbrief Brussel 2016 beschrijft de geplande acties
Brusselbeleid in 2016 met een korte terugblik op de realisaties
werkingsjaar van de regeerperiode. De Beleidsbrief werkt volgens de
het kader van de Beleidsnota Brussel 2014-2019 en concretiseert
operationele acties die erin staan opgesomd.

van het Vlaamse
tijdens het eerste
structuur en binnen
de strategische en

Het Vlaams Brusselbeleid is tijdens deze regeerperiode opgebouwd rond vier grote
strategische doelstellingen:
-

-

Uitbouwen van een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en
versterken;
Bruggen bouwen met andere Brusselse overheden en instellingen;
Volop inzetten op de Brusselse uitdagingen door sterke, doelgerichte
investeringen in onze hoofdstad (horizontaal en verticaal);
Benadrukken van het belang van het Nederlands als katalysator voor sociale
mobiliteit.

Het Vlaams Brusselbeleid zal daartoe het komende jaar een aantal specifieke inhoudelijke
klemtonen leggen:
-

-

-

-

De adequate invulling van het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel op basis
van klare afspraken tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC), conform de regeringsbeslissing van 17 juli 2015
(zie OD 1.1 en 1.2);
De
nauwgezette
inhoudelijke
en
budgettaire
opvolging
van
de
meerjarenovereenkomsten met onze structurele partners, waaronder Muntpunt
en de Vlaams-Brusselse Media (zie OD 3.5);
De begeleiding en opvolging van het harmonisatieproces tussen de verschillende
ondersteuningsorganisaties voor welzijn en gezondheid (in samenspraak met de
VGC). Samen met de bevoegde collega in de Vlaamse Regering en het bevoegd
Collegelid in de VGC wil ik aandacht schenken aan de historisch gegroeide
achterstand op het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid (zie o.m. OD 3.10);
De volgehouden aandacht voor een actief taalpromotiebeleid waarbij de
meerwaarde van de kennis van het Nederlands in de hoofdstad wordt
beklemtoond (zie OD 4.4).
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ALGEMENE KENMERKEN VAN HET VLAAMS BRUSSELBELEID

Ik wil mij voor de complexe, veelzijdige en dynamische realiteit van Brussel inzetten aan
de hand van een geïntegreerd stedelijk project, een project van samenwerking en van
complementariteit. Door samen te werken binnen de Vlaamse Regering, met de andere
regeringen en besturen in Brussel en met het werkveld kunnen we een mooier Brussels
verhaal schrijven en kunnen we meer impact genereren. De ankerpunten of rode draden
hiervoor zijn:
We wensen de verhouding met de VGC, onze preferentiële partner, verder te verdiepen
en te structureren om te komen tot een slagkrachtig en efficiënt beleid en bestuur. De
VGC is door haar expertise en terreinkennis de Brusselpoot van Vlaanderen. Zij is het
plaatsvervangend lokaal bestuur met eigen autonome besluitvormingsorganen en met
eigen opdrachten en verantwoordelijkheden. De Vlaamse Gemeenschap en de VGC, als
gedecentraliseerd bestuur, hebben hetzelfde belang en einddoel, met name het
Nederlandstalig gemeenschapsaanbod ten behoeve van 30% van de Brusselaars. We
zullen daarom tijdens deze regeerperiode een nieuw partnerschap uittekenen en
constructieve afspraken maken die uiting zijn van het engagement van Vlaanderen voor
Brussel en die getuigen van wederzijds respect.
We richten ons op reële uitdagingen: de band Vlaanderen-Brussel is niet alleen
symbolisch maar versterkt zich door een goede en kwaliteitsvolle werking van de
Vlaamse Gemeenschapsinstellingen in Brussel. Indien we als Vlaamse overheid - samen
met de andere verantwoordelijke overheden - mee mogelijk maken wat de Brusselaar
vraagt en nodig heeft, zijn we in onze opzet geslaagd.
We leggen de nadruk op het Nederlands. We zien dit als een opportuniteit voor alle
inwoners van het meertalig en multicultureel Brussel. Het Nederlands verrijkt mee de
stad, houdt Brussel boeiend en geeft kansen aan de mensen om vooruit te raken.
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III.

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

1. SD 1 - Een positief en constructief partnerschap met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie waarbij beide instellingen elkaar respecteren en
versterken
1.1 - OD 1 De politieke en ambtelijke samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de
VGC verder vorm geven via gestructureerd overleg
Beleidsrealisaties 2015
In 2012 heeft de gemengde ambtelijke Task Force Brussel een inhoudelijk sterk
eindrapport afgeleverd. Dat rapport bevat alle mogelijke ingrediënten om het
kerntakendebat op een gestructureerde wijze te kunnen voeren. In het verlengde hiervan
heb ik een aantal politieke krijtlijnen en een voorstel van kader van beleidstopics
uitgewerkt. De Vlaamse Regering heeft dit kader op 17 juli 2015 goedgekeurd (VR 2015
1707 DOC.0808/1BIS). Dit kader vormt de leidraad voor het politiek bilateraal overleg
tussen de functioneel bevoegde ministers in de Vlaamse Regering en de leden van het
VGC-College enerzijds en de gemengde ambtelijke commissie anderzijds.
De basisdoelstellingen die in de nota werden uitgewerkt:
-

-

Installatie van een jaarlijks politiek overleg tussen de Vlaamse Regering en het
VGC-College;
Doorstart van de Task Force uit de vorige legislatuur in een Gemengde Ambtelijke
Commissie VG – VGC (GACB);
Het opstellen van een strategisch plan en strategische doelstellingen voor de
dotatie en de beleidsdomeinen;
De integratie van de sectordecreten in de dotatie;
Het aanreiken van een interpretatiekader bij de Brusselnorm (d.i. de 30%
bevolkings- en 5% begrotingsnorm uit het Vlaams Regeerakkoord) zodat de norm
kan evolueren van een politiek principe naar een beleidsinstrument;
De Vlaamse Regering onderzoekt samen met de VGC het groeipad en de evolutie
van de VGC-dotatie vanaf 2018.

Beleidsopties 2016
Het overleg tussen de VGC en mezelf over de door de Vlaamse Regering goedgekeurde
nota is lopende.
Het verder uitrollen van het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel zal tijdens deze
regeerperiode binnen een gelaagde tijdshorizon verlopen. Bepaalde verwezenlijkingen of
doelstellingen zullen nog dit of volgend jaar ingang vinden. Andere geplande maatregelen
moeten omzichtig en in overleg met de leden van het VGC-College en de ministers in de
Vlaamse Regering worden voorbereid. Zij zullen pas in de tweede helft van de
regeerperiode geconcretiseerd kunnen worden.
Zowel de Vlaamse Gemeenschap als de VGC hebben er baat bij dat over het Vlaams
gemeenschapsbeleid goed wordt overlegd en dat het planmatig en transparant wordt
uitgevoerd.
De modi operandi om een performant gemeenschapsbeleid te voeren zijn:
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1. bilateraal overleg tussen functioneel bevoegde ministers en collegeleden;

Voor de beleidsdomeinen die behoren tot de gemeenschapsmateries zijn - behalve voor
cultuur, jeugd en media - andere ministers in de Vlaamse Regering verantwoordelijk. Zij
zijn dan ook verantwoordelijk voor het implementatietraject van hun beleid in Brussel. Ik
heb hier als minister bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden enkel een coördinerende
bevoegdheid.
2. minstens één keer per jaar politiek overleg tussen de Vlaamse Regering en het
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
Ik plan om in het najaar 2015 de eerste keer samen te komen. Aan de kant van de
Vlaamse Gemeenschap zal ik dit overleg voorbereiden. Aan de kant van het VGC-College
is de voorzitter mijn gesprekspartner. Op de agenda zie ik de volgende punten:
-

-

het vastleggen van het kader voor de invulling van het Vlaams
gemeenschapsbeleid in Brussel;
de installatie van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) met
ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Dit is de facto het
voortzetten van de Task Force uit de vorige regeerperiode;
het vastleggen van de werkagenda voor de GACB.

1.2 - OD 2 De planlast voor de VGC verminderen door het ontwikkelen van een
strategisch meerjarenplan voor de VGC
Met het Planlastendecreet streeft de Vlaamse overheid een volwassen partnerschap met
de lokale besturen na en wil ze hen meer beleidsvrijheid garanderen. Centraal staat de
vernieuwde plannings- en rapporteringscyclus waarbij financiële informatie wordt
gekoppeld aan beleidsinformatie (beleidsvelden, beleidsdoelstellingen, actieplannen). De
beleids- en beheerscyclus (BBC) is inmiddels een basisgegeven geworden voor de
gemeenten in het Vlaams Gewest. In 2014 startte elk lokaal bestuur met de uitvoering
van zijn meerjarenplanning voor de volgende zes jaar.
Beleidsrealisaties 2015
Ook het aspect planlastvermindering werd meegenomen in de bovenvermelde nota rond
het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel die de Vlaamse Regering op 17 juli 2015
goedkeurde.
Het is de bedoeling om ook voor de VGC de bestuurlijke instrumenten te verfijnen door
het hanteren van een strategisch meerjarenplan mét strategische doelstellingen en
meerjarenbegroting die concreet worden vertaald in jaarplannen en een jaarlijkse
doelstellingenbegroting die op hun beurt gekoppeld worden aan een vernieuwd
begrotings- en rekeningstelsel waarbij het legaliteitstoezicht en het toezicht op het
algemeen belang onverminderd van kracht blijft. Een strategisch meerjarenplan invoeren
voor de VGC impliceert tegelijkertijd dat de Vlaamse regelgeving moet worden
aangepast.
Beleidsopties 2016
In overleg zal aan deskundige ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC de
opdracht worden gegeven om tegen eind 2017 de nodige besluiten en regelgeving op te
stellen. Het nieuwe begrotings- en rekeningstelsel moet samen met de

8
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beleidsovereenkomst 2018–2020 in voege treden. Dit bilateraal overleg zal ook moeten
onderzoeken en overleggen met de politieke besluitvormers in welke mate de beleids- en
beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschap (BBC) kan overgezet worden naar de VGC
of er eerder een ‘BBC sui generis’ moet uitgewerkt worden.
Al deze elementen werden uitgewerkt in de hogervermelde goedgekeurde nota aan de
Vlaamse Regering waarmee ik in onderhandeling ben met het VGC-College.
Ik reken tenminste op een doorlooptijd van twee jaar om het eerste ontwerp van
meerjarenplan op te stellen. Aan de GACB zal gevraagd worden om in overleg met de
hun aansturende ministers en collegeleden één algemene doelstelling én beleidsdomeinspecifieke doelstellingen uit te schrijven in de loop van 2017. Tegen juni 2017 zou op het
overleg tussen de Vlaamse Regering en het VGC-college een ontwerp van strategisch
meerjarenplan moeten besproken worden. Het najaar 2017 vormt de streefdatum om
een beleidsovereenkomst af te sluiten voor de periode 2018–2020.
Voor de concrete implementatie van een nieuw meerjarenplan kan de VGC uiteraard
beroep doen op de praktijkervaring van de Vlaamse overheid en van de Vlaamse
centrumsteden die inmiddels met een dergelijk instrument werken. Deze ervaring geldt
onder meer op het gebied van de benodigde software, het planningsproces, de concrete
uitwerking van een kader voor middelen, doelstellingen en acties.
Parallel zal ik ook actie ondernemen om bepaalde financiële stromen naar de VGC en de
lokale Brusselse gemeentebesturen te integreren in de dotatie van de VGC.
Deze sectordecreten worden meegenomen in het strategisch meerjarenplan waarbij de
middelen voor Brussel zouden geïntegreerd worden in de VGC-dotatie. Hieraan wordt
vanaf 2016 gewerkt. De ambitie is ook met deze doelstelling klaar te zijn voor het eerste
strategisch meerjarenplan 2018 – 2020.
Voor de samenwerking met de Brusselse gemeenten en de voorafnames voor de VGC die
in deze decreten bepaald werden, wil ik nu dus een stap verder gaan. De middelen voor
deze decreten zullen vanaf 2018 worden geoormerkt en aan de dotatie voor de VGC
toegevoegd worden. De functioneel bevoegde ministers en de VGC-Collegeleden bepalen
in onderling overleg en decreet per decreet de modaliteiten. We vragen ook aan de VGC
om daarbij de gemeenten en in het bijzonder de Vlaamse mandatarissen te betrekken
zodat zij maximaal kunnen aansluiten bij het gemeenschapsbeleid van de Vlaamse
Gemeenschap en de VGC.
1.3 - OD 3 Operationele middelen : rationalisering en clustering - co-aansturing of
co-beheer
Zoals reeds gesteld in de beleidsnota is en blijft de Vlaamse Gemeenschap een
belangrijke directe beleidsactor in Brussel. Daarom is het wenselijk om voor de
aansturing van dit beleid binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een aantal
voorzieningen of instellingen te bestendigen of te versterken. Ik denk hierbij onder
andere aan Muntpunt, de Vlaams-Brusselse Media (VBM), het Huis van het Nederlands,
Br(ik, het Huis voor Gezondheid, het Kenniscentrum Woonzorg, maar ook aan enkele
voorzieningen van de VGC zoals de Brusselse Welzijns- en GezondheidsRaad (BWR) en
het Onderwijscentrum Brussel (OCB).
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Om de zichtbaarheid, slagkracht en efficiëntie van het beleid te verbeteren, schreef ik in
de beleidsnota te willen komen tot een meer doorgedreven harmonisatie binnen de
onderscheiden middenveldorganisaties. Eenduidige beleidsvisies en beleidskaders
enerzijds en co-aansturing of co-beheer tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC
anderzijds moeten hierbij de vertrekpunten worden.

Beleidsrealisaties 2015
In het kader van de beleidsconvenanten (zie verder) is er regelmatig overleg rond
Muntpunt, de Vlaams-Brusselse Media én het Huis van het Nederlands met de
verantwoordelijken in de VGC.
Dit geldt ook voor het beleidsdomein Welzijn en Gezondheid. Onder impuls van collegelid
Debaets, bevoegd in de VGC voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, kwam er een
begeleidingsopdracht om tot een optimalisatie en een versterkte samenwerking van de
ondersteuningsorganisaties
van
de
Brusselse
Nederlandstalige
welzijnsen
gezondheidssector te komen. Hiervoor verwijs ik naar de tekst onder 3.2.7. verder in
deze beleidsbrief.
In 2015 werd de financiering van Voorrangsbeleid Brussel stopgezet en integreerden de
collega’s Crevits, Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs en Vanhengel,
Collegevoorzitter bevoegd in de VGC voor Onderwijs de expertise ervan in het
Onderwijscentrum Brussel (OCB).
Beleidsopties 2016
Het beleidsvoorbereidend werk dat op het vlak van Muntpunt, de Vlaams-Brusselse
Media, het Huis van het Nederlands en de Brusselse welzijns- en gezondheidsinstellingen
werd aangevat, zal moeten omgezet worden in concrete beleidsafspraken.
1.4 - OD 4 Streven naar een geïntegreerd communicatiebeleid
Afstemming van het beleid van de Vlaamse overheid en de VGC op het vlak van media,
communicatie en informatie blijft een permanent werkpunt.
Beleidsrealisaties 2015
In het voorjaar van 2015 zijn we samen met Muntpunt en de VGC gestart met de
vernieuwing van een samenwerkingsovereenkomst en de opmaak van een strategisch
meerjarenplan. Het ontwerp van meerjarenplan voor Muntpunt wordt in het najaar
besproken.
Ook rond de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) zijn we in overleg met de VGC gestart
met de voorbereiding van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De vzw zal tegen 15
oktober 2015 haar strategisch traject hebben afgerond.
Voor wat betreft het N-logo namen de Vlaamse Regering en het VGC-College op
respectievelijk 29 mei 2015 en 28 mei 2015 de principiële beslissing om een op elkaar
afgestemd merkenbeleid te voeren waarbij een gestileerde ‘N’ het hoofdlogo is. Het
nieuwe hoofdlogo moet de herkenbaarheid van het Vlaams beleid (de aanwezigheid, de
investeringen…) van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC vergroten en het netwerk van
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gemeenschapsinstellingen promoten en zichtbaar maken. De invoering van de nieuwe
huisstijl gebaseerd op het N-logo zal gefaseerd en geleidelijk verlopen zoals dat ook
gebeurt met de implementatie van het Vlaamse merkenbeleid. Ik hecht dus veel belang
aan het creëren van een draagvlak. Het logo zal geleidelijk in het straatbeeld en op de
communicatiedragers van de overheden en instellingen opduiken.
De afspraak met het VGC-College is dat zowel de Vlaamse Regering als het College –
binnen het kader gecreëerd door de nota’s goedgekeurd door de Vlaamse Regering en
het VGC-College – de ‘eigen’ communicatie zelf concretiseren in een huisstijl en planning
tot uitrol. Op het vlak van de gezamenlijke communicatie zullen afspraken gemaakt
worden. De voorbereidingen hiervoor zijn bezig.
Voor wat betreft cultuurcommunicatie hebben de VGC en de Vlaamse Gemeenschap in
hun beleidsverklaringen de ambitie geuit om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen
voor
de
cultuurcommunicatie
binnen
het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest.
Cultuurcommunicatie levert een belangrijke bijdrage tot de uitstraling en positionering
van Brussel, zowel nationaal als internationaal. Tevens versterkt cultuurcommunicatie de
toegankelijkheid van het aanbod. Op beide terreinen wil ik tijdens deze regeerperiode
inspirerend en sturend optreden.
Momenteel is er een goede opportuniteit om een nieuwe strategische lijn uit te zetten.
Zowel de Vlaams-Brusselse Media, momenteel in een transitieproces, als het extern
verzelfstandigd agentschap Muntpunt, moeten in de opmaak van een meerjarenplanning
2016-2020 hun opdrachten en taken opnieuw uitzetten.
Voor de uitrol van een algemene strategie voor de cultuurcommunicatie heb ik samen
met het collegelid van de VGC bevoegd voor cultuur een studieopdracht gegeven aan
Cultuurnet Vlaanderen om in samenspraak met de vermelde Vlaamse partners én met
enkele gewestelijke actoren (Visit Brussels...) een omgevingsanalyse te maken én een
concreet plan van aanpak op te stellen voor een beter gestroomlijnde
cultuurcommunicatie in Brussel. Het bestaan van een meertalige “Brussels Open Agenda”
die het hergebruik van de verzamelde informatie mogelijk maakt op maat van alle
geïnteresseerden wordt hierbij onderzocht.
Vertrekpunt van de opdracht zijn de bestaande instellingen en instrumenten voor
communicatie en promotie, ondersteund door de Vlaamse Overheid en VGC én dit binnen
de bestaande financiële enveloppen. Meertaligheid moet toestaan deze onder de
aandacht te brengen van alle geïnteresseerden. Ik zie er met andere woorden op toe dat
meertaligheid een middel is en geen doel op zich. Er wordt uiteraard ook rekening
gehouden met de samenwerking tussen de gemeenschappen in Brussel alsmede de rol
die de gemeenten en het Gewest kunnen opnemen. Ik denk hierbij onder andere aan het
BKO/RAB, de agendadatabank van VisitBrussels, de Gemeenschapscentra, de
bibliotheken als vrijetijdsinformatiebalies.
Beleidsopties 2016
Zowel bij Muntpunt als bij de Vlaams-Brusselse Media zal de tripartite dialoog
(Muntpunt/VBM, Vlaamse overheid, VGC) resulteren in een nieuwe convenant 20162020, die vervolgens zal ingevuld worden met jaarplannen en -budgetten.
Op basis van het beleidsvoorbereidend werk van de administraties van de Vlaamse
Gemeenschap en van de VGC zal de implementatie van het gezamenlijke
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communicatieluik bij de nota aan de Vlaamse Regering van 28 mei 2015 aangevat
worden.
De hoger vermelde opdracht aan Cultuurnet Vlaanderen wordt in het najaar van 2015
opgeleverd. De conclusies en voorstellen van het plan, zullen de basis vormen van het
verdere beslissingsproces dat ik samen met de VGC zal nemen op het vlak van
cultuurcommunicatie.

2. SD 2 - Bruggen bouwen met andere Brusselse overheden en instellingen
In mijn beleidsnota wees ik op de institutionele complexiteit van Brussel. Zo zijn er vele
overheden actief die letterlijk en figuurlijk vaak een andere taal spreken en waarvan de
bevoegdheden elkaar vaak raken of overlappen. Beslissingen door de ene overheid
hebben een invloed op de verantwoordelijkheid van een andere overheid. De
moeilijkheidsgraad voor de overheden om goed beleid te voeren is hoog.
Altijd het belang van de Brusselaars voor ogen houden en veel overleggen en afspraken
maken is m.i. de enige juiste attitude om resultaat te boeken. Het is een voluntaristisch
vertrekpunt waaraan ik wil vasthouden. Het is mijn basisopstelling waarvoor ik mij ter
beschikking houd van de eigen collega’s in de Vlaamse Regering en andere collega’s in
andere regeringen en colleges.
Ik ben in 2015 aan deze opstelling blijven vasthouden. Wel bleek dat dergelijke dossiers
moeilijk voorspelbaar en te plannen zijn. Als minister van Brusselse Aangelegenheden zit
je in veel dossiers niet aan het stuur en heb je de timing niet in handen.
In de beleidsnota vertrok ik van een niet limitatieve opsomming van enkele dossiers die
niet mijn (enige) verantwoordelijkheid zijn maar waarbij ik mij engageerde tot een
inspanningsverbintenis om te komen tot overleg en pragmatische oplossingen. Bepaalde
dossiers kwamen tijdens het voorbije werkjaar aanbod. Andere nieuwe dossiers kruisten
ons pad.
In wat volgt kom ik even terug op de dossiers die ik vorig jaar in de beleidsnota
aanhaalde en bespreek ik kort enkele nieuwe dossiers. Het gaat hierbij vooral om een
stand van zaken.
2.1 - OD 1 De vaak specifieke samenwerkingsdossiers tussen meerdere overheden
worden met een open agenda en op pragmatische wijze aangepakt
Het capaciteitsprobleem in het Brussels onderwijs
Ook het komende jaar maakt de VGC een belangrijk deel van haar budget vrij voor
schoolcapaciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit in goede samenspraak met
de Vlaamse Gemeenschap. De VGC wil zich daarbij focussen op de realisatie van extra
secundaire scholen met een breed onderwijsaanbod zodat we tot een meer rationeel
studieaanbod in Brussel komen dat voldoende is afgestemd op de studiekeuzes van
leerlingen en een goede aansluiting verzekert met het hoger onderwijs en de
arbeidsmarkt.
Niet alleen voldoende onderwijscapaciteit is uitermate belangrijk voor de toekomst van
Brussel, ook het streven naar Brede Scholen, waarbij ingezet wordt op de openstelling en
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het multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimte. We ondersteunen dan ook de
vraag om de capaciteitsproblematiek van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in
kaart te brengen.
In 2015 heeft de Vlaamse Regering op voorstel van collega Crevits, bevoegd voor
onderwijs zeven miljoen euro aan extra capaciteitsmiddelen toegekend voor
Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast kende ze
meer dan acht miljoen euro toe aan de Vlaamse randgemeenten, samen goed voor een
geplande capaciteitsuitbreiding van meer dan 2.500 plaatsen in Brussel en de Vlaamse
Rand.
De uitdagingen in het Nederlandstalig Brussels onderwijs blijven groot. De Vlaamse
Gemeenschap en het VGC-College doen onder impuls van de collega’s Crevits en
Vanhengel (in de VGC bevoegd voor onderwijs) heel wat inspanningen. Ik treed in deze
dossiers eerder faciliterend op en hou me beschikbaar, indien nodig.
Om de strijd tegen schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan te gaan, zal Minister
Crevits bevoegd voor Onderwijs een overleg opstarten tussen de Brusselse gemeenten,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse
overheid. Indien gewenst, kan ik hier faciliterend optreden.
Het jongerengarantieplan in Brussel
Het jongerengarantieplan heeft de bedoeling elke werkloze jongere binnen een korte
periode aan werk te helpen of een arbeidsmarktgerichte opleiding aan te bieden. Aan
Nederlandstalige kant werd het plan mee vorm gegeven door VDAB Brussel, SYNTRA
Brussel, Tracé Brussel en zijn partners. Samen met mijn collega Muyters, bevoegd voor
Werk, volg ik de evoluties van het plan mee op.
De samenwerking met Actiris
Het is de verdienste van de collega’s Muyters en Gosuin (bevoegd voor Werk in de
Brussels Hoofdstedelijke Regering) dat de samenwerking tussen VDAB Brussel en Actiris
een belangrijke stap voorwaarts zette in 2015. In juli tekenden beide collega’s een
overeenkomst die belangrijk zal zijn voor de werklozen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De hefboom was o.m. de nieuwe bevoegdheid rond opleiding die het BHG
toegewezen kreeg bij de zesde staatshervorming.
Door het nieuwe afsprakenkader blijft de VDAB Brussel (naast Bruxelles Formation)
uiteraard bevoegd voor opleiding naar werk én krijgt ze er in een vorm van ‘onderaanneming’ voor Actiris ook de bevoegdheid arbeidsbemiddeling bij voor die werklozen
die voor het aanbod van de VDAB kiezen. Een Brusselse werkloze kan hierdoor ook
beroep doen op de trajectbegeleiders en coaches van de VDAB Brussel.
De verplichte inburgering van nieuwkomers in Brussel
Vanuit Vlaanderen zijn we al jarenlang vragende partij voor de invoering van verplichte
inburgering in Brussel. Meer recent benadrukten ook de Commission communautaire
française (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) de
meerwaarde van inburgeringstrajecten voor nieuwkomers.
Het belang om tot een invoering van verplichte inburgering in Brussel te komen
reflecteert zich ook in de engagementen opgenomen in de bestuursakkoorden van de
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COCOF en de GGC. De GGC is het enige bestuur in Brussel dat inburgering verplicht kan
opleggen.
Aangezien Vlaanderen reeds jaren ervaring heeft met het organiseren van
inburgeringstrajecten in Vlaanderen én Brussel is het belangrijk dat er informatie wordt
uitgewisseld met het oog op het delen van onze expertise. In dat opzicht vond er dit jaar
reeds een verkennend gesprek plaats tussen Minister-President Vervoort en Minister
Homans, in de Vlaamse Regering bevoegd voor Inburgering en Integratie.
Het lijkt mij essentieel dat deze contacten de komende jaren voortgezet worden. Samen
met collega Homans nam ik in 2015 het initiatief om het College van de GGC aan te
schrijven met een visie op hoe wij beiden de verplichte inburgering in Brussel zouden
vormgeven.
De invulling in Brussel van het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en de
Franse Gemeenschap
In 2015 heb ik een duidelijke start genomen met de uitvoering van het Cultureel Akkoord
tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Het Samenwerkingsplatform werd
geïnstalleerd en vergadert nu op regelmatige tijdstippen. Een werkprogramma werd
opgemaakt rond drie clusters: stimuleren van samenwerkingsinitiatieven in de culturele
sector, overleg in cultuurdossiers waar een gezamenlijk standpunt nodig of nuttig is op
kabinetsniveau en de kennismaking en informatie-uitwisseling tussen de administraties
van de beide Gemeenschappen.
Het is mijn ambitie om het samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap in 2016
op volle snelheid te brengen. In het najaar 2015 nemen we een duidelijke start met een
nieuw samenwerkingsproject in Flagey. Dit evenement vormt tegelijk ook het kader voor
de projectoproep 2016, waarbij we over heel het land een vijftiental nieuwe, kleinere
samenwerkingsprojecten willen doen ontstaan, in verschillende takken van de
cultuursector. Ook in 2016 zal ik samen met mijn collega van de Franse Gemeenschap
een groot project ondersteunen dat het speerpunt en het uithangbord van onze
samenwerking zal zijn. Ondertussen loopt ook het overleg met de Franse Gemeenschap
in dossiers zoals de tax shelter, filmkeuring en een regeling omtrent de uitvoer van
cultuurgoederen in Brussel. Tot slot blijf ik ook, met het akkoord als hefboom, werk
maken van een meer gecoördineerde samenwerking rond de federale culturele
instellingen.
Het Koninklijk Conservatorium Brussel
Er werden door de federale overheid in samenwerking met de Gemeenschappen
belangrijke stappen gezet met het oog op de oprichting van een vennootschap die de
renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel op zich zal nemen. Samen met mijn
collega bevoegd voor Onderwijs zal ik dit traject constructief blijven opvolgen.
Het overleg tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De algemene politieke samenwerking tussen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is de bevoegdheid van de Minister-President. Hij organiseert hiervoor overleg
met zijn Brussels ambtsgenoot. In functie van de bespreking van dossiers die op dit
overleg aan bod komen, overlegt de Minister-President bij de functioneel bevoegde
collega’s in de Vlaamse Regering. Ik probeer dit op te volgen maar het initiatief ligt bij de
Minister-President.
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Als ik een faciliterende rol kan spelen, ben ik hiertoe bereid. In het voorbije werkjaar
volgde ik op die manier én was ik voor de Vlaamse Regering aanwezig op de officiële
ondertekening van de overeenkomst ‘Strategie, Brussel 2025’.
De samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan zich ook manifesteren in
dossiers waarbij gemeenschaps- en gewestmateries elkaar raken. Zo zijn er vanuit het
beleidsdomein cultuur duidelijk raakvlakken tussen cultuurcommunicatie en toerisme.

De samenwerking met gemeenten
Het aantal Nederlandstalige mandatarissen is bij de lokale verkiezingen van 2012 sterk
gegroeid. Als dit zich blijft voortzetten bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, is dit
een belangrijke politieke tendens. Vanuit het beleid van de Vlaamse Gemeenschap én de
VGC moet hierop worden ingespeeld.
Dit was uiteraard één van de (onderliggende) onderwerpen toen ik in januari 2015 de
Beleidsnota Brussel ging voorstellen bij de Conferentie van Vlaamse Schepenen en
OCMW-voorzitters. Dit is ook de reden waarom ik in de nota aan de Vlaamse Regering
met betrekking tot het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel (zie supra) ook voorstelde
om in het kader van de meerjarige strategie een partnerschap met de Brusselse
gemeenten af te sluiten.
De samenwerking met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
De bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12 januari 1989
bepaalt dat ik het College van de GGC kan bijwonen als raadgevend lid.
Het is voor mij in de eerste plaats belangrijk de werking van de GGC nauwgezet op te
volgen. Ik heb hiervoor toegang tot al de documenten van het College. Indien op basis
van de agenda verder overleg nodig is, neem ik ter zake initiatief. Ik respecteer daarbij
de autonomie van de GGC.
Zo dienen er zich de komende jaren een aantal belangrijke dossiers aan. Ik denk daarbij
in de eerste plaats aan de Vlaamse Sociale Bescherming en de verplichte inburgering in
Brussel. Voor beide dossiers is het van cruciaal belang afstemming te vinden met de
GGC. Ook de invulling van de nieuwe bevoegdheden die met de zesde staatshervorming
aan de GGC overgedragen werden, volg ik indien nodig met aandacht op in functie van
een correct optreden naar de beide gemeenschappen en het respect voor de specificiteit
van de bijzondere Brusselse situatie. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Vlaamse
minister bevoegd voor welzijn en gezondheid. Ik wil hierin graag faciliteren indien dit
nodig blijkt.

3. SD 3 - De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen
Vlaanderen wil in Brussel inzetten op de echte uitdagingen. De Vlaamse overheid en de
VGC hebben de plaats die hen toekomt verworven.
We willen een pragmatisch beleid voeren voor de uitdagingen waarmee we
geconfronteerd worden. De Vlaamse Regering heeft de laatste decennia haar sporen in
Brussel verdiend. Op die lijn moeten we verder doorzetten. Ik wil zowel in mijn verticaal
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als horizontaal beleid het accent verder verleggen van zichtbaarheid en imago naar
inhoud en kwaliteit.
Om het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel vorm te geven kan ik rekenen op zowel
mijn eigen ‘verticale bevoegdheid’ en bijhorende begroting als op de functioneel
bevoegde ministers met gemeenschapsbevoegdheid in de hele Vlaamse Regering. Dit
laatste heeft dan betrekking op mijn coördinerende ‘horizontale bevoegdheid’ binnen de
Vlaamse Regering.
3.1 - DEEL 1: De horizontale opdracht en de verantwoordelijkheid van de hele
Vlaamse Regering
3.1.1 - OD 1 De Brusselnorm moet als beleidsinstrument worden geconsolideerd
en verfijnd
3.1.2 - OD 2 De Brusseltoets implementeren en verankeren
3.1.3 - OD 3 We werken binnen de Vlaamse Regering een politiek kader uit én
spreken een agenda af om het integraal Brusselbeleid verder in te vullen
De Vlaamse Regering handhaaft haar Brusselreflex die geconcretiseerd wordt door de
ambitie om een aanbod te ontwikkelen van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen
voor 30% van de Brusselaars en daarbij ten minste 5% van de totale Vlaamse
Gemeenschapsuitgaven in en voor de hoofdstad aan te wenden.
De Brusselnorm moet als beleidsinstrument verder worden geconsolideerd en de
Brusseltoets moet worden verankerd en geïmplementeerd
Realisaties 2015
Binnen de Vlaamse Regering heb ik een afsprakenkader en timing afgesproken voor de
uitvoering van het gemeenschapsbeleid in Brussel in samenwerking met de VGC. Op 17
juli 2015 heeft de Vlaamse Regering hierover mijn nota “Het Vlaams gemeenschapsbeleid
in Brussel” goedgekeurd. Hierbij kwamen de Brusseltoets en Brusselnorm aan bod.
De Brusseltoets vormt een onderdeel van de (hervormde) reguleringsimpactanalyse
(RIA) van de Vlaamse overheid en werd tijdens de vorige regeerperiode als een sectorale
wetgevingstoets geïntegreerd in een ‘quick scan’. Ieder regelgevend initiatief zal die
ondergaan met het oog op de identificatie van de toetsen die van toepassing zijn. Vanuit
een proportionele toepassing wordt per dossier de relevantie van een specifieke
wetgevingstoets, in casu de Brusseltoets, bekeken.
Het was de bedoeling dat de Task Force Brussel in een latere fase van haar
werkzaamheden een meer gedetailleerde handleiding voor de Brusseltoets zou uitwerken
om de integratie van de Brusseltoets in de RIA van de Vlaamse overheid verder te
concretiseren. De Task Force merkt in zijn rapport immers op dat in de geldende
Vlaamse regelgeving de benadering van Brussel eerder op ad hoc basis gebeurt en de
betrokkenheid van de VGC in (de totstandkoming van) de Vlaamse regelgeving een
knelpunt vormt. De werkzaamheden van de Task Force werden evenwel opgeschort in
afwachting van het tijdens de vorige regeerperiode vooropgestelde politieke
kerntakendebat tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC.
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Voor wat betreft de Brusselnorm (i.c. de bevolkingsnorm (30%) en begrotingsnorm
(5%)) stelde ik in bovengenoemde nota een kader voor dat het moet mogelijk maken om
de normen van een louter politieke principe in het regeerakkoord om te buigen naar een
concreet beleidsinstrument waarmee de functioneel bevoegde ministers en collegeleden
aan de slag kunnen.
Het kader dat ik schetste vertrok van volgende principes:
-

De Vlaamse Regering houdt onverminderd vast aan de Brusselnorm opgenomen in
het regeerakkoord;
De Brusselnorm is een inspanningsverbintenis waarvan de contouren sectoraal en
in gezamenlijk (VG – VGC) overleg moeten vastgelegd worden;
Het is een ambitie die moet afgetoetst worden aan de reële vraag in Brussel
enerzijds en het aanbod van andere overheden anderzijds;
De Brusselnorm is niet relevant voor deeldomeinen waarbij de centrum- en
hoofdstedelijke functie primeren;
Gegeven de sterkere demografische groei in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
vergelijking met het Vlaams Gewest onderzoekt de gemengde ambtelijke
werkgroep of de bevolkingsnorm (30%) en de begrotingsnorm (5%) nog in de
juiste verhouding staan.

Beleidsopties 2016
Ik zal in het komende werkjaar in een nota aan de Vlaamse Regering een voorstel van
checklist voorleggen om de toepassing van de Brusseltoets verder te concretiseren.
De verdere implementatie van de nota – en dus ook het onderdeel van de nota m.b.t. de
Brusselnorm – is in bespreking met de VGC. Ik voorzie met betrekking tot de verdere
toepassing van de Brusselnormen de volgende stappen:
-

De GACB screent de financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar
Brussel en verfijnt de rapportage;
De GACB screent de regelgevingsagenda’s van de Vlaamse Regering voor wat
betreft de gemeenschapsmateries op hun implicaties in Brussel;
Op basis van de rapportage en binnen het hierboven geschetst kader stellen de
functionele beleidsverantwoordelijken van VGC en Vlaamse Gemeenschap een
realistisch plan op dat een antwoord biedt op die (sub)beleidsdomeinen waar de
Brusselnorm onvoldoende bereikt wordt.

Ten slotte blijf ik het beleidsvoorbereidend werk en de werkzaamheden van het VGC- en
GGC-College opvolgen en zal ik het initiatief nemen om regelmatig met de voorzitter van
het college van de VGC rond de tafel te zitten.
Een wisselwerking tussen het Brussel en Randbeleid stimuleren
Beleidsrealisaties 2015
Ik blijf streven naar een maximale afstemming met het Vlaamse Randbeleid omdat de
uitdagingen van Brussel en de Vlaamse Rand in toenemende mate sporen (onderwijs,
welzijn, diversiteit…). Een initiatief zoals T.OP Noordrand – waar het departement Ruimte
Vlaanderen samenwerkt met Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de provincie VlaamsBrabant – speelt daar goed op in.
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Vzw Muntpunt en vzw De Rand wisselden ook in 2015 in toenemende mate expertise uit
rond meertalige communicatie en het communiceren met anderstalige doelgroepen.
Beleidsopties 2016
Zoals ik in de Beleidsnota aankondigde, zal vanaf 2016 de samenwerking tussen Brussel
en de Vlaamse Rand als positief element worden meegenomen bij het toekennen van
projectsubsidies binnen de subsidielijn “Projecten voor Brussel”.
Ik moedig de Brusselse gesubsidieerde partners aan om hun blik ruim te houden en bij
de ontplooiing van hun activiteiten rekening te houden met grensoverschrijdende
dimensies (bijvoorbeeld aandacht voor nieuws uit de Vlaamse Rand op Brusselnieuws en
dit in wederzijdse samenwerking met de media in de Vlaamse Rand, een
samenwerkingsproject tussen Brukselbinnenstebuiten en Cultureel Centrum Westrand, de
Brusselwerking van Destelheide en de databank Zorgzoeker met zorgverleners uit
Brussel en de Vlaamse Rand).
3.2 - DEEL 2: Sterke, doelgerichte Vlaamse investeringen in onze hoofdstad
Met het eigen begrotingsprogramma zitten we op het snijpunt van de
‘gemeenschapsoverheid’ Vlaanderen én het lokaal bestuur van de ‘Vlaamse
Gemeenschapscommissie’. Met die middelen wens ik een ‘hoofdstedelijk beleid’ te
voeren. Ik wens gericht te investeren zonder in de plaats te treden van de VGC én de in
de Vlaamse Regering functioneel bevoegde ministers met gemeenschapsbevoegdheid in
Brussel.
Om dit beleid vorm te geven, beschik ik over drie beleidsinstrumenten, die elkaar perfect
aanvullen: het Vlaams Brusselfonds, werkingssubsidies en projectsubsidies.
3.2.1 - OD 4 Het Vlaams Brusselfonds
Beleidsrealisaties 2015
Door de besparingen aan het begin van deze regeerperiode moet het Vlaams
Brusselfonds in 2015 en 2016 telkens iets meer dan twee miljoen euro besparen. Dat
betekent dat enkel reeds aangegane engagementen nagekomen kunnen worden. Het
gaat hier voornamelijk om financiering van de vermogensrechtelijke aspecten en het
eigenaarsonderhoud van de eigen gebouwencomplexen van Muntpunt en het Huis van
het Nederlands (HVN) en het verlenen van de aanvullende subsidie van 150.000 euro
voor de hoofdstedelijke werking van de KVS.
Beleidsopties 2016
In 2016 zal de aanvullende subsidie van 150.000 euro aan de KVS voor een laatste keer
worden toegekend. Verder zal er geïnvesteerd worden in het isoleren en bekleden van de
zijgevel en achtergevel en het buitenschrijnwerk van het HVN én zullen er enkele kleine
ingrepen gebeuren aan het gebouwencomplex van Muntpunt om de toegankelijkheid te
verbeteren.
3.2.2 - OD 5 Investeren in sterke partners
Om een aantal verticale beleidsdoelstellingen van het Brusselbeleid te verwezenlijken
worden bepaalde duidelijk gedefinieerde opdrachten voor uitvoering toevertrouwd aan de
partners van het Brusselse werkveld. Die structurele partners staan nominatief
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ingeschreven in de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en ontvangen een
werkingssubsidie: Br(ik, BRIO, Brukselbinnenstebuiten, Huis voor Gezondheid, Huis van
het Nederlands, Kenniscentrum Woonzorg Brussel, Kuumba, Muntpunt, Studio Globo en
de Vlaams-Brusselse Media.
In de Beleidsnota 2014-2019 kondigde ik aan dat er beheersovereenkomsten zullen
worden afgesloten met de structurele partners voor de periode 2016-2020. Die timing
kan worden beïnvloed door externe factoren (transities, fusies…). De afgesloten
meerjarenovereenkomsten zullen nauwgezet inhoudelijk en budgettair worden opgevolgd
onder andere door een jaarlijks voortgangsgesprek.
Indien organisaties subsidies krijgen van de Vlaamse overheid (Coördinatie Brussel) en
van de VGC zullen driepartijenbeheersovereenkomsten worden afgesloten om opdrachten
en taken maximaal af te stemmen. Dat geldt onder andere voor Muntpunt en het Huis
van het Nederlands.
Beleidsrealisaties 2015
In
2015
werd
volop
beheersovereenkomsten.

gewerkt

aan

de

voorbereiding

van

de

nieuwe

Beleidsopties 2016
De nieuwe beheersovereenkomsten worden in het najaar 2015 of in de loop van 2016
ondertekend.
3.2.3 - OD
initiatieven

6

Investeren in hoofdstedelijke projecten

en

vernieuwende

De subsidielijn “Projecten voor Brussel” stelt de Vlaamse overheid in staat om –
aanvullend bij het reguliere beleid - snel en soepel op nieuwe evoluties in de hoofdstad te
kunnen inspelen en zo haar rol in de hoofdstad voluit te kunnen spelen. Die subsidielijn
laat ook toe een aantal grote gemeenschapsvormende evenementen te ondersteunen,
die de sterke Vlaamse aanwezigheid in Brussel symboliseren.
Beleidsrealisaties 2015
Tijdens het eerste volledige werkingsjaar van de nieuwe regeerperiode ging het aantal
subsidieaanvragen duidelijk in stijgende lijn (eerste negen maanden 2015 72
subsidieaanvragen tegenover 60 subsidieaanvragen voor het hele jaar 2014), waaronder
een behoorlijk aantal nieuwe organisaties en vernieuwende projecten. Het is duidelijk dat
de subsidielijn voldoende bekendheid geniet bij de doelgroep. We blijven opteren voor
een intensieve projectbegeleiding waarbij potentiële subsidieaanvragers voorafgaandelijk
feedback en raadgevingen kunnen krijgen.
Beleidsopties 2016
Zoals ik in de Beleidsnota aangekondigd heb, zal de subsidiegids in het najaar 2015
worden geactualiseerd. In tegenstelling tot de vrij grondige aanpassing van 2011, gaat
het hier eerder om enkele nieuwe klemtonen en verfijningen.
De basisstructuur van de subsidiegids blijft bewaard. De drie verticale en twee
horizontale categorieën worden bevestigd.
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Verticaal:
-

Projecten die Brussel naar Vlaanderen of Vlaanderen naar Brussel brengen;
Hoofd- en grootstedelijke projecten waardoor alle Vlamingen, samen met alle
Brusselaars en andere ‘gebruikers’ van Brussel, er zich thuis en welkom voelen;
Participatiebevorderende, stadsinnovatieve projecten die het Brusselse stedelijke
netwerk versterken.

Horizontaal:
-

Impulssubsidies;
Gemeenschapsoverschrijdende initiatieven.

De nieuwe elementen die ik zal integreren in de subsidiegids:
-

-

-

-

-

-

Projecten die inspelen op de samenwerking tussen Brussel en de Vlaamse Rand
worden aangemoedigd. Die samenwerking wordt als positief punt meegenomen in
de beslissing. (impact op categorie 1);
Bij hoofd- en grootstedelijke publieksevenementen vormen eigenheid,
authenticiteit,
originaliteit,
verdieping,
publieksverruiming
en
gemeenschapsvorming beslissende subsidiecriteria (impact op categorie 2);
Projecten die inspelen op de laboratoriumfunctie van de hoofdstad kunnen nog
steeds worden ondersteund, maar er zal meer aandacht gaan naar de duurzame
effecten, de residuele waarde en de multipliceerbaarheid ervan in de rest van
Vlaanderen (impact op categorie 3);
Projecten met een gemeenschapsoverschrijdende dimensie worden meer dan ooit
verwelkomd. Bij de beoordeling zal de samenwerking over de verschillende
gemeenschappen heen een positief element vormen;
Projecten die informeren, sensibiliseren en meer draagvlak willen creëren rond
holebi- en transgenders zullen extra aandacht en kansen krijgen (te integreren in
categorie 3);
Vanuit de vaststelling dat meer en meer kunstenorganisaties en kunstenaars zich
niet enkel artistiek, maar ook pedagogisch en maatschappelijk wensen te
engageren, zullen initiatieven kunnen worden ondersteund die binnen de
hoofdstedelijke
context
bruggen
slaan
tussen
de
kunstensector,
onderwijsinstellingen en jeugdorganisaties (te integreren in categorie 3).

Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2016 met de vernieuwde versie van de
subsidiegids van start te gaan.
3.2.4 - OD 7 Onderzoek en wetenschap ten dienste van het werkveld en het
grote publiek
Beleidsrealisaties 2015
Zoals reeds vermeld onder 3.2.2. zal in het najaar van 2015 met de structurele partners,
waaronder BRIO, onderhandeld worden over de nieuwe beheersovereenkomsten 20162020. BRIO onderging begin 2015 een aantal wijzigingen. Prof. Dr. Kavadias werd
aangesteld als nieuwe directeur. BRIO werd ondergebracht in de Faculteit Economische
en Sociale Wetenschappen Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel
(VUB).
Beleidsopties 2016
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Beleidsopties 2016
Het
20 wetenschappelijke luik van het Brusselbeleid schuift drie beleidsdoelstellingen naar
voren: informatieverzameling en documentatie, (beleidsondersteunend) onderzoek én
maatschappelijke kennisoverdracht. BRIO wordt al enkele jaren structureel ondersteund.
Het academisch landschap inzake Brusselkennis en Brusselstudie evolueerde de laatste
jaren. Er kwam meer academische interesse voor Brussel en er kwamen een aantal
actoren bij, zoals bijvoorbeeld het Brussels Studies Institute (BSI). Om de juiste keuzes
te maken om bepaalde doelstellingen te realiseren, zal een vergelijking gemaakt worden
met het bestaande academische landschap. Deze oefening zal gedeeltelijk gekoppeld
worden aan de onderhandelingen met BRIO in het kader van de nieuwe vijfjaarlijkse
beheersovereenkomst.
3.2.5 - OD 8 Een integraal media- en communicatiebeleid
De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal media, informatie- en communicatieinitiatieven die op een verstandige, evenwichtige en integrale wijze over de hoofdstad en
in het bijzonder het Nederlandstalige gemeenschapsleven berichten.
Muntpunt
Beleidsrealisaties 2015
In het voorjaar van 2015 werd in samenspraak met Muntpunt en de VGC gestart met de
vernieuwing van een samenwerkingsovereenkomst en de opmaak van een strategisch
meerjarenplan met drie strategische doelstellingen gekoppeld aan de kernopdrachten:
bibliotheek, informatie over en promotie van de Vlaamse Gemeenschap en het
gemeenschapsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
SD1. Muntpunt is een knooppunt van kennis en informatie met focus op het
Nederlandstalig gemeenschapsaanbod in Brussel en de Vlaamse instellingen;
SD2. Muntpunt verdiept kennis en informatie via actieve bemiddeling, educatie,
ontmoeting en debat;
SD3. Muntpunt verbindt stedelijke, regionale en (inter)nationale spelers om Brussel
samen vorm te geven.

Beleidsopties 2016
Het ontwerp van meerjarenplan zal in het najaar verder worden besproken en moet in
samenspraak met de VGC resulteren in een nieuwe convenant 2016-2020.
De verdere integratie van de verschillende functies van Muntpunt wordt alvast één van
de belangrijke speerpunten van de komende vijf jaar. In 2020 mag er geen sprake meer
zijn van de virtuele opdeling in taken (info, bib, promo).
Ook een betere communicatie en visualisering van het bestaande informatieaanbod zijn
en blijven aandachtspunten. De uitbouw van een informatiecentrum in Muntpunt is een
netwerkverhaal. Muntpunt kan en zal immers niet alle vragen zelf oplossen, maar zal
vooral ook moeten doorverwijzen en verder samenwerkingen opzetten met alle
dienstverlenende spelers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alleen zo is een vraag
gestuurde uitbouw van een algemeen informatiemodel in Brussel mogelijk.
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In 2016 zal Muntpunt in het kader van zijn doelgroepenbeleid ook de expats wegwijs
maken in het Nederlandstalig netwerk in Brussel én bij de werking ervan betrekken.
De komende jaren zal Muntpunt ook verder bekijken hoe ze met een meertalige (N-F-E)
communicatie groepen en mensen verbindt met Nederlandstalige diensten en
organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen. Ik ben er mij van
bewust dat dit maar kan worden uitgevoerd in functie van de beschikbare middelen en de
wijzigingen van enkele profielen binnen de organisatie.
Verder zal ik het oprichtingsdecreet van Muntpunt in overeenstemming brengen met de
bepalingen uit het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de
Vlaamse publieke sector. Meer bepaald het artikel betreffende de samenstelling van de
Raad van Bestuur van Muntpunt dient te worden gewijzigd nu overeenkomstig het
decreet deugdelijk bestuur één derde van de leden onafhankelijke bestuurders moeten
zijn. We zullen de wijzigingsprocedure dit najaar opstarten (zie regelgevingsagenda). De
statuten van Muntpunt zullen ook worden aangepast aan de bepalingen van het decreet
deugdelijk bestuur.
Vlaanderen feest/Brussel danst
Beleidsrealisatie 2015
Op de Vlaamse feestdag op 11 juli wordt er jaarlijks een uitnodigend, open en breed
gedragen hedendaags feest georganiseerd waarop iedereen welkom is. De focus van het
feest ligt op de viering van de Vlaamse feestdag. De organisatie door Muntpunt gebeurt
in nauw overleg met de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Het gratis festival ‘Brussel
danst’ werd dit jaar op een zaterdag georganiseerd en kon op 14.000 bezoekers rekenen.
Ook naar publieksbereik was 2015 dus een goede editie.
De derde editie van Brussel danst richtte zich opnieuw op veel dans en livemuziek met
een goed gevuld avondprogramma. Het festival breidde deze keer ook uit met een breder
namiddagluik. Zo stonden er dit jaar wandelingen op het programma die je Brussel lieten
ontdekken én een live uitzending van De Vlaamse 100 (Radio 2) vanop de Grote Markt
op het programma. Zo’n 500 bezoekers ontdekten de hoofdstad met geleide
wandelingen. Drie vierde van die bezoekers was afkomstig uit Vlaanderen.
Het Muntplein stond, net als de vorige editie, in het teken van ‘urban’. Het feest ging van
start met verschillende ‘dance battles’ en ’s avonds sloten dj’s het feest af met een ‘block
party’ op een afgeladen Muntplein.
Op mijn vraag kreeg het programma een extra inhoudelijke en Vlaamse toets. De Radio
Modern liveshow ’s avonds op de Grote Markt bracht Vlaamse producties en performers
en schonk ook aandacht aan Nederlandstalige muziek. Ook de samenwerking met Radio
2, die de top 100 Vlaamse producties live uitzond vanop de Grote Markt, bood een extra
muzikale toets.
Beleidsopties 2016
De editie 2015 werd positief geëvalueerd. Ook in 2016 willen we met de 11 juliviering de
Vlaamse uitstraling in Brussel verder versterken. Ik wil alvast op het elan van 2015
verder gaan en bekijken in welke mate andere culturele actoren in 2016 meer kunnen
betrokken worden bij het feestgebeuren.
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De Vlaams-Brusselse Media: scherp en spraakmakend
Realisaties 2015

In het najaar van 2014 was mijn administratie klaar met de opmaak van een ontwerp
van samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM)
enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap en VGC anderzijds. De overeenkomst omschrijft
de opdrachten van de VBM, legt de overheidsfinanciering van de VBM vast, regelt het
toezicht op de VBM en bepaalt de procedures en modaliteiten die de betrokken partijen in
uitvoering van de overeenkomst moeten volgen. De inhoud van de overeenkomst
omspant de werking en het aanbod van de vijf mediakanalen van vóór de fusie, maar
met de Europese DAEB-regelgeving (diensten van algemeen economisch belang) als
referentiekader. De overeenkomst raakt dus alleen de media-activiteiten van de VBM die
als openbare dienstverplichtingen kunnen worden beschouwd en waarvan de kosten door
de overheden mogen worden gecompenseerd. Alle andere activiteiten van de VBM vallen
buiten de scope van de overeenkomst. Ik herhaal voor alle duidelijkheid dat de VBM
buiten de DAEB-krijtlijnen mag opereren op voorwaarde dat ze daarmee de correcte
uitvoering van de openbare dienstverplichtingen niet in het gedrang brengt en dat deel
van haar actieradius financiert met eigen inkomsten.
De consequenties van de DAEB-regelgeving werden ook meegenomen in de nieuwe
strategische oefening die begin 2015 door de VBM werd opgestart. Het is omwille van die
oefening dat ik - op vraag van de VBM - de onderhandelingen over de overeenkomst heb
opgeschort. De VBM vond dat ze haar inbreng – inzonderheid het definiëren van een voor
alle partijen aanvaardbaar pakket van kernopdrachten – beter zou kunnen onderbouwen
van zodra ze medio 2015 zou beschikken over een strategisch toekomstplan. Ik kon die
redenering volgen.
In het kader van de strategische oefening werden Pascal Smet, bevoegd VGC-Collegelid,
en ikzelf, als betrokken overheidsactoren, door de VBM uitgenodigd en bevraagd over
onze visie, verwachtingspatroon, perceptie enzovoort over de Vlaams-Brusselse
mediakanalen. Zonder ook maar enig voorbehoud, engagement, veto, consigne of wat
dan ook over de invulling van de toekomstige strategie van de VBM uit te spreken,
hebben we de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd:
-

-

-

De VBM capteert op een betrouwbare, accurate en snelle wijze alle
nieuwswaardigheden in Brussel. Ze wordt de referentie voor nieuws in Brussel,
ook voor andere, nationale en internationale, media;
De VBM is een kweekvijver van jong talent. Dat kan er niet alleen zijn
journalistieke vaardigheden maar ook zijn kennis over Brussel en interesse voor
alles wat daar gebeurt, ontwikkelen en vervolgens, met blijvende aandacht voor
Brussel, doorstromen naar nationale media;
In het doelgroepenbeleid richt de VBM zich naar Nederlandstaligen woonachtig in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de pendelaars die dagelijks uit Vlaanderen
naar Brussel komen, expats die wonen in Brussel of de Vlaamse Rand en
anderstalige inwoners van Brussel-19. Met die doelgroepen in het achterhoofd
bepaalt de VBM het taalbeleid van de verschillende mediakanalen. Nederlands
blijft daarbij de prioritaire taal. Meertaligheid is een middel om Vlaamse inhoud of
initiatieven ook bij de anderstalige doelgroepen kenbaar te maken;
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De VBM speelt in Brussel een gemeenschapsvormende rol. Ze verbindt
Brusselaars, stimuleert het groeps- en stadsgevoel en creëert affiniteit en
betrokkenheid om de verbindende kracht van de stad te maximaliseren;
Digitale media zijn de toekomst en staan dan ook bij de VBM centraal. De
nieuwswebsite is het hart van de werking; de andere kanalen spelen een
aanvullende maar essentiële rol en hebben een toegevoegde waarde door het
creëren van een extra touch point met de doelgroepen.

Op 8 juni 2015 keurde de Raad van Bestuur de resultaten en aanbevelingen van de
strategische oefening goed, die echter op tegenstand stuitten bij personeel en publiek en
tot een bijsturing noopten (cf. omstandige uiteenzetting en debat in de vergadering van
de Commissie Brussel van het Vlaams Parlement van 24 juni 2015).
Inmiddels werd bij de VBM een algemeen hoofdredacteur en een algemeen directeur ad
interim aangesteld, in afwachting van de indiensttreding van een nieuwe algemeen
directeur op 1 januari 2016. Conform de beslissing van de Raad van Bestuur van de VBM
van 16 juni 2015 onderzoeken zij samen met het managementteam of de radiozender
alsnog kan worden ingepast in het strategisch plan. Zij raken echter niet meer aan de
door de Raad van Bestuur goedgekeurde strategische kernpunten waaronder één
gemeenschappelijk merk; een geïntegreerde redactie met een hoofdredacteur en
centrale content desk; het online-platform als primair distributiekanaal met de andere
media in een complementaire rol; een gericht doelgroepen en daarop geënt taalbeleid;
meer gespecialiseerde en bredere berichtgeving over Brussel en een grotere
samenwerking en uitwisseling met andere media en Brusselse spelers. Parallel werken ze
aan een aantal operationele hefbomen en instrumenten die hoe dan ook noodzakelijk zijn
binnen de toekomstige werking van de VBM (onder andere kritieke prestatie-indicatoren,
financiële monitoringsmodellen met meerjarige budgetprognoses, de samenstelling van
een redactieraad en de opmaak van een redactiestatuut en deontologische code).
Beleidsopties 2016
Ik reken nu op een gecorrigeerd plan waarin de vier media behouden blijven en dat een
breed draagvlak heeft, uitvoerbaar is binnen het beschikbare budget, beantwoordt aan
de publieke doelstellingen en spoort met de DAEB-regelgeving. Op basis van het plan
zullen de onderhandelingen over de samenwerkingsovereenkomst worden hernomen en
kan de VBM starten met de opmaak van een meerjarig beleidsplan.
Geen imagocampagnes, wel de stad in de diepte leren kennen
Realisaties 2015
Zoals ik in de Beleidsnota aangekondigd heb, wens ik geen (grootschalige)
imagocampagnes rond de hoofdstad te voeren. Ik blijf echter actief communiceren rond
concrete projecten en verwezenlijkingen, die tegen de negatieve perceptie ingaan en
aantonen dat er ook vele succesverhalen in onze hoofdstad bestaan. Ik noem hier bij
wijze van voorbeeld de nieuwbouw van het grensverleggende kunsteducatieve ABC-Huis
en de renovatie van de nieuwe vleugel van het succesrijke Huis van het Nederlands. Ik
neem en steun initiatieven om Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en
aantrekkelijk te maken en wens de Brusselaars en de geïnteresseerde Vlamingen te
informeren over de stad en de Vlaamse netwerken. Daarbij is een cruciale rol weggelegd
voor Muntpunt en de Vlaams-Brusselse Media.
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Beleidsopties 2016

Enkele concrete acties en initiatieven gepland voor 2016 die in het verlengde van
vroegere acties:
-

-

-

-

Het actualiseren van de brochure “Brussel voor jou” (in drie talen) die op een
geobjectiveerde, evenwichtige en laagdrempelige wijze informatie over Brussel
brengt (institutioneel, cultureel, educatief, sociaal…) en dit met focus op de
Vlaamse aanwezigheid. Het doelpubliek bestaat in de eerste plaats uit expats en
anderstaligen die zich aangetrokken voelen tot de Nederlandstalige netwerken
(cultureel, educatief…). In tweede instantie bedienen we zo ook Vlamingen die
basisinformatie wensen over hun hoofdstad (ook gericht naar scholen en
studenten)
Ik investeer verder in stadstoeristische organisaties die als doel hebben
Vlamingen de hoofdstad in de diepte te leren kennen. Zo verleen ik een
werkingssubsidie aan Brukselbinnenstebuiten, die jaarlijks 550 rondleidingen voor
12.500 deelnemers organiseert. De organisatie laat met haar keuzeaanbod
bewust de uitersten en tegenstellingen van hoofdstedelijkheid aan bod komen.
Films en documentaires met een brede verspreiding kunnen een grote impact
hebben op de beeldvorming over de hoofdstad, denk bijvoorbeeld aan ‘De School
van Lukaku’ van Woestijnvis en ‘Image’ en ‘Black’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah.
Ik verleen vanuit mijn beleid Brusselse Aangelegenheden steun aan “Brussel
bestaat niet. Roadtrip door de buik van Europa’s hoofdstad”, een ambitieus
documentaireproject
van
Marie
Geukens
(producer)
en
Tijn
Sadée
(scenarioschrijver en NOS-correspondent). De initiatiefnemers willen een
menselijk beeld schetsen van de hyperdiverse metropool Brussel en onze
hoofdstad als een positief samenlevingsmodel naar voren schuiven.
Het is bemoedigend om vast te stellen dat de stroom Vlamingen die komt werken
in Brussel constant blijft of zelfs toeneemt. De media-aandacht die de
toekomstige verhuis van een deel van de Vlaamse administratie naar de site
Thurn & Taxis te beurt viel, bewijst echter dat vele pendelaars de hoofdstad niet
kennen, wat tot vooroordelen en zelfs angst leidt. Het is mijn ambitie om het
Vlaamse “dagpubliek” meer te verbinden met het aanbod en de inzet van de
Brusselse Nederlandstaligen. Muntpunt krijgt daarbij een cruciale rol. Het project
‘Boterhammen in het Park’ blijft bestaan. Langs de interne informatiekanalen
zullen de personeelsleden van de Vlaamse overheid beter geïnformeerd worden
over de vele evenementen en initiatieven die in de hoofdstad plaatsvinden. Ook
zal de spraakmakende filmdocumentaire ‘Our City’ van Maria Tarantino tijdens de
middagpauze
aangeboden worden aan de personeelsleden van de Vlaamse
overheid.

3.2.6 - OD 9 Openheid,
internationalisering

interculturele

samenwerking

en

oog

voor

Het Vlaamse netwerk in Brussel kiest voor openheid en interculturele samenwerking. Niet
alleen Brusselse Vlamingen, maar ook heel wat Brusselaars met andere culturele wortels
maken er gebruik van.
Zowel in 2015 als 2016 vormt interculturaliteit een horizontaal en inclusief thema in het
beleid. Alle eigen en gesubsidieerde initiatieven moeten oog hebben voor de
diversiteitsproblematiek en buiten de evidente paden en eigen oevers treden. Een aantal
partners op het terrein bouwen reeds jarenlang mee aan de verwezenlijking van deze
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doelstellingen. Zij besteden in hun doelgroepenwerking specifiek aandacht aan de
internationale gemeenschap. Ik zal deze inspanningen dan ook verderzetten en waar
mogelijk zelfs versterken.
Er kunnen ook verticale, eerder doelgroepgerichte initiatieven worden gesteund, zoals
het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba. Maar ook hier wordt die doelgroepgerichte aanpak
niet exclusief, maar in open zin opgevat.
Beleidsrealisaties 2015
In 2015 gaf ik een impuls aan het project “Implementeren van cultuurgevoelig
vrijwilligerswerk” van Het Punt. Het initiatief heeft een dubbel doel: het aantal actieve
vrijwilligers met een migratieachtergrond vergroten en de vrijwilligerswerking van
organisaties beter afstemmen op de etnisch-culturele diversiteit in de Brusselse
samenleving.
Ik investeerde ook in het project “In Brussel ontmoet je de wereld” van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen met als expliciet doel studenten van de Vlaams-Brusselse
hogescholen te engageren voor asielzoekers en vluchtelingen.
De nominatief gefinancierde stadsgidsenorganisatie Brukselbinnenstebuiten gidst in
opdracht van de Europese Commissie de Brusselse stadsverkenningen voor de Europese
ambtenaren, waarbij ze verwijzen naar het Nederlandstalige aanbod in de hoofdstad en
de mogelijkheid om gratis taallessen Nederlands te volgen. De opdracht loopt eind 2015
af, maar Brukselbinnenstebuiten dingt mee bij de nieuwe aanbesteding.
USE-IT ontwikkelt gratis, niet-commerciële en no-nonsense toeristische informatie voor
jonge reizigers volgens een concept dat ondertussen in heel Europa navolging vindt.
Lokale jongeren verzorgen de selectie en beschrijving van de plekken op de Map for
Young Travellers. Ze kennen de stad grondig en hebben voeling met de leefwereld van
hun ‘peers'. In Brussel krijgt de USE-IT werking een extra dimensie met een infobalie.
Jonge reizigers kunnen er met al hun vragen terecht, maar evenzeer Brusselse jongeren
die toerist zijn in eigen stad en Vlaamse jongeren die koudwatervrees hebben om hun
eigen hoofdstad te ontdekken, worden er enthousiast op sleeptouw genomen. Begin
2015 opende de nieuwe balie in de centraal gelegen en goed bereikbare
Ravensteingalerij.
Naast anderstalige nieuwe Brusselaars moet het uitgebouwde onthaalbeleid zich ook
richten tot Nederlandstaligen uit Vlaanderen of elders, die Brussel beter willen leren
kennen of hier willen komen wonen. In dat verband is het interessant het project “2
(t)huizen, 1 gids” van de Federatie Marokkaanse Democratische Verenigingen (FMDO) te
vermelden, dat sinds 2015 ook een impulssubsidie ontvangt. De projectdoelstellingen zijn
ambitieus: mensen met en zonder migratieachtergrond met elkaar in contact brengen,
een realistisch beeld van Brussel(se buurten) tonen aan een Vlaams publiek en de
culturele diversiteit van Brussel op een positieve manier in de kijker plaatsen.
Beleidsopties voor 2016
Het jaar 2016 zal voor Kuumba in het teken staan van de nieuwe huisvesting en het
binden van het publiek aan de nieuwe infrastructuur. De basiswerking (onthaal,
taallessen, expo’s, stadswandelingen) blijft behouden en wordt zelfs versterkt. In 2016
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zal een lessengroep Lingala en Swahili starten in Antwerpen. In het najaar van 2016 zal
Kuumba voor het eerst uitpakken met een kwaliteitsvol activiteitenaanbod voor kinderen.
Brussel kent een grote internationale gemeenschap. Het regeerakkoord kondigt aan dat
we streven naar een aangepast drietalig onthaalbeleid voor expats in Brussel. Muntpunt,
de Vlaams-Brusselse Media, het Huis van het Nederlands en Br(ik (voor de buitenlandse
studenten) spelen daarbij een belangrijke rol. Dit wordt meegenomen in de besprekingen
voor de nieuwe beleidsovereenkomsten.
Verder wordt de drietalige brochure “Brussel voor jou” geactualiseerd.
Ook de impulssubsidie aan USE-IT wordt voortgezet. Het voortzetten van de
impulssubsidie moet USE-IT toelaten de vrijwilligerswerking verder structureel te
integreren in de werking en de lokale verankering en interactie met jongeren uit alle
wijken van Brussel duurzaam te consolideren.
3.2.7 - OD 10 Naar een gecoördineerd welzijns- en gezondheidsbeleid in de
hoofdstad
Naast de beleidsnota Brussel 2014-2019 bevatte ook het bestuursakkoord 2014-2019
van de VGC (‘Goesting in Brussel’) de doelstelling om werk te maken van een
rationalisatie en harmonisatie van de ondersteuningsorganisaties in het Nederlandstalige
welzijns- en gezondheidslandschap in Brussel. Concreet gaat het om volgende
organisaties: de Brusselse Welzijns- en GezondheidsRaad (BWR), de Brusselse
Ondersteuning Dienstencentra (BOD), het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg
(BROG), het Regionaal Overleg Thuislozen Brussel (ROTB), het Kenniscentrum Woonzorg
Brussel, het Brussels Platform Armoedebestrijding, het Huis voor Gezondheid en het
Brusselse Overleg Thuiszorg (BOT). Ook de LOGO-cel binnen de VGC administratie is een
actor op het terrein.
Realisaties 2015
Het team Coördinatie Brussel van de Vlaamse Gemeenschap en de administratie Welzijn,
Gezondheid en Gezin van de VGC traden begin 2015 in overleg hierover en
organiseerden verkennende gesprekken met de voornaamste organisaties. Om de
mogelijkheden voor een optimalisatie en versterkte samenwerking te analyseren en een
concreet model voor mogelijke herstructurering uit te werken, kende de VGC in juli 2015
een opdracht toe aan Hefboom vzw. Het bureau zal een analyse van de huidige situatie
maken en daarbij de mogelijkheden en moeilijkheden van een versterkte samenwerking
identificeren. In functie daarvan zal het bureau vervolgens een toekomstige situatie
uitwerken voor de (nieuwe) ondersteuningsorganisatie of -organisaties. Ook het ontwerp
van een missie en visie, de definitie van de opdrachten en rollen en de ontwikkeling van
een organisatieconcept behoren tot de opdracht. Beide administraties maken deel uit van
het transitieteam dat de uitvoering van de opdracht opvolgt en stuurt. Het bureau legt in
de eerste maanden van 2016 een conceptnota voor die beide overheden zullen moeten
valideren.
Het Kenniscentrum Woonzorg stelde tijdens de vorige regeerperiode het Masterplan
Woonzorg Brussel 2014-2020 op. In april 2015 riep ik de stuurgroep Woonzorg Brussel
opnieuw samen in een nieuwe samenstelling. In de stuurgroep zetelen
vertegenwoordigers van mijn kabinet en administratie, van de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, van VIPA,
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van het bevoegde VGC-collegelid en de VGC-administratie. Ook het Kenniscentrum
Woonzorg, het Huis voor Gezondheid, de BWR, het Brussels Ouderenplatform, het
Minderhedenforum en het BOT zijn er vertegenwoordigd. Op de tweede bijeenkomst
keurde de stuurgroep het Masterplan Woonzorg Brussel 2014-2020 goed.
Beleidsopties 2016
Na goedkeuring van de hogervermelde conceptnota uit te werken door de vzw Hefboom,
start later in 2016 de volgende fase van de opdracht om de nieuwe
ondersteuningsorganisatie of -organisaties te implementeren met een transitieplan. Dit
zal gebeuren in nauw overleg tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de betrokken
organisaties.
Voor wat betreft het Masterplan Woonzorg van het Kenniscentrum Woonzorg wordt uit de
veertig actiepunten die in 2015 werden goedgekeurd, in 2016 een prioriteitenlijst
gedistilleerd die rekening houdend met de budgettaire context en het te voeren Vlaams
beleid in deze materie, verder zullen uitgewerkt worden deze legislatuur.
Verder zullen de bevoegde ministers – conform het Vlaams Actieplan voor
Armoedebestrijding – een armoedetoets toepassen op dossiers die een mogelijke impact
hebben op mensen in armoede en wordt participatie van de doelgroep verzekerd via het
organiseren van een verticaal permanent armoedeoverleg.
3.2.8 - OD 11 Jong in Brussel: onderwijs, studenten en jeugd
Vanuit het bevoegdheidsdomein Brussel steunen we aanvullende initiatieven die het
reguliere onderwijs- en jeugdbeleid kunnen versterken.
Brede School en Deeltijds Kunstonderwijs
Beleidsrealisaties 2015
Sinds 2012 ondersteunt het Vlaamse Brusselbeleid Brede Scholen in Brussel, in
samenwerking met de VGC. Alle lopende projecten zullen worden voortgezet tijdens het
schooljaar 2015-2016. In de loop van 2015 werd een nieuw subsidiereglement opgesteld
in overleg tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Dit nieuwe subsidiereglement
trad in werking op 1 september 2015.
Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 kreeg het
Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO) in 2013 en 2014 een
subsidie voor het project “crossmediale kunstinitiatie/blauwdruk crossmediale
kunstacademie(s) Brussel”. Het project omvatte twee luiken: een domeinoverschrijdend
luik kunstinitiatie en een luik met een blauwdruk voor de cross-mediale
kunstacademie(s) Brussel op basis van het model van de kunstacademie, ter
voorbereiding op de geplande hervorming van het deeltijds kunstonderwijs. De
blauwdruk werd de voorbije zomer opgeleverd. Bij het uitwerken van een helder en
eenvoudig niveaudecreet voor het DKO kan er overwogen worden om de aanbevelingen
van de blauwdruk te integreren.
De domeinoverschrijdende kunstinitiatie streefde hierbij verschillende doelstellingen na:
kunstinitiatie geven aan een zo breed mogelijk publiek binnen het leerplichtonderwijs,
met aandacht voor leerlingen die niet of moeilijk in contact komen met DKO waarbij
leerkrachten DKO de kinderen uit het leerplichtonderwijs van het DKO laten proeven.
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Hierbij wordt het teach-the-teacher principe toegepast wat de kwaliteit van het vak
muzische vorming én de didactische vaardigheden van de respectievelijke leerkrachten
ten goede komt. Daarnaast streeft de domeinoverschrijdende kunstinitiatie ook een
toenadering tot en expertise-uitwisseling met het leerplichtonderwijs en de
lerarenopleiding na.
Via het teach-the-teacher principe ontstaat ook een overdracht van expertise tussen
kunstenaars of leerkrachten DKO enerzijds en leerkrachten van het leerplichtonderwijs
anderzijds en dit in beide richtingen. Zo worden leerkrachten van de Brusselse
Nederlandstalige basisscholen ondersteund door experts in het behalen van de leerdoelen
muzische vorming, die vaak moeilijk behaald worden. De vraag vanuit de scholen naar
die extra ondersteuning inzake muzische vorming wordt ook steeds groter. Omgekeerd
verwerven de kunstenaars en leerkrachten DKO via datzelfde teach-the-teacher principe
extra
pedagogische
en
didactische
vaardigheden.
Daarnaast
zorgt
de
domeinoverschrijdende kunstinitiatie er ook voor dat er een toenadering tot en expertiseuitwisseling met het leerplichtonderwijs en de lerarenopleiding plaatsvindt.

Tijdens de ongeveer twee jaar dat het SDKO kunstinitiatie aanbood aan de scholen
bouwde het veel expertise op (gebundeld op http://www.dkoplatform.be/). Ik besliste
daarom om het SDKO voor het schooljaar 2015-2016 te ondersteunen om de
kunstinitiatie in Brusselse scholen voort te zetten.
Hierbij aansluitend vermeld ik nog het project “Creatieve blik op Brussel” geïnitieerd door
het kenniscentrum ‘Urban Coaching & Education’ van de Erasmushogeschool. Het project
wil de toekomstige, nieuwe en geïnteresseerde Vlaamse leraars in Brussel op een
creatieve, laagdrempelige en gestructureerde wijze “verbinden” met de hoofdstad. Met
een vormingsaanbod willen de initiatiefnemers alle leraars in Brussel die ervoor
openstaan – ongeacht niveau of net – vanuit een creatieve invalshoek de drijfveer geven
om een blijvend engagement aan te gaan in het Brussels onderwijs. Het initiatief –
waaraan ik in 2015 een impulssubsidie verleende - neemt de vorm aan van een
attractieve, interactieve online leeromgeving.
Beleidsopties 2016
Door de beslissingen in 2015 blijft de werking Brede School en SDKO kunstinitiatie ook in
2016 mogelijk.
Br(ik
Beleidsrealisaties 2015
Voor het studentenhuisvestingsbeleid heeft Br(ik in 2015 een overeenkomst gesloten met
de Franstalige partner Plateforme Logement Etudiant (PLE) om de online
kotzoekermodule iKot samen volledig te vernieuwen. Br(ik en het PLE zijn hierin
volwaardige partners, waarbij de door Br(ik jarenlang opgebouwde expertise maximaal
wordt ingezet en benut.
De overeenkomst met PLE wijst ook op een verder engagement vanuit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van studentenbeleid.
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Het traject pilootprojecten ‘verzamelgebouwen’, in samenwerking met het team Vlaams
Bouwmeester, werd geheroriënteerd naar voorbeeldprojecten ‘verzamelgebouwen’. De
doelstelling is nog steeds om innovatieve projecten in Brussel te realiseren om
studentenhuisvesting te koppelen aan andere stedelijke functies. Hiervoor moet op zoek
gegaan worden naar publieke opdrachtgevers die een zakelijk recht hebben op een
terrein of een gebouw en die een privaat publiek partnerschap willen ontwikkelen om
‘verzamelgebouwen’ te realiseren. De doelstellingen van de projecten blijft dezelfde als in
bovenvermeld traject maar met de bijkomende ambitie om ze te realiseren binnen
voorbeeldige PPS–procedures. Het studieteam URA/Rebel dat die studieopdracht voor de
strategische verkenning rond de ‘verzamelgebouwen’ uitvoert, zal de opgedane kennis en
aangehaalde mogelijkheden uit het verkennend onderzoek bundelen in een publicatie in
het najaar van 2015.
Beleidsopties 2016
De bovenvermelde iKot 2.0 zou operationeel dienen te zijn tegen de start van het
academiejaar 2016-2017.
Br(ik neemt net als in 2015 deel aan een aantal comités of stuurgroepen van het beleid
inzake studentenhuisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een concreet
initiatief dat op Brussels gewestelijk vlak naar voren geschoven wordt voor 2016 is de
realisatie van een gewestelijk kotenlabel.
Er zijn momenteel veel ontwikkelingen op het vlak van studentenhuisvesting in Brussel.
De bovenvermelde publicatie van het studieteam URA/Rebel zal de waarden en de visie
van Br(ik en de overheid over kwalitatieve studentenhuisvesting uitdragen. Het is de
bedoeling om bouwpromotoren en ontwikkelaars te inspireren en te stimuleren om op
een andere, innovatieve manier naar studentenhuisvesting te kijken.
Een extra aandachtpunt in de werking van Br(ik voor het komende jaar is de focus op
internationalisering, waarbij de organisatie vanaf 2016 acties zal ontwikkelen om de
verbindingen tussen Nederlandstalige, anderstalige of internationale studenten te
optimaliseren.
Daarnaast blijft Br(ik ook de ruimere werking – gemeenschapsvormend over de
hogescholen en universiteiten heen – behouden.
Jeugd
Beleidsrealisaties 2015
Ik verwelkom initiatieven die de kind- en jongerenvriendelijkheid van de hoofdstad
versterken. Ik verwijs naar projecten van cinema Galerijen (kunsteducatieve werking),
Ethercentrum (Chase Brussel – urban mediaplatform voor stadsjongeren) en Habbekrats
(Surplas – maatschappelijke vorming voor kwetsbare jongeren), die ik met een
impulssubsidie steun. Zoals ik in de Beleidsnota aangekondigd heb, hecht ik veel belang
aan projecten die de brug slaan tussen de cultuur- en onderwijssector. Onderwijs vormt
een belangrijke toegangspoort om kinderen en jongeren uit alle sociale klassen met
kunst in contact te brengen. Ik vermeld hier als voorbeeld het door mij gesteunde project
“Kade Ketten en Zee Zotten” van De Batterie, een kunsteducatieve vzw die langdurige,
intensieve en innovatieve artistieke parcours met kinderen organiseert. Met dit specifieke
project organiseerde de vzw een uitwisseling tussen een Brusselse school
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(Leidstarschool, Brussel) en een school uit Zeebrugge (Roezemoes) om de leerlingen van
de twee scholen een genuanceerde blik op de andere stad te bieden. De fysieke beleving
en ontdekking van de onbekende stad resulteerde in een artistiek proces waarbij beide
groepen samen de film “70 mijl in vogelvlucht” maakten.
Beleidsopties 2016
Studio Globo - waaraan ik een werkingssubsidie verleen – plant in 2016 een 75-tal
groepen uit het basisonderwijs te begeleiden tijdens de voorbereiding, het inleefspel en
de nawerking van het diversiteitsatelier ‘Wonen op het Dak’ in het educatief centrum in
Anderlecht. In overleg met Jeugd en Stad Brussel wordt de mogelijkheid onderzocht om
een tweedaagse versie van stadsklassen te organiseren, met inleefatelier,
buurtwandeling, overnachting in het atelier en één of meerdere andere activiteiten in
Brussel. Vanaf volgend jaar wil Studio Globo de werking verruimen tot het secundair
onderwijs door de ontwikkeling van een projectdag “Brussel beleven”.
3.2.9 - OD 12 Cultuur: nieuwe initiatieven oppikken en hoofdstedelijke
projecten steunen
Realisaties 2015
De Vlaamse overheid blijft ook tijdens deze regeerperiode investeren in een sterke
Brusselse artistieke sector met hoofdstedelijke en internationale uitstraling. Vanuit het
bevoegdheidsdomein Brussel kan ik aanvullende initiatieven steunen die het reguliere
cultuurbeleid kunnen versterken. Ik verwijs hierbij onder meer naar de eerdere passage
onder OD 6 Investeren in hoofdstedelijke projecten en vernieuwende initiatieven. Heel
wat van de toegekende subsidies in 2015 vallen onder het beleidsdomein cultuur.
Beleidsopties 2016
Ik plan in 2016 een impulssubsidie te verlenen aan de Urban werking van de
Circusschool zonder Handen die haar werking zal uitbreiden naar jongeren. Het is een
voorbeeld van een jong initiatief dat ik oppik in afwachting van een duurzame decretale
verankering.
Zoals in de Beleidsnota aangekondigd, zal ik met het subsidiekader “Projecten voor
Brussel” ook nieuwe klemtonen leggen voor projecten in de culturele sfeer.
-

-

Projecten met een gemeenschapsoverschrijdende dimensie worden meer dan ooit
verwelkomd. Het gaat om initiatieven die een weerspiegeling vormen van de
Brusselse realiteit en waarbij boeiende verbindingen worden gelegd over
taalgrenzen en de ‘klassieke gemeenschapsgrenzen’ heen;
Naast hun internationale ambities willen heel wat kunstenaars binnen de
Brusselse context een verschil maken via artistieke projecten samen met
Brusselse jongeren. Ik wens initiatieven te steunen die binnen de hoofdstedelijke
context bruggen slaan tussen de kunstensector, onderwijsinstellingen en
jeugdorganisaties.

Ik hecht veel belang aan cultuurparticipatie van moeilijke doelgroepen. Sinds 2012
neemt het Festival van Vlaanderen het initiatief “Jouw Sleutel”, een participatieproject
voor kansarmen in het kader van het Klarafestival op. Op een niet stigmatiserende wijze
krijgen 400 kansarmen uit Vlaanderen en Brussel de kans een topconcert in Bozar bij te
wonen. Samen met mijn collega bevoegd voor Armoedebestrijding zet ik de steun aan dit
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initiatief verder. Voorafgaand aan de concertavond zal in 2016 voor het eerst in
samenwerking met Brukselbinnenstebuiten een thematische rondleiding door de
hoofdstad worden georganiseerd.
Ook op infrastructureel vlak kan ik vanuit mijn Brusselbevoegdheid culturele impulsen
geven. In februari 2016 zal de bouw van de nieuwe extra ruimtes van het ABC-Huis in
Schaarbeek afgerond zijn, dankzij financiering door het Vlaams Brusselfonds. Het
nieuwbouwgedeelte zal onder meer een ‘laboklas’ of ‘klas van de toekomst’ omvatten,
waarin leerkrachten en leraren in opleiding inspiratie en ideeën kunnen opdoen rond
interieur en vormgeving van een klaslokaal. De ‘laboklas’ van ABC wil de leerkrachten
natuurlijk ook aanmoedigen tot een meer artistieke en vakoverschrijdende manier van
onderwijzen, waarbij kunsteducatie doorsijpelt in de klassen van het leerplichtonderwijs.
4. SD 4 - Het Nederlands als katalysator voor sociale mobiliteit
Met het Vlaams Brusselbeleid gaan we ervoor zorgen dat het Nederlands zichtbaar
aanwezig is als waardevol onderdeel van een meertalige, internationale stad die
openstaat voor nieuwkomers en internationale gasten. We geven zo veel mogelijk
mensen de kans hun taalvaardigheid in het Nederlands te verbeteren.
Dit kan enkel door een taalbeleid met oog voor de dynamieken van een grootstad en de
juiste accenten. De kennis van een taal is immers meer dan enkel respect voor de
stadsgenoten maar opent ook deuren, biedt kansen en is vaak ook gewoon de kortste
weg naar werk. Ik leg in mijn beleid de nadruk op deze functionele benadering van het
Nederlands. Kortom, een keuze voor het Nederlands als springplank naar werk.
Een taalbeleid in een stad zoals Brussel kan enkel succesvol zijn als we alle neuzen in
dezelfde richting krijgen. Enkel dan kunnen we het meertalige karakter van onze
hoofdstad versterken en de meerwaarde van het Nederlands benadrukken.
4.1 – OD 1 De Vlaamse gemeenschap zal de naleving van de taalwetgeving in
Brussel actief opvolgen
Beleidsrealisaties 2015
De basisopdracht van het Steunpunt Taalwetwijzer blijft het op laagdrempelige wijze
informeren van burgers, ondernemingen en overheden in binnen- en buitenland bij
vragen of problemen op het gebied van taalwetgeving. Dit gebeurt zowel op passieve
(beantwoorden van vragen) als actieve (website, brochure en vormingen) wijze. Intussen
is de website herwerkt en dient ze als een goede bron van algemene informatie. De
samenwerking met de Vlaamse Infolijn, vzw de Rand en het Agentschap Zorg en
Gezondheid blijft behouden.
Beleidsopties 2016
Zoals ik in de beleidsnota aanhaalde, zal de vormingsfunctie van het steunpunt blijven
bestaan en, indien dit wenselijk is, worden uitgebreid. Die mogelijkheid zal via een
gerichte campagne aan de (lokale) overheidsdiensten worden aangeboden nu deze
diensten steeds vaker met meertaligheid worden geconfronteerd.
Het is de bedoeling om het komende jaar eveneens het bestaan van het Steunpunt
Taalwetwijzer in Brussel te belichten, in het bijzonder in functie van de taalrechten van
Nederlandstalige patiënten in de ambulance- en spoeddiensten van Brusselse
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ziekenhuizen. We stellen immers vast dat het ‘Vlaams Meldpunt Taalklachten’, dat vanuit
het Agentschap Zorg en Gezondheid klachten over de gebrekkige Nederlandstalige
dienstverlening verzamelt, weinig bekendheid geniet. Slechts een klein aantal patiënten
vinden hun weg naar het meldpunt.
4.2 - OD 2 We streven naar één gemeenschappelijke visie rond taalbeleid
Nederlands in het belang van Brussel
Beleidsrealisaties 2015
Het verder werken op deze doelstelling is gepland vanaf 2016.
Beleidsopties 2016
In 2016 wil ik met de VGC bekijken hoe we een sterk taalbeleid kunnen voeren in het
meertalige Brussel. Het positief omgaan met verschillende talen met extra aandacht voor
het Nederlands zijn belangrijke uitgangspunten.
4.3 - Huis van het Nederlands: hoeksteen van het taalbeleid van de Vlaamse
gemeenschap in Brussel
4.3.1 - OD 3 We blijven inzetten op een zo groot en divers mogelijk aanbod NT2
cursussen
Beleidsrealisaties 2015
De basisopdracht van het Huis van het Nederlands blijft het zoeken van een cursus NT2
op maat van de individuele Brusselaar en deze te oriënteren naar een gepast aanbod. De
NT2-lessen bleven kosteloos voor Brusselaars die les volgen in de hoofdstad. Kennis van
het Nederlands is voor de Brusselaar in het algemeen een extra troef én voor de
inburgeraar een absoluut onderdeel van het (Nederlandstalig) integratietraject.
Het aantal mensen die zich bij het Huis van het Nederlands aanmelden, steeg ook tijdens
het schooljaar 2014 – 2015. Zo dienden er zich in die periode 16.974 mensen aan. In de
schooljaren 2012 – 2013 en 2013 – 2014 waren dat er respectievelijk 14.801 én 16.660.
Ondanks deze stijgende vraag naar NT2 cursussen in Brussel zijn er in 2015 geen
tekorten vastgesteld aan de aanbodzijde (cf. halfjaarlijkse analyse NT2-overleg). Het
Huis van het Nederlands zal ook in de toekomst in samenspraak met de
aanbodverstrekkers en de EVA Integratie en Inburgering op regelmatige basis een vraagen aanbodanalyse maken.
Met het oog op een meer gediversifieerd aanbod werd er in 2015 werk gemaakt van
nieuwe NT2-opleidingen met de focus op het functioneel gebruik van het Nederlands.
Beleidsopties 2016
In 2016 zullen opleidingspartners verder gestimuleerd worden om, op maat van Brussel,
verder gebruik te maken van de mogelijkheden van de nieuwe opleidingsplannen.
“Sociale mobiliteit” en “functioneel Nederlands” staan hier centraal.
Gegeven de vluchtelingencrisis zal ik mee opvolgen dat het Huis van het Nederlands
Brussel is voorbereid op een toenemende vraag naar NT2-lessen. In samenwerking met
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de collega’s van Inburgering, Onderwijs en Werk zal ik de nodige maatregelen nemen om
een behoeftedekkend aanbod NT2 te helpen realiseren.
4.3.2 - OD 4 We voeren een taalpromotiebeleid met de nadruk op het stimuleren
van Brusselaars om het Nederlands te oefenen
Beleidsrealisaties 2015
Zoals ik in de beleidsnota Brussel 2014-2019 reeds uitgebreid uiteenzette, zette het Huis
van het Nederlands ook in 2015 heel nadrukkelijk in op oefenkansen Nederlands. Dit
gaat heel breed. Het gaat daarbij niet enkel om mensen die effectief een cursus
Nederlands volgen, maar ook in bredere zin over al wie zijn kennis van het Nederlands
wil oefenen, in uiteenlopende contexten.
Beleidsopties 2016
Een voorbeeld van actie voor 2016 is het ‘goestingboekje’ dat het Huis van het
Nederlands zal ontwikkelen om anderstaligen te stimuleren om te blijven oefenen én om
ze kennis te laten maken met het Nederlandstalig aanbod in Brussel. Elke praktische tip
die in het boekje gegeven zal worden om dagelijks Nederlands te oefenen, zal gelinkt zijn
aan een bestaande Brusselse organisatie, website of activiteit.
Ik vraag ook aan het Huis van het Nederlands om bestaande, succesvolle projecten voort
te zetten, waarbij voor sommige nieuwe, extra accenten gelegd zullen worden. Zo zal
bijvoorbeeld de website van Patati Patata Brussel, die van 2008 dateert, vernieuwd
worden in 2016. Patati Patata zorgt ervoor dat Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar
vinden om Nederlands, en eventueel ook een andere taal te oefenen, op basis van
gedeelde interesses. Er zal ook meer samenwerking gezocht worden met Brusselse
partners om het collectieve aanbod te diversifiëren. Zo wordt het activiteitenpallet
uitgebreid, bijvoorbeeld met kooklessen, om het aanbod aantrekkelijker te maken voor
beide partners van een patati-duo.
Het Huis van het Nederlands zal ook workshops geven aan bepaalde partners op het
terrein om hen een volwaardige rol als doorverwijzer naar oefenkansen te laten spelen.
Het gaat daarbij om Muntpunt, de bibliotheken en de gemeenschapscentra. Met de
gemeenschapscentra zal het Huis van het Nederlands trouwens intensiever samenwerken
om hen te adviseren inzake het aanbieden van oefenkansen. Het Huis biedt in deze
ondersteuning aan de organisatie om Nederlandse cursisten aan trekken, het bestaande
aanbod kenbaar te maken en om met hen te communiceren. Daarnaast kan het Huis van
het Nederlands de gemeenschapscentra ook helpen om specifieke oefenkansen voor
anderstaligen te ontwikkelen.
Oefenkans NL, waarbij taalleerders vrijwilligerswerk doen bij partnerorganisaties van het
Huis van het Nederlands, zal uitgebreid worden naar meer Brusselse partners.
De twee acties hierboven sluiten eveneens aan bij OD 7 van deze strategische
doelstelling.
Een nieuwe klemtoon in de werking van het Huis van het Nederlands is de doelgroep
leerlingen van 16 tot 18 jaar uit het Franstalig secundair onderwijs. Het Huis van het
Nederlands gaat trachten info- en sensibiliseringssessies te organiseren in een aantal
Brusselse Franstalige secundaire scholen om op een open en constructieve manier het
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belang te onderstrepen van de kennis van het Nederlands, onder andere voor hun latere
beroepsleven. De teams van het Huis van het Nederlands zullen ook informatie geven
over het beschikbare aanbod en de mogelijkheden van het Nederlandstalige aanbod op
cultureel en sportief vlak aanstippen. In het najaar van 2015 en in de loop van 2016 zal
het Huis van het Nederlands contact opnemen met Franstalige secundaire scholen om af
te toetsen of hiervoor interesse bestaat.
4.3.3

- OD 5 We ondernemen acties om de zichtbaarheid
naambekendheid van het Huis van het Nederlands te vergroten

en

Beleidsrealisaties 2015
Het promo-team heeft als kerntaak de naamsbekendheid van het Huis op een positieve
manier te vergroten met als doel zoveel mogelijk Brusselaars te stimuleren om het
Nederlands te leren en/of te oefenen.
Zo werden in 2015 de infosessies “Nederlands leren” en “Nederlands oefenen” verder
uitgewerkt en was het Huis aanwezig op verschillende opleidingsbeurzen. In 2016 zullen
deze activiteiten voortgezet worden.
Beleidsopties 2016
Zoals aangekondigd in mijn beleidsnota zal ik extra aandacht besteden aan
sensibiliseringscampagnes rond Nederlands leren specifiek gericht naar Brusselse
jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Het Huis van het Nederlands heeft de afgelopen
maanden hiervoor een basisconcept uitgewerkt. Het is de bedoeling om in 2016 effectief
actief te zijn in verschillende Brusselse scholen.
4.3.4 - OD 6 We benadrukken de unieke positie en autonome werking van het
Huis van het Nederlands Brussel
Beleidsrealisaties 2015
Omwille van de specifieke taalsituatie en het heterogeen karakter van het klantenbestand
werd in de beleidsnota de unieke en autonome positie t.o.v. het EVA Inburgering en
Integratie van het Huis van het Nederlands Brussel benadrukt. Meer specifiek ging het
om de volgende elementen:
-

-

Het Huis van het Nederlands Brussel heeft een cliënteel dat veel verder reikt dan
enkel “inburgeraars”. In Brussel zijn er immers ook Franstalige of anderstalige
Brusselaars die het Nederlands willen leren om in de eerste plaats hun
arbeidspositie te verstevigen. In 2013 bedroeg hun aandeel maar liefst 34 % van
het totale klantenbestand van het Huis en dit cijfer kent nog steeds een stijgende
tendens;
Als gevolg hiervan wordt slechts een klein deel van de taaltrajecten “gekoppeld”
aan “inburgering”;
Dit wil zeker niet zeggen dat er geen aandacht gaat naar “inburgeraars”.
Integendeel, de werkingen van beide organisaties (cfr. BON en HVN) zijn zo
georganiseerd dat er een constante informatie-uitwisseling is tussen beide
instanties.
Hierdoor
wordt
aan
bepaalde
“doelgroepen”
toch
een
inburgeringstraject voorgesteld. Deze samenwerking werkt goed en kan in de
toekomst worden voortgezet met het Agentschap Integratie en Inburgering als
nieuwe partner.

35

V laams Par le m e n t

527 (2015-2016) – Nr. 1

37

Vlaanderen en Brussel hebben er dus alle belang bij om de autonome werking van het
Huis van het Nederlands Brussel voort te zetten. Dit is in de eerste plaats belangrijk om
het Nederlands verder te verankeren in Brussel.
Beleidsopties 2016
Het Agentschap Inburgering en Integratie zal in 2016 een samenwerkingsovereenkomst
afsluiten met het Huis van het Nederlands. Hierin zullen de wederzijdse opdrachten
tussen beide instellingen verder geconcretiseerd worden.
4.4 - OD 7 De Vlaamse gemeenschap maakt werk van sensibilisering inzake de
maatschappelijke rol van het Vlaams-Brusselse werkveld
Zie hiervoor 4.3.2.
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IV.

KOPPELING MET DE BEGROTING

Doelstelling
SD 1 Een positief en constructief partnerschap met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie waarbij beide
instellingen elkaar respecteren en versterken.
1.2 - OD 1 De planlast voor de VGC verminderen
door het ontwikkelen van een strategisch
meerjarenplan voor de VGC
1.4 - OD 4 Streven naar een geïntegreerd
communicatiebeleid
SD 3 De Vlaamse Regering zet volop in op de
Brusselse uitdagingen
3.2.1 - OD 4 Het Vlaams Brusselfonds: reculer
pour mieux sauter
3.2.2 - OD 5 Investeren in sterke partners
3.2.3 - OD 6 Investeren in hoofdstedelijke
projecten en vernieuwende initiatieven
3.2.4 - OD 7 Onderzoek en wetenschap ten
dienste van het werkveld en het grote publiek
3.2.5 - OD 8 Een integraal media- en
communicatiebeleid
3.2.6
OD
9
Openheid,
interculturele
samenwerking en oog voor internationalisering
3.2.7 - OD 10 Naar een gecoördineerd welzijnsen gezondheidsbeleid in de hoofdstad
3.2.8 - OD 11 Jong in Brussel: onderwijs,
studenten en jeugd
3.2.9 - OD 12 Cultuur: nieuwe initiatieven
oppikken en hoofdstedelijke projecten steunen
SD 4 Het Nederlands als katalysator voor sociale
mobiliteit
4.1 - OD 1 De Vlaamse Gemeenschap zal de
naleving van de taalwetgeving in Brussel actief
opvolgen
4.2
OD
2
We
streven
naar
één
gemeenschappelijke visie rond taalbeleid in het
belang van Brussel
4.3.1 - OD 3 We blijven inzetten op een zo groot
en divers mogelijk aanbod NT2 cursussen
4.3.2 - OD 4 We voeren een taalpromotiebeleid
met de nadruk op het stimuleren van Brusselaars
om het Nederlands te oefenen
4.3.3 - OD 5 We ondernemen acties om de
zichtbaarheid en naambekendheid van het Huis
van het Nederlands te vergroten
4.3.4 - OD 6 We benadrukken de unieke positie en
autonome werking van het Huis van het
Nederlands Brussel
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BIJLAGE 1: REGELGEVINGSAGENDA

Dit is een uittreksel uit de regelgevingsagenda met informatie aangevuld tot op
12/10/2015. Meer actuele en meer uitgebreide informatie over deze initiatieven
kunt u te allen tijde raadplegen in de regelgevingsagenda op
regelgevingsagenda.bestuurszaken.be

Oprichtingsdecreet Muntpunt vzw
Status van het initiatief: op te starten najaar 2015
Strategische doelstelling:
SD 3 De Vlaamse Regering zet volop in op de Brusselse uitdagingen

BVR tot wijziging van het besluit tot vaststelling van het begrotings- en
rekeningstelsel van de VGC
Status van het initiatief: in voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 Een positief en constructief partnerschap met de VGC waarbij beide
instellingen elkaar respecteren en versterken

BVR begrotings- en rekeningstelsel VGC
Status van het initiatief: in voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 Een positief en constructief partnerschap met de VGC waarbij beide
instellingen elkaar respecteren en versterken

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen decreet tot organisatie
toezicht op de VGC
Status van het initiatief: in voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 Een positief en constructief partnerschap met de VGC waarbij beide
instellingen elkaar respecteren en versterken
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Toezichtsdecreet VGC
Status van het initiatief: in voorbereiding
Strategische doelstelling:
SD 1 Een positief en constructief partnerschap met de VGC waarbij beide
instellingen elkaar respecteren en versterken
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD
GEGEVEN AAN DE RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET VLAAMS
PARLEMENT TIJDENS DE LOPENDE LEGISLATUUR
1. Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Brussel
2014-2019
1° volop in te zetten op het Nederlands als een kans voor de Brusselaars om
vooruit te komen en als element van gemeenschapsvorming. Zo veel mogelijk
mensen moeten de kans krijgen om hun taalvaardigheid in het Nederlands te
verbeteren. Door een taalpromotiebeleid te voeren en in een voldoende aanbod
Nederlands Tweede Taal te voorzien, stimuleren we de kennis en het gebruik
van het Nederlands in Brussel;
Zie BB SD 4 OD 3, OD 4 en OD 5

2° toe te zien op de naleving van de taalwetgeving in Brussel, in het bijzonder
in ziekenhuizen, in de welzijnsvoorzieningen, bij de politie, bij de
brandweerdiensten en bij de lokale besturen. Het Steunpunt Taalwetwijzer zal
daarvoor burgers ondersteunen door hen te adviseren en te oriënteren;
Zie BB SD 4 OD 1

3° het beleid inzake de toepassing van de Brusselnorm en de Brusseltoets
onverkort voort te zetten en daarover jaarlijks te rapporteren aan het Vlaams
Parlement op basis van een rapport van de ambtelijke Taskforce Brussel. Elke
minister met gemeenschapsbevoegdheid samen te brengen met de collega met
dezelfde
bevoegdheid
in
het
College
van
de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie(VGC), met de bedoeling om samen prioriteiten te
bepalen en om de 30%-norm in hun beleidsdomein te benaderen;
Zie BB SD 3 OD 1, 2 en 3

4° de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel te
verdiepen door gestructureerd overleg;
Zie BB SD 1 OD 1

5° in het kader van de planlastvermindering voor lokale besturen een kader uit
te werken dat de regierol van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het
beleid versterkt en een strategisch meerjarenplan mogelijk maakt voor de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, geïnspireerd op de methodologie van de
beleids- en beheerscyclus (BBC);
Zie BB SD 1 OD 2
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6° het debat te voeren over de voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie
financiële zekerheid die nodig is om de strategische doelstellingen van het
strategisch meerjarenplan en de planlastvermindering te implementeren;
Zie BB SD 1 OD 2

7° een geïntegreerd communicatiebeleid in Brussel te ontwikkelen samen met
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en op basis van het Vlaams
merkenbeleid en het N-logo voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een
nieuw, herkenbaar logo en bijbehorende communicatie voor de Vlaamse
gemeenschapsinstellingen in Brussel uit te werken;
Zie BB SD 1 OD 4 en SD 3 OD 8

8° het Nederlandstalige aanbod in Brussel blijvend zichtbaar te maken, onder
andere via de Vlaams-Brusselse media en Muntpunt. Op die manier kan de
Vlaamse Gemeenschap ook een positieve bijdrage blijven leveren aan het
imago van Brussel als hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap via de
ondersteuning van culturele projecten, media- en schoolprojecten en andere
concrete projecten zoals de bijdrage tot de renovatie van het Koninklijk
Conservatorium;
Zie BB SD 1 OD 3 en SD 3 OD 8

9° in bilateraal overleg te gaan met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over
gewestmateries en in bilateraal overleg te gaan met de Franse Gemeenschap
over gemeenschapsmateries (Onderwijs, Welzijn, Cultuur). We stellen ook
samenwerking voorop met andere partners in Brussel met het oog op het
realiseren van win-winsituaties;
Zie BB SD 2 OD 1

10° de nieuwe initiatieven die mogelijk worden met de middelen van het
Brusselfonds vanaf 2017, in 2015 en 2016 te identificeren en de middelen uit
het Brusselfonds aan te wenden binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde
prioriteiten;
Zie BB SD 3 OD 4

11° bij het invullen van het gemeenschapsbeleid vooral aandacht te hebben
voor de uitdagingen waarmee de Brusselaars geconfronteerd worden: de
behoefte aan kinderopvang en onderwijs, de behoefte aan opleiding voor
werkloze jongeren, het versterken en verplichten van het inburgeringsaanbod
door nieuwkomers te laten kiezen voor het Nederlandstalige of Franstalige
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aanbod, en de grote achterstand in het Nederlandstalige welzijns- en
gezondheidsaanbod;
Zie BB SD 3 OD 10 en OD 11

12° in samenwerking met alle relevante partners een gecoördineerd welzijnsen gezondheidszorgbeleid in Brussel tot stand te brengen met bijzondere
aandacht voor de Brusselse Vlamingen en alle Brusselaars die een band
hebben met de Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen in de Vlaamse
Sociale Bescherming;
Zie BB SD 3 OD 10

13° de uitvoering van de integratie van de Vlaams-Brusselse media-actoren
voort te zetten in het Vlaams-Brusselse mediaplatform. Daarbij moet er oog
zijn voor onder meer een digitaal platform dat een centrale functie vervult in
de werking van de vzw, een crossmediale redactiewerking met gecoördineerde
nieuwsgaring en nieuwsverspreiding, een onafhankelijke, kritische en
constructieve redactie die een hoge journalistieke standaard nastreeft en een
voldoende groot lees-, kijk- en luisterbereik dat aantoont dat de
maatschappelijke investering in de Vlaams-Brusselse mediapartner loont.
Zie BB SD 3 OD 8

BIJLAGE 3: INHOUDELIJKE RAPPORTERING OVER DE OPVOLGING VAN
DE AANBEVELINGEN VAN HET REKENHOF
Niet van toepassing
BIJLAGE 4: OVERZICHT VAN DE WIJZE WAAROP GEVOLG WERD
GEGEVEN AAN DE ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF EN VAN
HET HOF VAN JUSTITIE WAARIN VLAAMSE DECRETEN WERDEN
VERNIETIGD OF ONGRONDWETTIG OF STRIJDIG MET HET EU-RECHT
WERDEN BEVONDEN.
Niet van toepassing
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