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II.

INLEIDING DOOR DE MINISTER

Het eerste volledige jaar van deze regeerperiode werd bruusk doorkruist door de
coronapandemie die vanaf maart 2020 het maatschappelijke leven helemaal ontregelde.
De impact van die crisis op de verschillende Vlaams-Brusselse werkingen was aanzienlijk.
Onze voornaamste structurele en projectpartners ontvingen op basis van een
impactbevraging steun uit het Noodfonds om de dringendste noden te lenigen. In het
najaar lanceerde ik een projectoproep om investeringssubsidies te verlenen aan het
bredere Vlaams-Brusselse werkveld zodat een goede en veilige doorstart kon worden
gemaakt en nieuwe intersectorale samenwerkingen verder konden worden gezet.
We hopen allemaal dat de coronapandemie in 2021 afneemt en dat de samenleving zo
snel mogelijk normaliseert. In die onvoorspelbare context zal ik ook in 2021 blijven
investeren in de dienstverlening en infrastructuur die de Vlaamse Gemeenschap in Brussel
mee uitbouwt en zal ik verder blijven werken aan de verbinding tussen Vlaanderen en haar
hoofdstad. Dat blijft de hoofduitdaging: bouwen aan een sterk Brussel mee vormgegeven
en gedragen door een goed gestructureerd Vlaams netwerk, nauw verbonden en met een
voorbeeldfunctie voor de rest van Vlaanderen.
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Ondanks de coronacrisis werd er in 2020 een goede basis gelegd voor de doelstellingen
die ik tijdens deze regeerperiode wens te realiseren en die ik in mijn Beleidsnota beschreef.
In deze Beleids- en Begrotingstoelichting ontvouw ik mijn plannen voor het komende jaar,
gekoppeld aan de begrotingscijfers.
Ook in 2021 zal ik rechtstreekse financiële impulsen verlenen in alle sectoren van de
gemeenschapsbevoegdheden, toegespitst op de Brusselse realiteit. Ik sluit met tien
prioritaire partners nieuwe beheersovereenkomsten af, die op 1 januari van start gaan.
De organisaties zullen – naast de eigen klemtonen en doelstellingen – ook de nodige
aandacht schenken aan de transversale beleidsthema’s van de Vlaamse overheid op het
vlak van jeugd, gelijke kansen, integratie en armoedebestrijding. In het kader van het
relanceplan van de Vlaamse Regering zullen er tien miljoen euro aan investeringsmiddelen
aan het Vlaams Brusselfonds toegevoegd worden.. Nieuwe investeringen zullen moeten
voldoen aan het verfijnde richtlijnenkader, waarbij elementen zoals toegankelijkheid,
duurzaamheid en gedeelde infrastructuur zullen worden opgenomen. Naast de
vermogensrechtelijke uitgaven en onderhoudswerken aan de eigen gebouwencomplexen
van Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel worden de investeringen vanuit het
Vlaams Brusselfonds onder meer ingezet op organisaties die werken met de meest
kwetsbare Brusselaars en infrastructuur voor het DKO. Via een participatief traject heb ik
de polsslag van de subsidielijn “Projecten voor Brussel” gevoeld. We zullen de resultaten
hiervan pas kunnen bekendmaken in november, maar uit de eerste tussenresultaten
worden participatie en diversiteit alvast naar voor geschoven als sleutelbegrippen. De
subsidiegids zal op basis van de onderzoeksresultaten verder worden uitgewerkt. Vanaf
2021 wil ik meer aandacht schenken aan projecten die focussen op een kindvriendelijke
hoofdstad en op het ontmoeten en ontdekken van Brussel. De verbindende kracht van het
Nederlands én het versterken van de band Brussel-Vlaanderen zijn een inherent
onderdeel. Daarnaast wil ik meer impulsen verlenen aan beloftevolle, innovatieve en
impactvolle projecten die in de stad broeden en een antwoord bieden op stedelijke vragen
en ook de meest kwetsbare Brusselaars en Brusselbezoekers ten goede komen.
Ook in 2021 wens ik de constructieve en nauwe samenwerking verder uit te diepen met
de VGC die de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel is én blijft.
Zoals reeds aangegeven in mijn beleidsnota wens ik de beleids- en beheersinstrumenten
van de VGC te vernieuwen en te moderniseren. De eerste stappen om werk te maken van
zulke nieuwe beleids- en beheercyclus heb ik reeds gezet in 2020.
Het Nederlands is wat ons bindt binnen een meertalige hoofdstedelijke context. Het
Nederlands reikt de hand naar alle Brusselaars en is er voor iedereen in de hoofdstad. Het
is een emancipatiemotor: jongeren omarmen de taal op weg naar een job. Het Huis van
het Nederlands Brussel blijft hiervoor de centrale actor. Via de Taalwetwijzer blijf ik oog
hebben voor de correcte naleving van de taalwetgeving. Een vernieuwde website en een
gerichte campagne in Brussel moet meer zichtbaarheid geven aan die dienstverlening. We
evolueren van taalklacht naar taalkracht.
Ten slotte zal ik vanuit mijn horizontale bevoegdheid een actieve en intermediaire rol
blijven spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse ministers en de brug slaan naar de
andere regeringen die in Brussel bevoegd zijn. De Brusselnorm wordt gemonitord aan de
hand van recent cijfermateriaal en er is meer aandacht voor een brede toepassing van de
Brusseltoets.
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III.

SAMENVATTING

Het Vlaams Brusselbeleid steunt tijdens deze regeerperiode op vier grote strategische
doelstellingen waarvan er drie een budgettaire impact hebben.
Een eerste doelstelling van mijn Vlaams Brusselbeleid is de voortzetting van de
gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC. Deze samenwerking kan
enkel succesvol zijn als deze gestoeld is op wederzijds respect en vertrouwen. Het overleg
en de samenwerking met de VGC wordt op een nieuwe leest geschoeid met als bouwstenen
een onderling overlegd meerjarenplan en een gemoderniseerd begrotings- en
rekeningenstelsel. In dit kader past het verlenen van een dotatie en subsidies aan de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De tweede doelstelling betreft de verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. Die financiering gebeurt
gericht en aanvullend zonder in de plaats te treden van de in de Vlaamse Regering
functioneel bevoegde ministers. Daartoe bestaan er verschillende beleidsinstrumenten:
het Vlaams Brusselfonds dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid voert, werkingssubsidies
aan sterke, structurele partners die nominatief in de begroting zijn vermeld, een toelage
aan EVA Muntpunt, projectsubsidies aan hoofd- en grootstedelijke initiatieven en
algemene werkingskosten voor studieopdrachten en communicatieacties. In 2021 wordt
er gewerkt met een verfijnd richtlijnenkader voor de investeringsdossiers van het Vlaams
Brusselfonds, met een geactualiseerde subsidiegids voor de subsidielijn “Projecten voor
Brussel” en met nieuwe beheersovereenkomsten 2021-2025 met de nominatief
gesubsidieerde organisaties.
De derde doelstelling focust op de versterking van de positie van het Nederlands in de
hoofdstad. Financiële hefbomen hiertoe zijn een werkingssubsidie aan het Huis van het
Nederlands Brussel (nominatim ingeschreven) en een toelage aan het begrotingsfonds
werking Volwassenenonderwijs om de cursussen NT2 voor Brusselaars kosteloos aan te
bieden. Daarnaast geven we met een vernieuwde website en een gerichte campagne in
Brussel meer zichtbaarheid aan de dienstverlening van de Taalwetwijzer.
De vierde doelstelling gaat over het streven naar een coherent en geëngageerd beleid voor
onze hoofdstad gedragen door de hele Vlaamse Regering. De Vlaamse minister bevoegd
voor Brussel speelt daarbij een intermediaire en faciliterende rol. Die doelstelling heeft
geen financiële repercussies voor het begrotingsprogramma Brussel.
TOTAAL – BRUSSEL, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)

AO
BA 2020
Bijstelling BO
2021
BO 2021

TO

LO

2.500

0

0

120

0

0

2.620

0

0

VAK

VEK

49.066

52.525

56
49.122

-

2.221
50.304
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PROGRAMMA SG – BRUSSEL
AO
BA 2020

TO

LO

VAK

2.500

0

0

Bijstelling
BO 2021

120

0

0

BO 2021

2.620

0

0

IV.

(duizend euro)

VEK

49.066
56
49.122

52.525
-

2.221
50.304

TRANSVERSALE, HORIZONTALE EN OVERKOEPELENDE STRATEGISCHE
DOELSTELLINGEN

Niet van toepassing.
V.

BRUSSEL

SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld
op respect en vertrouwen
Ook in 2021 wens ik de constructieve en nauwe samenwerking verder uit te diepen met
de VGC die de prioritaire partner van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel is én blijft. Die
samenwerking veronderstelt duidelijke en klare afspraken en een sfeer van wederzijds
vertrouwen en respect. Zoals reeds aangegeven in mijn beleidsnota moet deze
samenwerking gestoeld zijn op een onderling overlegd strategisch meerjarenplan
(beleidscyclus) en een modern begrotings- en rekeningstelsel (beheerscyclus). De eerste
stappen om werk te maken van zulke nieuwe beleids- en beheerscyclus heb ik reeds gezet
in 2020.
OD 1.1: Een helder en constructief partnerschap uitbouwen op basis van een strategisch
meerjarenplan en een modern begrotings- en rekeningstelsel
Het huidige begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd
ingevoerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het
begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Tot op heden
gebruikt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de planning en de financiële
rapportering nog altijd de ‘Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding’ (hierna: “NGB”), die
dateert van 1995, en die vooral gericht is op rapportering volgens budgetbasis (het
dominante mechanisme). De NGB bevat geen rapportering over de beleidsmatige aspecten
en heeft te weinig belangstelling voor de meer bedrijfseconomische rapportering op basis
van de transactieboekhouding. Daardoor biedt de NGB weinig meerwaarde aan de
beleidsmensen en heeft de VGC behoefte aan een gemoderniseerd beleids- en
beheersinstrumentarium met een eigentijds boekhoudkundig kader en rekeningstelsel.
Strategisch plannen op basis van een meerjarenplan en doelmatig werken vanuit
beleidsdoelstellingen waaraan een transparante financiële planning gekoppeld is, zijn
immers essentiële bouwstenen voor een modern overheidsbeleid en -management.
Op mijn voorstel heeft de Vlaamse Regering daarom op 17 juli 2020 haar principiële
goedkeuring verleend aan een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de
beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarmee met ingang
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van 1 januari 2022 een nieuw begrotings- en rekeningstelsel voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie wordt ingevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van het stelsel van
de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor de Vlaamse lokale besturen, zoals bepaald in het
decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale
besturen, rekening houdende met de bijzondere positie, het unieke karakter van de VGC
en de specifieke rol van de Vlaamse overheid in Brussel.
Het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium omvat de volgende beleidsrapporten: het
meerjarenplan (strategische nota, financiële nota en toelichting), de aanpassing van het
meerjarenplan en de jaarrekening. Gezien de voortschrijdende digitalisering zal de
gegevensuitwisseling over het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium digitaal
verlopen.
Het nieuwe begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie was
echter niet verenigbaar met het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht
op de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit decreet voorziet immers nog steeds in de
verplichte schriftelijke verzending van besluiten en beslissingen van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en in een bijzonder bestuurlijk goedkeuringstoezicht op “de
vaststelling van de jaarlijkse begroting van ontvangsten en uitgaven” en “het afsluiten van
de
jaarlijkse
rekening
van
ontvangsten
en
uitgaven
van
de
Vlaamse
Gemeenschapscommissie”. Op mijn voorstel heeft de Vlaamse Regering daarom op 17 juli
2020 eveneens haar principiële goedkeuring gehecht aan een voorontwerp van decreet
dat het bestuurlijk toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie aanpast om
verenigbaar te zijn met het nieuwe begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
In uitvoering van deze voorontwerpen maak ik in 2021 ook nog werk van een voorontwerp
van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie
tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Regering in het kader van
bestuurlijk toezicht en tot vaststelling van de digitale rapportering over de gegevens van
de beleidsrapporten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van een ministerieel
besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de rekeningstelsels van de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Alle nieuwe wetgeving zal in nauwe samenspraak en overleg
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie tot stand komen.
OD 1.2: Het opzetten van structureel overleg met het oog op een geïntegreerd en
slagkrachtig Brusselbeleid
Het Vlaamse Brusselbeleid is geïntegreerd en veronderstelt, naast een specifieke
benadering binnen de afzonderlijke gemeenschapsbevoegdheden en naast mijn eigen
Brusselbeleid, ook een bevoegdheids- en beleidsdomeinoverschrijdende afstemming met
de VGC. Dat overleg wordt tijdens deze regeerperiode op verschillende niveaus gevoerd.
Op ambtelijk niveau zijn er de werkzaamheden van de Gemengde Ambtelijke Commissie
Brussel (GACB) en het jaarlijkse rapport.
Op parlementair niveau streven we ernaar regelmatig gemeenschappelijke vergaderingen
te organiseren tussen de VGC-Raad en de Commissie Brussel van het Vlaams Parlement.
We gaan ook in dialoog met de Brusselse lokale besturen, en benutten concrete
mogelijkheden die zich aandienen om met hen samen te werken. In de afspraken met de
VGC zorgen we voor een overlegplatform tussen de VGC en alle Vlaamse lokale
mandatarissen.
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SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad
Naast een horizontaal, coördinerend beleid (zie SD 4) voer ik een verticaal beleid dat
rechtstreeks inspeelt op de Brusselse samenleving en vormgeeft aan Brussel als hoofdstad
van Vlaanderen. We investeren daarbij zeer gericht, zonder in de plaats te treden van de
in de Vlaamse Regering functioneel bevoegde ministers en van de VGC als lokale overheid
in Brussel. Om die ambitie vorm te geven, beschik ik over drie beleidsinstrumenten: het
Vlaams Brusselfonds, dat hoofdzakelijk een investeringsbeleid voert, werkingssubsidies
aan sterke, structurele partners en project- en impulssubsidies aan hoofdstedelijke en
grootstedelijke initiatieven die de band tussen Brussel en Vlaanderen en het stedelijke
weefsel versterken. Jongeren en kwetsbare Brusselaars blijven de prioritaire doelgroep.
Het versterken van het Nederlandstalige netwerk is een rode draad doorheen mijn beleid
Dat gebeurt onder meer door het toekennen van financiële ondersteuning aan instellingen
en organisaties binnen dit netwerk. De evolutie van het tweetalige Brussel naar het
meertalige Brussel biedt kansen voor het Nederlands. De diversiteit aan talen zorgt ervoor
dat er geen allesoverheersende meerderheidstaal meer is, waardoor het Nederlands
proportioneel gezien sterker staat dan ooit. Kennis van het Nederlands in Brussel wordt
ook gezien als een troef omdat het zorgt voor sociale en economische mobiliteit. Door
middel van investeringen in het Nederlandstalige netwerk zal ik dit positieve verhaal
tijdens de komende regeerperiode verder versterken en bestendigen.
OD 2.1: Een flankerend en selectief investeringsbeleid voeren te versterking van de
Vlaamse instellingen in de zorg-, onderwijs- en culturele sector
Het Vlaams Brusselfonds (VBF) zal ook in 2021 blijven zorgen voor de onderhouds-, en
vermogensrechtelijke kosten voor Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel.
Daarnaast blijft het VBF een impulsfonds, waarbij een brede waaier van
investeringsprojecten en initiatieven rond welzijn, cultuur, sport en onderwijs kan worden
gefinancierd.
We wenden de middelen uit het Brusselfonds binnen de door de Vlaamse regering bepaalde
prioriteiten en in alle transparantie aan om de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel
te versterken en om zinvolle proefprojecten te ondersteunen. Hierover wordt door de
Vlaamse minister bevoegd voor Brussel regelmatig aan de regering gerapporteerd.
Die initiatieven zijn complementair aan het inclusief gemeenschapsbeleid en beogen de
uitbouw van een kwalitatief, bereikbaar en zichtbaar netwerk van Vlaamse
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad. Nieuwe investeringen zullen moeten
voldoen aan het verfijnde richtlijnenkader, waarbij elementen zoals toegankelijkheid,
duurzaamheid en gedeelde infrastructuur zullen worden opgenomen. Ik werk hiervoor
samen met Inter. Die investeringen worden maximaal gebundeld met het beleid van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie zodat de impact maximaal is. Voorbeeld hiervan is het
engagement dat ik samen met de VGC en na overleg met de Vlaamse minister van
Onderwijs wil aangaan om de DKO-infrastructuur te verbeteren.
Het Vlaams Brusselfonds wordt ook ingezet voor de relance in deze moeilijke coronatijden.
In september 2020 deed ik een oproep rond kleine investeringen zodat Vlaams-Brusselse
organisaties veilig kunnen heropstarten en waarbij nieuwe intersectorale samenwerkingen
verder kunnen uitgebouwd worden.
Het akkoord dat ik verkreeg binnen de Vlaamse Regering om de middelen van het VBF, in
kader van het Vlaamse relanceplan, de komende jaren opnieuw te verhogen, maakt dat
ik al die ambities kan waarmaken.
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Vanuit het Vlaams Brusselfonds worden occasioneel werkingssubsidies verleend. Die zullen
worden afgebouwd zodat het VBF een duidelijk profiel krijgt als een volwaardig
investeringsfonds. Organisaties die nu een werkingssubsidie ontvangen, zullen worden
begeleid naar het gepaste decretale kader.
Ik breng het jaarrapport van het Vlaams Brusselfonds als mededeling naar de Vlaamse
regering.
OD 2.2: Investeren in onze
samenwerkingsovereenkomsten

structurele

partners

aan

de

hand

van

sterke

Ik beschik over sterke partners, die nominatief in de Vlaamse begroting zijn opgesomd en
die het reguliere Vlaamse gemeenschapsbeleid in de hoofdstad aanvullen. Zij
weerspiegelen de grote domeinen van de gemeenschapsmateries, namelijk zorg (welzijn,
gezondheid en gezin), onderwijs, cultuur, jeugd, sport, media en vorming. Ze komen
verder in de beleidstoelichting aan bod.
Die organisaties worden aangestuurd door vijfjaarlijkse overeenkomsten op basis van een
meerjarenbeleidsplan. Ze geven het kader weer waarbinnen de organisaties over
meerdere jaren werken en welke beleidsopdrachten de organisaties moeten vervullen. In
de loop van 2020 voerde ik gesprekken met de verschillende organisaties zodat voor de
nieuwe beleidsperiode 2021-2025 gedragen en sterke beheersovereenkomsten tot stand
kunnen komen. Zoals beloofd, is de Vlaamse Gemeenschapscommissie maximaal bij die
gesprekken betrokken zodat er meerpartijenovereenkomsten kunnen worden afgesloten
met organisaties die van verschillende overheden werkingssubsidies ontvangen. Het
afsluiten van die beheersovereenkomsten biedt onze structurele partners een
langetermijnperspectief.
Ik kan alvast meegeven dat een grote continuïteit zit in de opdrachten van de aflopende
werkingsperiode. De verbindende kracht van het Nederlands én het versterken van de
band Brussel-Vlaanderen zijn een inherent onderdeel van de overeenkomsten. De
structurele partners van het Vlaams Brusselbeleid zetten hun kernopdrachten met
Nederlandstalige dienstverlening verder en zullen ook de nodige aandacht schenken aan
de transversale beleidsthema’s van de Vlaamse overheid op het vlak van jeugd, gelijke
kansen, integratie en armoedebestrijding. In maart 2020 organiseerde mijn administratie
een eerste informatie- en netwerkdag om de organisaties op de hoogte te brengen van de
beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid rond die materies. Uit de ontwerpen van
nieuwe beleidsplannen blijkt dat een aantal ideeën werden opgepikt. Muntpunt werkt
bijvoorbeeld rond gender, seksuele identiteit en digitale geletterdheid, BRUZZ rond
beeldvorming en toegankelijkheid van informatie, Kuumba rond beeldvorming van de
Afrikaanse gemeenschap, het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg rond handicap en
toegankelijkheid, het Huis voor Gezondheid rond cultuursensitieve zorg, Brik zet een nieuw
strategisch luik op rond het verhogen van het welbevinden en de maatschappelijke
participatie van de studenten, … Bovendien is het mijn ambitie om een transversaal
jeugdluik in de beheersovereenkomsten op te nemen met het oog op het verhogen van
het welzijn en de kansen van de Brusselse kinderen en jongeren. Het is voor mij evident
om in de jongste stad van Vlaanderen genoeg aandacht te besteden aan deze belangrijke
en vaak ook kwetsbare bevolkingsgroep. We zullen samen tijdens deze regeerperiode de
good practices in kaart brengen en de organisaties stimuleren om beter zichtbaar te maken
– ook onderling - wat zij rond die maatschappelijke thema’s doen. Deze Brusselse spelers
vormen vaak een laboratorium en een meerwaarde voor gelijkaardige projecten in de rest
van Vlaanderen.
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Ik onderstreep ten slotte nog eens dat de aansturing van die grote Brusselse structurele
partners gebeurt via de principes van een modern belanghebbendenmanagement. Dat
betekent dat de organisaties worden beschouwd als gelijkwaardige (en niet
ondergeschikte) beleidspartners, die regelmatig worden geconsulteerd om het beleid mee
vorm te geven. Ik zie het dan ook als mijn taak om het netwerk van Vlaams-Brusselse
partners vaker met elkaar in contact te brengen, zodat zij nog intenser kunnen
samenwerken, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen waar nodig.
OD 2.3: Investeren in hoofdstedelijke initiatieven en exemplarische projecten die de
banden tussen Brussel en Vlaanderen versterken
Ik investeer niet enkel in grote instellingen en structuren, maar ook in hoofdstedelijke
initiatieven en exemplarische projecten die het stedelijke weefsel en de banden tussen
Brussel en Vlaanderen versterken. De subsidielijn “Projecten voor Brussel” laat toe om op
een soepele wijze in te spelen op nieuwe maatschappelijke tendensen in onze snel
evoluerende hoofdstad. Ze vormt het uitgelezen instrument voor de Vlaamse overheid om
de polsslag van Brussel te blijven aanvoelen en op een vooruitstrevende wijze aanwezig
te zijn in haar hoofdstad.
De subsidielijn “Projecten voor Brussel” bestaat in 2021 vijfentwintig jaar. Ze heeft een
brede waaier aan projecten en initiatieven voortgebracht: festivals, stadswandelingen,
educatieve initiatieven, toeleiding naar werk, burgerschapsvorming… We vonden het tijd
om in de spiegel te kijken via het participatieve traject “Polsslag Brussel” met als doel de
maatschappelijke relevantie van de subsidielijn te onderzoeken en waar mogelijk te
verhogen. Daartoe raadpleegden we verschillende belanghebbenden zoals effectieve en
mogelijke subsidieaanvragers, structurele partners en sectorale sleutelfiguren. De
wetenschappelijke begeleiding berustte bij de VUB en de Erasmushogeschool. Het
participatief proces verliep in vier stappen: een schriftelijke klantenbevraging over de
procedurele aspecten van de subsidiegids ’Projecten voor Brussel‘ (mei-juni 2020), online
focusgespreksgroepjes waarin de belanghebbenden konden discussiëren over de
inhoudelijke aspecten van de subsidielijn (mei-juni 2020), drie virtuele thematische
workshops waar op basis van de resultaten van de online gespreksgroepjes verder werd
gediscussieerd om tot gedragen voorstellen te komen (11 september 2020) en een
afsluitend terugkoppelingsmoment dat het eindrapport met beleidsvoorstellen voorstelde
(10 november 2020).
Uit tussentijdse resultaten blijkt dat de basis van de subsidielijn kan worden behouden.
Maar ook innovatie is belangrijk. zonder te “vernieuwen om te vernieuwen”. We willen met
andere woorden houden wat goed is, schrappen wat overbodig of voorbijgestreefd is en
aanvullen waar hiaten geïdentificeerd werden. De geactualiseerde subsidiegids zal vanaf
2021 meer aandacht schenken aan projecten die focussen op een kindvriendelijke
hoofdstad en op het ontmoeten en ontdekken van Brussel. Verder wil ik meer impulsen
verlenen aan beloftevolle, innovatieve en impactvolle projecten die een antwoord bieden
op stedelijke vragen. De versterking van de band Brussel-Vlaanderen blijft een prioritaire
doelstelling. Uit tussentijdse resultaten blijkt dat organisaties aan de rest van Vlaanderen
willen tonen hoe ze omgaan met of oplossingen bieden voor de complexe uitdagingen van
de hoofdstad en omgekeerd ook leren van Vlaanderen (tweerichtingsverkeer). Er is een
sterk pleidooi om meer te focussen op de gemeenschappelijke uitdagingen van Brussel en
Vlaanderen en de verschilpunten niet uit te vergroten. De projectbegeleiding wordt
gewaardeerd en blijft behouden, waar mogelijk wordt ze zelfs uitgebreid. Er is vraag naar
meer netwerk-, informatie- en kennisdelingsmomenten, waar organisaties onderling van
elkaar kunnen leren. Ten slotte is er nood aan meer communicatie over de subsidielijn en
haar projecten en een betere bekendmaking van de subsidielijn bij moeilijker bereikbare
doelgroepen, zodat potentiële initiatieven die in de buik van de stad broeien, kunnen
worden aangeboord. Maar natuurlijk wachten we het eindresultaat van het onderzoek en
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de bijhorende aanbevelingen af om de subsidiegids bij te werken en met alle resultaten
verder aan de slag te gaan.
OD 2.4: Opzetten van een integraal informatie-, communicatie- en mediabeleid dat de
kennis van en toegankelijkheid tot Brussel verhoogt
Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel behoort het tot mijn kerntaken om onze
hoofdstad bekend en geliefder te maken. Ik wens een eigentijds, assertief en integraal
informatie-, communicatie- en mediabeleid te voeren dat de kennis over en
toegankelijkheid tot Brussel verhoogt. Sterke partners zoals Muntpunt, BRUZZ, Brik, BRIO
en Brukselbinnenstebuiten spelen daarbij een uitgelezen rol. Wetenschappelijke
informatie, hard nieuws, laagdrempelige informatie, studentencommunicatie en reële
kennismakingsprojecten via stadsverkenningen gaan daarbij hand in hand. Het VlaamsBrussels merkenbeleid blijft behouden.
2.4.1 Muntpunt- slagkrachtig informatie-, communicatie- en ontmoetingshuis
De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt vzw sluiten
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2025 op basis van een
nieuw meerjarenbeleidsplan. Daarbij voorzien we per doelstelling meetbare indicatoren
die weergeven in welke de objectieven gehaald worden.
Binnen de strategische doelstellingen in dit nieuwe beleidsplan zal Muntpunt voor 2021 de
volgende prioriteiten opnemen:
- de uitbouw van het informatiecentrum waarbij enerzijds gefocust wordt op de te
geringe (naam)bekendheid van deze opdracht bij publiek en partners, en
anderzijds op verdieping in de informatie waarbij het gebrek aan vaardigheden
(kennis van het Nederlands, mediawijsheid, geletterdheid,..) bij een steeds groter
wordende groep mensen wordt verholpen;
- de uitbouw van zijn netwerk-/platformfunctie waarbij het de actoren uit het
Vlaams-Brusselse werkveld verbindt om tot een nog sterker, gedeeld,
verhaal/aanbod te komen. De ambitie is om dit traject te laten uitmonden in een
gedeeld (digitaal) platform dat de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van
Brusselaar en Vlaming, met specifieke focus op jongeren, voor zijn/of haar
(hoofd)stad moet laten toenemen;
- de inspanningen rond leesbevordering/leesplezier van de voorbije jaren worden
volgehouden. Met “Brussel Leest” wordt een leescommunity uit de grond gestampt
die zich richt op een breed publiek, waaronder ook de ruime internationale
gemeenschap. In samenwerking met OBiB, Onderwijscentrum Brussel en de
onderwijsinstellingen, wordt via “Leesrijk Brussel” gefocust op vrijetijdslezen voor
jongeren;
- Muntpunt wil zich verder profileren als leerplek met een sterke focus op onder
andere mediawijsheid/mediavaardigheden voor jong en oud. De verdere
ontwikkeling van een kwalitatief medialab staat hierbij hoog op de prioriteitenlijst;
- Van haar locatie wil de organisatie, nog meer dan vandaag, een veilige, derde plek
maken waar de vele verschillende doelgroepen en gebruikers niet alleen in respect
voor elkeen samenleven, maar elkaar ook vinden in een inclusief en gevarieerd
aanbod;
- Tot slot moet het digitale traject de beleving van Muntpunt, Brussel en Vlaanderen
voor het publiek vergroten.
De Vlaamse feestdag blijft ook de volgende jaren een creatief en breed toegankelijk
volksfeest, dat zicht richt tot alle Brusselaars, Brusselbezoekers en Vlamingen die in onze
hoofdstad mee willen genieten en vieren.
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Op infrastructureel vlak zullen er omwille van vochtinsijpelingen in het gebouw
herstellingwerken aan de gevels moeten worden uitgevoerd. Daarnaast herbekijken we de
functionaliteit van het gebouw, rekening houdend met de noden rond digitalisering,
mediawijsheid, informatiebemiddeling en de verschillende gebruikersgroepen. We
bekijken hoe we de onthaal-, info- en uitleeninfrastructuur doorheen heel het gebouw
kunnen verbeteren, de zonering voor activiteiten en de collecties kunnen optimaliseren en
de jeugdbibliotheek en zones voor jongeren kunnen uitbreiden.
2.4.2 BRUZZ - een hart voor Brussel, een neus voor Vlaanderen
De eerste samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) en
de VG en de VGC startte in 2016 en eindigt op 31 december 2020. Samen met de VGC
wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 afgesloten op basis van een
nieuw strategisch beleidsplan. Daarbij voorzien we per doelstelling meetbare indicatoren
die weergeven in welke de objectieven gehaald worden.
Ik kan alvast melden dat er een grote continuïteit in de opdrachten van de aflopende
werkingsperiode zit. Investeren in journalistieke betrouwbare kwaliteit, een content- en
gebruikersgericht aanbod en een moderne strategie m.b.t. de mediakanalen (bijvoorbeeld
het digital first principe) blijven de kernobjectieven van BRUZZ. Bruzz speelt uiteraard ook
een belangrijk rol in het bevestigen van de kracht van het Nederlands in Brussel én het
versterken van de positieve band Brussel-Vlaanderen. En een aantal doelstellingen zullen
ook uitgelicht worden. Ik denk daar bij onder meer aan:
-

-

-

-

De zichtbaarheid van BRUZZ in Vlaanderen verhogen om de Vlamingen hun
hoofdstad op een genuanceerde en dus geloofwaardige manier (beter) te leren
kennen;
verder/meer inzetten op een vermenging van mediavormen (hybride), video en
audio, live uitzendingen en socialisering (inspraak van de burger);
de relevantie van BRUZZ binnen het Brusselse weefsel verhogen op het vlak van
publieksbereik (t.a.v. de verschillende gemeenschappen, met focus op jonge en
anderstalige doelgroepen) en de zichtbaarheid van het Nederlandstalige netwerk
(organisaties, voorzieningen);
de rol van BRUZZ als incubator van (Brussels) talent versterken, zowel binnen de
eigen organisatie (als hub tussen opleiding en beroep) als daarbuiten (door zijn
audiovisuele platformen ter beschikking te stellen van jonge creatieve
Brusselaars);
zowel de inhoudelijke samenwerkingen met Vlaams-Brusselse organisaties en
voorzieningen als de partnerships met de VRT en regionale en anderstalige zenders
(voor het uitwisselen van content) verbreden en verdiepen;
aandacht besteden aan de transversale beleidsthema’s gelijke kansen, armoede en
integratie en aan de representativiteit van divers Brussel in het aanbod en op alle
niveaus van de eigen organisatie (werking en bestuur).

Voor BRUZZ is meertaligheid geen doel op zich maar een middel om mensen dichter bij
elkaar en bij het Nederlandstalige netwerk in Brussel te brengen. In die context is de rol
van BRUZZ het Nederlands en de meertaligheid in Brussel versterken. BRUZZ levert daarin
een belangrijke bijdrage door zijn gebruikers in het Nederlands te informeren, zijn videoaanbod drietalig te ondertitelen (NL, FR, ENG) en regelmatig anderstaligen in hun eigen
taal aan het woord te laten.
Ik verwacht vanaf 2021 van BRUZZ meer op het vlak van strategische en operationele
invulling. Wil BRUZZ een slagkrachtig, kwalitatief en relevant mediaplatform voor Brussel
en Vlaanderen blijven, zal het nog doelmatiger (en bijgevolg ook rekening houdend met
de budgettaire beperkingen) moeten inspelen op de veranderingen in het medialandschap
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en het constant en snel wijzigende mediagebruik. Dat BRUZZ daartoe ook beter aansluiting
moet zoeken met nieuwe doelgroepen en innoverende technologieën, spreekt voor zich.
2.4.3 Brukselbinnenstebuiten – met open blik op de hoofdstad
Na een bewogen jaar 2020 – stadstoeristische organisaties hebben sterk te lijden onder
de coronamaatregelen – viert gidsenorganisatie Brukselbinnenstebuiten in 2021 haar
vijftigste verjaardag. Al sinds 1971 organiseert Bruksel stadswandelingen, kritisch maar
met een groot hart voor de stad. 2021 wordt een jaar van terugblikken, via de presentatie
van een beeldenbank die in de loop van die vijf decennia is opgebouwd. Maar er zal vooral
worden vooruitgeblikt. Brukselbinnenstebuiten zal fuseren met de jonge organisatie
Stapstad, waardoor nu ook een volwaardig aanbod voor families en voor kinderen in
schoolverband wordt uitgewerkt. Dat zal mee worden gepromoot via de Muntpuntsite
brusselvoorscholen.be. Bruksel wordt ook mee de trekker van het gidsenplatform van
Muntpunt. Ook voor cursisten Nederlands en nieuwkomers wordt een aangepast aanbod
met bijhorende methodiek uitgewerkt. Voorts wordt er werk gemaakt van een nog betere
begeleiding van de eigen gidsen en gaat Bruksel op zoek naar samenwerkingen die haar
eigen werking en die van andere kunnen verrijken.
2.4.4 BRIO – meer kennis over onze hoofdstad
BRIO vergroot de kennis over Brussel en de Vlaamse Rand via wetenschappelijk,
fundamenteel, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek. Daarbij is er
bijzondere aandacht voor samenwerking met andere (in eerste instantie Vlaamse)
academische partners en middenveldorganisaties. In 2021 zal BRIO zich verder toespitsen
op het verbreden en uitdiepen van de kennis rond Brussel via wetenschappelijk onderzoek
en analyses van bestaande onderzoeksgegevens. Daarbij gaat de aandacht naar het thema
van ‘Jong in Brussel’ en zullen ook de resultaten van de meest recente Taalbarometer van
Brussel (TB4, 2018) verder worden uitgediept om inzicht te verschaffen in processen van
integratie en sociale cohesie. Op het einde van 2021 plant BRIO een studiedag
hieromtrent. Verder worden naast eigen fiches en onderzoeksrapporten ook
wetenschappelijke en beleidsrelevante informatie van derden over Brussel en de Rand
samengebracht in een databank en ontsloten via de BRIO-website.
2.4.5. Brik – Brussel als bruisende studentenstad
Brik werkt, als samenwerkingsverband van de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen in
Brussel, aan de promotie van Brussel als studenten- en kennisstad, zowel voor nationale
als internationale studenten. Als servicedesk voor studenten maakt Brik studenten wegwijs
in de hoofdstad met o.a. communicatie en events op maat. Daarbij promoot Brik Brussel
als studentenstad bij laatstejaarsscholieren die een studiekeuze dienen te maken. Naast
deze toekomstige en huidige studenten zijn ook alumni een belangrijke groep binnen deze
aanpak. De organisatie voorziet ook hier aangepaste producten en initiatieven.
Het coronavirus schudt het academiejaar en het bijhorende studentenleven grondig door
elkaar. De uitdagingen zijn bijgevolg divers. Brik biedt hier een antwoord door een nieuwe
focus op welzijn bij studenten, waarbij initiatieven worden opgezet, aangepaste
communicatie wordt voorzien en verbindingen worden gemaakt. Brik verdiept de
participatie van studenten binnen haar eigen werking en gaat actief aan de slag om samen
actie te ondernemen en te experimenteren, om studenten ondanks alles een boeiend jaar
te bieden.
Daarnaast voorziet Brik in eigen beheer een gamma aan betaalbare en kwalitatieve
studentenkamers voor studenten verbonden aan de partnerinstellingen. De kotzoeker
‘Mykot’, waarvoor Brik samenwerkt met de Franstalige zusterorganisatie ‘Platforme
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Logement Etudiant’, zal verder worden geoptimaliseerd via een digitale strategische
oefening.
OD 2.5: Aanvullende initiatieven nemen die het reguliere beleid van de Vlaamse ministers
met gemeenschapsbevoegdheden kunnen versterken
Naast een aantal partners die vorm geven aan mijn informatie-, communicatie- en
mediabeleid, steun ik ook een aantal instellingen die flankerend zijn bij het reguliere zorg, onderwijs- en cultuurbeleid van de Vlaamse Regering. Zij vullen het reguliere beleid aan
en zoeken oplossingen die op maat zijn gesneden van de Brusselse realiteit.
2.5.1 Werken aan een Nederlandstalig zorgbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten
dienste van de bevolking
Voor het beleid binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid in Brussel zijn, naast de VGC,
het Huis voor Gezondheid en het Kenniscentrum Wonen, Welzijn, Zorg onze structurele
partners. Een structurele samenwerking tussen beide terreinpartners ter versterking van
hun specifieke opdrachten is cruciaal. Van hen wordt ook verwacht dat zij hun ontwikkelde
innovaties en ervaringen verspreiden.
Het nieuwe meerjarenplan van het Huis voor Gezondheid houdt zowel rekening met de
veranderingen binnen het eerstelijnszorglandschap, als met wat geleerd werd uit de
coronacrisis, als met de specifieke Brusselse context. Het Huis focust ook in 2021 verder
op het aantrekken en behouden van Nederlandstalige zorgverleners: het motiveert
studiekiezers tot een zorgopleiding, tot stage lopen in Brussel en leidt hen naar het
werkveld in Brussel. Om zorgverleners te behouden, ondersteunt het Huis hen tot
samenwerken en tot innovatie via modellen en instrumenten die aangepast zijn aan de
Brusselse context. De BruZEL-werking is intussen ingekanteld in Huis voor Gezondheid,
wat voor veel meer slagkracht zorgt.
In 2021 zal Huis voor Gezondheid haar aanbod op het model van Kaiser-Permanente
afstemmen. Zo kan ook het grootste gedeelte van de doelgroep met een beperkte
ondersteuning zijn weg vinden. Intense begeleiding staat daarbij voorop. Bijvoorbeeld:
jongeren met een moeilijkere thuiscontext extra en/of anders begeleiden, taboes rond
bepaalde topics (duurzaamheid, gender, …) wegwerken, meer complexe praktijkvormen
ondersteunen, de burger/patiënt actief betrekken…
Het Kenniscentrum WWZ legt in het nieuwe meerjarenplan 2021–2025 de doelstellingen
en accenten vast om de drempels tot wonen, Nederlandskundige zorg en ondersteuning
te verlagen en de positie van de kwetsbare Brusselaars te versterken. Daarbij worden er
vier doelstellingen geformuleerd:
- blijven focussen op infrastructurele projectontwikkeling met bijzondere aandacht
voor kleinschalige en aangepaste woonvormen. Nieuw is het accent dat gelegd
wordt op optimaal gebruik en duurzame renovatie van welzijnsinfrastructuur;
- bijdragen tot een betere wisselwerking tussen informele initiatieven,
welzijnsorganisaties, zorgactoren en beleidsmakers. In 2021 staan hiervoor de
kijkstages, intersectorale samenwerkingen, kruisbestuiving tussen social-profit en
profitsector, bijdragen in buurtgerichte zorgprojecten en uitwisselingen met beleid
voorop;
- de uitsluitingsmechanismen in de welzijns- en zorgsector zichtbaar en
bespreekbaar maken. Naast een vormingsaanbod inzake diversiteit en
cultuursensitieve zorg, staan de valorisatie van de resultaten van het onderzoek
naar kwetsbare gezinnen en vervolgacties op situatieanalyse van personen met een
handicap in Brussel op de agenda. Verder neemt het Kenniscentrum WWZ deel aan
de voorbereidingen van de Vlaamse Sociaal Werk conferentie 2022 en vormen de
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digitale kloof en de sustainable development goals (SDG) een expliciet
aandachtspunt vanuit het motto ‘leave no one behind’;
Brusselse organisaties - over sectoren heen - ondersteunen in het werken met
vrijwilligers. Vorming en coaching van organisaties loopt samen met de promotie
van vrijwilligerswerk, in het bijzonder bij kansengroepen zoals anderstaligen en
nieuwkomers, kwetsbare jongeren of personen met een beperking.

Het Brusselbeleid voor welzijn en gezondheid krijgt mee vorm door de overleggroep
‘Woonzorg Brussel’. Sinds 2020 krijgt ook het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
van Brussel een plaats in deze groep.
2.5.2 Eigen initiatieven nemen die het reguliere onderwijs- en jeugdbeleid kunnen
versterken
Brussel is een erg jonge stad. Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in kinderopvang en
scholen. En terecht want onze kinderen en jongeren hebben daar recht op en barsten
bovendien van talent. We empoweren hen, want kinderen en jongeren ondersteunen bij
hun ontwikkeling, stelt de toekomst van Brussel veilig. Aanvullend bij het beleid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (aandacht voor gezonde lucht, groene ruimte, veilige
verplaatsingen, speelplekken…) wil ik initiatieven aanmoedigen en verwelkomen die de
kindvriendelijkheid van de hoofdstad versterken. In de nieuwe meerjarenovereenkomsten
met de structurele partners wordt een jongerenluik opgenomen. De geactualiseerde
subsidiegids “Projecten voor Brussel” zal ook maatschappelijk relevante initiatieven die
Brusselse jongeren expliciet kansen geven. Ik denk specifiek aan projecten die
maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het verenigingsleven of naar de arbeidsmarkt
leiden.
Ten slotte blijft het ook belangrijk de Vlaamse jeugd in contact te brengen met de
Brusselse realiteit in al haar facetten. Studio Globo – nominatief ingeschreven - draagt bij
tot de ontwikkeling van een genuanceerde beeldvorming over Brussel en onze diverse
samenleving bij leerlingen van alle onderwijsniveaus en hun leerkrachten uit Vlaanderen
en Brussel. Het traject met inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ (basisonderwijs) blijft in 2021
centraal staan. De projectdag ‘Brussel Beleven’ (secundair onderwijs) wordt inhoudelijk
verder versterkt door de integratie van verhalen en ervaringen van Brusselse jongeren.
Daartoe wordt er samengewerkt met Brusselse buurtorganisaties. Daarnaast wordt er in
2021 gestart met een reeks vormingssessies ‘Lesgeven in grootstedelijke context’ voor
studenten van de lerarenopleiding uit verschillende Vlaamse provincies.
Niet alleen Studio Globo, maar ook Kuumba, BRIK, Brukselbinnenstebuiten en tal van
projecten uit de subsidielijn projecten voor Brussel, verwelkomen vol overtuiging jongeren
in Brussel. Ook hier nemen zowel Muntpunt als BRUZZ hun rol van zowel promotor en
informatiebron ter harte.
2.5.3 Eigen initiatieven nemen die het reguliere cultuurbeleid kunnen versterken
De Vlaamse overheid heeft de afgelopen decennia heel wat geïnvesteerd in de uitbouw
van een sterke Brusselse culturele en artistieke sector, die uitgesproken internationaal en
vooruitstrevend is en tegelijkertijd diep geworteld is in de Brusselse samenleving. Via de
subsidielijn “Projecten voor Brussel” zal ik initiatieven blijven steunen die een culturele,
maatschappelijke en gemeenschapsvormende dimensie aan elkaar koppelen. Aandacht zal
ook blijven gaan naar gemeenschapsoverschrijdende projecten waarbij culturele
organisaties van de verschillende gemeenschappen met elkaar samenwerken, net als naar
projecten die de cultuurparticipatie van kwetsbare doelgroepen versterken. Zoals het
nieuwe project CApiTAL, een project dat barst van het potentieel en dat zich richt tot
kwetsbare jongeren, jeugdwerk, vorming en jobs. Of Road to Glory, een nieuw project dat
boks inzet om de meest kwetsbare jongeren opnieuw in zichzelf te laten geloven en hen
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in één ruk vormingen en coaching aanbiedt door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
zodat ze hun weg kunnen vinden naar een opleiding of job.
Ik vermeld hier ook specifiek het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba dat in hartje Matongé op
basis van de nieuwe meerjarenovereenkomst 2021-2025 haar werking verder zal
ontplooien rond drie ambities: als ontmoetingshuis, als cultuurhuis en als huis van educatie
en expertise.
SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad
Het versterken van het Nederlands is een belangrijk aspect van mijn beleid. Ook in de
meertalige stad heeft het Nederlands een groot groeipotentieel. Nederlands biedt veel
kansen aan veel Brusselaars, jong en oud. De kennis van de taal vergroot de sociale en
economische mobiliteit, maar zorgt ook voor verbinding. Het Huis van het Nederlands
Brussel is de prioritaire partner van dit beleid.
OD 3.1: Het voeren van een actief taalpromotie- en oefenkansenbeleid met het Huis van
het Nederlands Brussel als centrale actor
De werking rond taalpromotie en oefenkansen wordt in 2021 gecontinueerd. Het Huis van
het Nederlands Brussel evolueert verder naar een breed onthaal en een fysiek
aanspreekpunt voor alles wat Nederlands betreft in Brussel. Zo wordt Nederlands leren en
oefenen samen aangeboden en besproken in de geïntegreerde intake van het Huis van het
Nederlands Brussel waarbij alle mogelijkheden van oefenkansen Nederlands in de stad,
over lessen NT2 tot zelfstudiemogelijkheden aan bod komen. Het Huis van het Nederlands
Brussel zal ook starten met het beter in kaart brengen en analyseren van cijfers om
strategie en beleid te versterken.
Er zal in 2021 bijzondere aandacht besteed worden aan Brusselse jongeren via een aantal
experimentele projecten. In het najaar 2021 wordt een nieuwe en vernieuwde Allez-NL
georganiseerd, het initiatief waarbij Het Huis van het Nederlands Brussel cursisten,
leerkrachten en andere sleutelfiguren laat proeven van de rijkdom met betrekking tot het
Nederlands in de stad.
In 2021 werkt het Huis van het Nederlands Brussel ook verder aan het onderzoek rond de
taalleerders dat peilt naar de motivatie en de verwachtingen van volwassen Brusselaars
die Nederlands willen leren doorheen hun leertraject.
OD 3.2: De Taalbarometer als polsslag van de Brusselse taalverhoudingen
In 2018 verscheen de vierde Brusselse taalbarometer. BRIO zal de resultaten ervan verder
uitdiepen om inzicht te verschaffen in processen van integratie en sociale cohesie. Op het
einde van 2021 plant BRIO een studiedag hieromtrent.
OD 3.3: De naleving van de taalwetgeving opvolgen
Het Steunpunt Taalwetwijzer is het centraal aanspreek- en informatiepunt voor vragen
over de taalwetgeving. Het doel van het Steunpunt Taalwetwijzer is om op een
toegankelijke manier informatie te verstrekken over de toepassing van de taalwetgeving.
De Taalwetwijzer verstrekt onder meer informatie over het taalgebruik in bestuurszaken,
het bedrijfsleven en het onderwijs. Daarnaast verstrekt het Steunpunt Taalwetwijzer
informatie over het taalgebruik in consumentenzaken, gerechtszaken en het taalgebruik
door de syndicus. Wat opvalt, is dat het aandeel van de vragen over Brussel-Hoofdstad
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beperkt blijft in vergelijking met het aandeel van de vragen over het Nederlandse
taalgebied.
Het Steunpunt Taalwetwijzer zal in het najaar 2020 een communicatiecampagne voeren
om haar zichtbaarheid in Brussel te vergroten. De campagne is drieledig en behelst een
nieuwe website, een papieren aanbod en een online communicatiepakket. De
communicatiecampagne moet de bekendheid en de zichtbaarheid van het Steunpunt
Taalwetwijzer vergroten bij het Brusselse doelpubliek. Het Brusselse doelpubliek bestaat
uit (Nederlandstalige) Brusselaars, lokale mandatarissen en professionele stakeholders.
De campagne is drieledig:
- De nieuwe website zal een ‘eerstelijnswebsite’ zijn, waarop de bezoeker
basisinformatie moet vinden over de taalwetgeving in meerdere thema’s. De
website zal per thema een aantal veelgestelde vragen en herkenbare situaties
bevatten;
- De papieren brochure moet de belangrijkste doelgroepen in Brussel informeren
over de Taalwetwijzer en de basisprincipes van de taalwetgeving. Dit aanbod moet
informatief, verwijzend en toeleidend zijn;
- De online en offline communicatiecampagne ter bekendmaking van de website en
de brochure.
Daarnaast zal ik ook zelf de correcte naleving van de taalwetgeving opvolgen en een
signaalfunctie opnemen in de richting van de Brusselse besturen om de Nederlandstalige
dienstverlening te verbeteren.
SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door
de hele Vlaamse Regering
OD 4.1: De Brusselnorm in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de
Brusselaars nastreven.
De GACB zal de financiële stromen 2020 naar Brussel en de toepassing van Brusseltoets
ook in 2021 in kaart brengen.
OD 4.2: De Vlaamse decreten en besluiten toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op
de band van Brussel met Vlaanderen (Brusseltoets)
Er zal door de GACB onderzocht worden in welke mate de Brusseltoets ook kan toegepast
worden op besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten net als op
investeringen, projectoproepen en ander beleidsvoorbereidend werk die vandaag nog niet
onder het toepassingsgebied van de Brusseltoets vallen.
OD 4.3 Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het Brusselbeleid van de Vlaamse
Ministers
Vanuit mijn horizontale bevoegdheid blijf ik een actieve en intermediaire rol spelen bij het
Brusselbeleid van de Vlaamse ministers.
OD 4.4: Een intermediaire en faciliterende rol spelen bij het opzetten van een structureel
intergewestelijk overleg (Brussel-Vlaanderen) over gemeenschappelijke thema’s zoals
mobiliteit, werk, ruimtelijke ordening en leefmilieu
Tenslotte, ik blijf de brug slaan naar de andere regeringen die in Brussel bevoegd zijn. Ik
zal systematisch en conform de Bijzondere wet op de Brusselse Instellingen deelnemen
aan de vergaderingen van het GGC-college, en we dringen er op aan ook bij de
voorbereiding betrokken te worden. De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel brengt
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door middel van mededelingen aan de regering systematisch de collega’s van de Vlaamse
Regering op de hoogte van de beleidsbeslissingen in het VGC- en GGC-college.
Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.

Departement en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid (excl. DAB’s)

Voor het beleidsveld Brussel is er slechts één inhoudelijk structuurelement: Brussel.
1. Inhoudelijk structuurelement Brussel
Binnen het inhoudelijk structuurelement “Brussel” worden alle kredieten ondergebracht in
het kader van het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake de coördinatie van het
beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad met inbegrip van het evalueren en het
formuleren van voorstellen tot aanpassing en bijsturing en het op maat ontwikkelen en
aanbieden van een ondersteuningsaanbod in diverse sectoren.
Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond vier strategische doelstellingen:
- SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op
respect en vertrouwen.
- SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van
Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad.
- SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad.
- SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de
hele Vlaamse Regering.
De realisatie van het beleid gebeurt door:
- Het opzetten van eigen projecten en communicatie-initiatieven;
- Het subsidiëren van hoofdstedelijke initiatieven;
- Het verlenen van structurele werkingssubsidies aan organisaties;
- Het toekennen van een algemene werkingsdotatie en een investeringssubsidie aan
de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
- Het toekennen van toelagen aan het Vlaams Brusselfonds en Muntpunt;
- Het organiseren van overleg, formuleren van voorstellen, initiëren en coördineren
van een inclusieve beleidsaanpak;
- Het beheren van het Vlaams Brusselfonds, Vlaamse instelling van openbaar nut,
cat. A.
In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering wordt er tien miljoen euro aan
investeringsmiddelen aan het Vlaams Brusselfonds toegevoegd. Die bijkomende middelen
zullen worden besteed aan gemeenschapsinfrastructuur die het Vlaams-Brusselse netwerk
kan versterken.
BRUSSEL, MVG excl. DAB

ESR-uitgaven (werking
en toelagen (WT), lonen
(LO), provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))

(duizend euro)
VEK
evolutie BO 2021

BA 2020

VAK
evolutie

BO 2021

BA 2020

42.619

11

42.630

44.686

-1.649

43.037

5.391

7

5.398

6.783

-610

6.173
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Overige (leningen (LE),
participaties (PA); geen
ESR-impact)
Totaal incl. overflow
Overflow

1.056

38

1.094

1.056

38

1.094

49.066

56

49.122

52.525

-2.221

50.304

0

0

0

1.134

-1.134

0

Inhoudelijke toelichting evolutie:
De ESR-uitgaven in VAK stijgen met 11 keuro door:
- een indexatie van 339 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EA-WT;
- een indexatie van 51 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT;
- een compensatie van 9 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt)
naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT;
- een indexatie van 7 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT;
- een bijstelling van -395 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT (aanpassing
aan de werkelijke dossiers).
De toelagen in VAK stijgen met 7 keuro door:
- een compensatie van -9 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt)
naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT;
- een indexatie van 16 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt).
Overige (Leningen LE-artikel): het begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-LE stijgt met 38 keuro
VAK en VEK door een toename van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding van
Muntpunt.
De ESR-uitgaven in VEK dalen met -1.649 keuro door:
- een indexatie van 339 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EA-WT;
- een indexatie van 51 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT;
- een compensatie van 9 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt)
naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT;
- een indexatie van 7 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT;
- een bijstelling van -395 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT (aanpassing
aan de werkelijke dossiers);
- een daling van -1.578 keuro voor de overflow die werd toegekend op
begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT bij BA2020;
- een daling van -82 keuro voor de overflow die werd toegekend op
begrotingsartikel SJ0-1SGI2EC-WT bij BA2020.
De toelagen in VEK dalen met -610 keuro door:
- een compensatie van -9 keuro van begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt)
naar begrotingsartikel SJ0-1SGI2EB-WT;
- een indexatie van 16 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI2EW-IS (Muntpunt);
- een verhoging van 526 keuro voor de overflow die werd verminderd op SJ01SGI5EX-IS (Vlaams Brusselfonds) bij BA2020;
- een bijstelling van -1.143 keuro op begrotingsartikel SJ0-1SGI5EX-IS (Vlaams
Brusselfonds) waarvan -1.400 keuro voor het terugdraaien van de éénmalige
verhoging van het VEK voor de VAK-ruiter en 257 keuro voor de VEK-behoefte op
basis van de betaal/vereffeningsverplichtingen.
De toegekende overflow van 1.134 keuro bij BA2020 wordt terug verminderd.
(éénmalige overflowoefening in 2020 ten gevolge van de nieuwe aanrekeningsregels
zoals voorgesteld in het VABN-advies inzake inkomensoverdrachten):
- -1.578 keuro op SJ0-1SGI2EB-WT;
- -82 keuro op SJ0-1SGI2EC-WT;
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526 keuro op SJ0-1SGI5EX-IS.

Ontvangstenartikelen
SJ0-9SGIAEX-OI – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Ontvangstenartikel voor het regelen van de erfpachtvergoeding voor het gebouw van
Muntpunt en investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen van de Vlaamse overheid.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BA 2020
Bijstelling BO 2021
BO 2021

AO
2.500
120
2.620

TO

LO
0
0
0

0
0
0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
De bijstelling van +120 keuro is een aanpassing op basis van de bedragen ingeschreven
op de volgende begrotingsartikels:
- SJ0-1SGI2ED-LE: 1.094 keuro
- SJ0-1SGI2ED-WT: 1.526 keuro
Deze bedragen wijzigen in functie van de uitgaven die door het Vlaams Brusselfonds
gedaan worden ten gunste van infrastructuur die als eigendom van de Vlaamse overheid
wordt beschouwd. Zie verder ook de verantwoording bij de twee bovenstaande artikels en
het Vlaams Brusselfonds.
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Uitgavenartikelen

SJ0-1SGI2EA-WT – EEN POSITIEF EN CONSTRUCTIEF PARTNERSCHAP MET DE VLAAMSE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 1 (Een gestructureerde en transparante samenwerking
met de VGC gestoeld op respect en vertrouwen). Inbegrepen zijn de dotatie en de
investeringssubsidie aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel
De dotatie aan de VGC wordt toegekend voor de algemene werking en de regularisatie
van de DAC-projecten.
Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voor gemeenschapsinfrastructuur
De investeringssubsidie is bestemd voor de financiering van de herstellings-, onderhoudsen verbouwingswerken van de culturele gemeenschapsinfrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Kredietevolutie:
VAK
BA 2020 incl. overflow

28.002

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

0
28.002

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

339
0
0
28.341

(duizend euro)

VEK

27.978
0
27.978
339
0
0
28.317

Aanwending VAK-ruiter
SJ0-1SGI2EB-WT – INITIATIEVEN EN INVESTERINGEN VOOR HET BRUSSELBELEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Inbegrepen zijn de algemene werkingskosten, de subsidielijn “Projecten voor Brussel” en
de nominatieve subsidies aan organisaties.
Algemene werkingskosten
In 2021 zullen de algemene werkingskosten hoofdzakelijk dienen voor bestellingen in het
kader van de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de verbetering van
de beeldvorming over onze hoofdstad.
Subsidielijn “Projecten voor Brussel”
Met de subsidielijn “Projecten voor Brussel” steunt de Vlaamse overheid initiatieven die de
Vlaamse inbreng in Brussel versterken, de banden tussen Brussel en de rest van
Vlaanderen aanhalen en het stedelijke weefsel versterken.
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Nominatieve organisaties
Brik
De vzw Brik heeft als missie studenten te huisvesten, studenten te binden aan de stad en
het samenleven te bevorderen, overleg tussen de instellingen voor het Brussels
Nederlandstalig hoger onderwijs te organiseren en te stimuleren en Brussel als
studentenstad te promoten.
Brukselbinnenstebuiten
De vzw Brukselbinnenstebuiten heeft als missie ertoe bij te dragen dat Brusselaars en
niet-Brusselaars de stad in het algemeen en Brussel in het bijzonder leren lezen en
begrijpen, zowel op maatschappelijk, ruimtelijk, als cultureel en historisch vlak. Veelzijdig
en samenhangend gidswerk met meervoudige focus is het belangrijkste werkinstrument,
aangevuld met andere vormen en methodieken.
Studio Globo
De vzw Studio Globo heeft als missie bij te dragen tot maatschappelijke verandering met
het oog op duurzame ontwikkeling, door:
- het stimuleren van een open, respectvolle houding van verbondenheid, als
essentiële bouwsteen in het groeiproces naar een solidaire en rechtvaardige
levenshouding;
- het uitwerken van een methodisch geheel van educatieve vormingsactiviteiten om,
samen met andere actoren, mondiale en interculturele leerprocessen te stimuleren
en didactisch te ondersteunen.
Huis voor Gezondheid
Het Huis voor Gezondheid is een netwerkorganisatie in de Brusselse zorg met als doel het
verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de Nederlandstalige gezondheidzorg in
onze hoofdstad.
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
Het Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise en kennis aan Brusselse
organisaties en partners in welzijn en zorg via:
- de kennisfunctie: opbouwen van expertise omtrent alle aspecten van woonzorg en
toegankelijkheid en ontsluiten van die kennis aan alle partners en
geïnteresseerden;
- de ondersteunings- en begeleidende functie: ondersteunen en begeleiden
van partners in de ontwikkeling van woonzorgprojecten, in de uitbouw van de haalen brengfuncties en in het nemen van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven in
de zorgsector;
- de stimulerende functie: zoeken naar nieuwe initiatiefnemers voor de ontwikkeling
van woonzorgprojecten, stimuleren van projecten rond levensloopbestendig wonen
en sensibiliseren van het brede publiek rond dit thema.
Kuumba
Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba heeft als missie een sociaal-cultureel
ontmoetingscentrum in het hartje van Brussel te zijn. Het doel is verschillende culturen bij
elkaar te brengen, met als uitgangspunt de Afrikaanse gemeenschappen en Vlaamse
Gemeenschap. Kuumba wil een schakel zijn tussen de groeiende mix van Vlaamse en
Afrikaanse culturen en bouwt bruggen binnen de stad en binnen Vlaanderen.
Vlaams-Brusselse Media
De vzw Vlaams-Brusselse Media (VBM) is een mediaorganisatie die – sinds 2016 onder de
merknaam BRUZZ - in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad een crossmediale werking
ontplooit. Ze doet dat aan de hand van de exploitatie van een erkende
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televisieomroeporganisatie, een erkende lokale radio-omroeporganisatie, een elektronisch
online informatiemedium en de publicatie van een periodieke stadskrant.
BRIO
BRIO is een documentatie-, informatie- en onderzoekscentrum, een verzamelpunt voor
wetenschappelijke kennis over Brussel. De algemene doelstelling van BRIO is
wetenschappelijk onderzoek over Brussel en De Rand voorbereiden, initiëren, uitwerken,
opvolgen en verspreiden.
VGC voor de ondersteuning van de Brede School in Brussel
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire partner van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel. Dat geldt ook voor het Brede Schoolbeleid. De VGC oefent de
regierol uit om de inhoudelijke en financiële ondersteuning van de Brede Schoolprojecten
in Brussel te implementeren.
Kredietevolutie:
VAK
BA 2020 incl. overflow

0
11.680

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VEK

11.680

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

(duizend euro)

13.689
-

1.578
12.111

51
9
0
11.740

51
9
0
12.171

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Van SJ0-1SGI2EW-IS

VAK

VEK

9

9

9

9

TOTAAL

(duizend euro)

Reden
terugzetten van
éénmalige
compensatie van
desindexatie toegepast
bij BA2020 van
Muntpunt

SJ0-1SGI2EC-WT – DE VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN HET NEDERLANDS IN DE
HOOFDSTAD
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het Nederlands in de
hoofdstad). Inbegrepen is de nominatieve subsidie aan het Huis van het Nederlands
Brussel. Daarnaast wordt pro memorie een basisallocatie voorzien voor uitgaven in het
kader van het taalbeleid.
Huis van het Nederlands Brussel
Het Huis van het Nederlands Brussel helpt Brusselaars en Brusselse bedrijven,
organisaties, scholen, kinderdagverblijven, overheden – kortom: iedereen — met hun
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vragen over Nederlands voor volwassenen. Het wil van het Nederlands een troef maken
voor zoveel mogelijk Brusselaars. De algemene coördinatie en het voeren van een
taalpromotiebeleid (creëren van een positief klimaat rond het Nederlands) wordt
gefinancierd via het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering.
Kredietevolutie:
VAK
BA 2020 incl. overflow

(duizend euro)

VEK

383

Overflow BA 2020

0

BA 2020 excl. overflow

465
-

383

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

82
383

7
0
0

BO 2021

7
0
0

390

390

Aanwending VAK-ruiter

SJ0-1SGI2ED-WT – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN
VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Uitgavenartikel voor het regelen van het index- en interestgedeelte van de
erfpachtvergoeding voor de gebouwen van Muntpunt en investerings- en
onderhoudskosten aan andere gebouwen van de Vlaamse overheid. De waarde van de
investeringen wordt in de balans van de Vlaamse overheid opgenomen.
Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt 3.1.
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

VEK

1.921

Overflow BA 2020

1.921

0

0

BA 2020 excl. overflow

1.921

1.921

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

0
0
395

0
0
395

BO 2021

-

1.526

-

1.526

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
aanpassing aan de werkelijke dossiers van index- en
interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt,
investerings- en onderhoudskosten aan gebouwen VO
TOTAAL

(duizend euro)

VAK
-395

VEK
-395

-395

-395
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-

Toelichting bijstelling aanpassing aan de werkelijke dossiers van index- en
interestgedeelte erfpachtvergoeding Muntpunt, investerings- en onderhoudskosten
aan gebouwen VO:
o 1.526 keuro (zoals ingeschreven in de begroting van het Vlaams
Brusselfonds)
§ 342 keuro investeringen aan het Huis van het Nederlands Brussel en
Muntpunt
§ 200 keuro onderhoudskosten aan het Huis van het Nederlands Brussel
en Muntpunt
§ 984 keuro voor het index- en interestgedeelte van de
erfpachtvergoeding van Muntpunt

SJ0-1SGI2ED-LE – VERGOEDINGEN EN ONDERHOUD VAN ONROERENDE GOEDEREN
VAN DE VLAAMSE OVERHEID
Korte inhoud begrotingsartikel:
Uitgavenartikel voor het regelen van het kapitaalgedeelte van de erfpachtvergoeding voor
de gebouwen van Muntpunt. Na afloop van de erfpachtregeling van Muntpunt wordt het
gebouw eigendom van de Vlaamse overheid en zal de waarde ook in de balans van de
Vlaamse overheid worden opgenomen.
Toelichting begroting Vlaams Brusselfonds: zie punt 3.1.
Kredietevolutie:
VAK
BA 2020 incl. overflow

1.056

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

(duizend euro)

VEK

1.056

0
1.056
0
0
38
1.094

0
1.056
0
0
38
1.094

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
aanpassing van het
kapitaalgedeelte van de
erfpachtvergoeding van
Muntpunt
TOTAAL
-

VAK
38

38

(duizend euro)

VEK
38

38

Het bedrag op dit artikel wordt aangepast aan de werkelijke kapitaalaflossing van de
erfpachtvergoeding voor het Muntpuntgebouw.
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SJ0-1SGI2EV-WT –WERKING VOLWASSENENONDERWIJS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 3 (De versterking van de positie van het Nederlands in de
hoofdstad). De middelen zijn bestemd voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor
wie in Brussel woont en er een cursus NT2 volgt.
Er staat in de uitgavenbegroting BO2021 een decreetsbepaling opgenomen zodat het
mogelijk is om het krediet ingeschreven onder dit begrotingsartikel over te schrijven naar
begrotingsartikel FD0-1FFD2FB-WT (werking volwassenonderwijs).
Kredietevolutie:

(duizend euro)

VAK
BA 2020 incl. overflow

VEK

633

Overflow BA 2020

633

0

BA 2020 excl. overflow

0

633

Index
Compensaties
Andere bijstellingen

633

0
0
0

BO 2021

0
0
0

633

633

Aanwending VAK-ruiter

SJ0-1SGI2EW-IS – MUNTPUNT
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt ontvangt voor 2021 een toelage van
2.409 keuro.
Zie toelichting onder 4.1 overige entiteiten onder toezicht, onder entiteit vzw Muntpunt.
Kredietevolutie:
VAK
BA 2020 incl. overflow
Overflow BA 2020

BO 2021

VEK

2.402

2.402

0

BA 2020 excl. overflow
Index
Compensaties
Andere bijstellingen

(duizend euro)

0

2.402
-

16
9
0
2.409

2.402
-

16
9
0
2.409

Aanwending VAK-ruiter
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Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Compensaties
Naar SJ0-1SGI2EB-WT

TOTAAL

(duizend euro)

VAK

VEK

-9

-9

-9

-9

Reden
terugdraaien van éénmalige
compensatie van desindexatie
toegepast bij BA2020 van
Muntpunt

SJ0-1SGI5EX-IS – VLAAMS BRUSSELFONDS
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel past in SD 2 (De verdere uitbouw van een sterk en kwalitatief netwerk
van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad).
Voor 2021 staat er voor het Vlaams Brusselfonds een vastleggingskrediet (VAK)
ingeschreven van 2.989 keuro; het vereffeningskrediet (VEK) bedraagt 3.764 keuro.
Zie ook toelichting onder 3.1. overige entiteiten onder gezag, onder entiteit Vlaams
Brusselfonds.
Kredietevolutie:
VAK
BA 2020 incl. overflow

4.381

0

526

2.989

Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2021

VEK

2.989

Overflow BA 2020
BA 2020 excl. overflow

(duizend euro)

0
0
0
2.989

4.907

-

0
0
1.143
3.764

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Andere bijstellingen
terugdraaien eenmalige
verhoging VEK voor VAK
ruiter
VEK behoefte
TOTAAL

VAK
0

0

(duizend euro)

VEK
-1.400

257
-1.143

-

Toelichting bijstelling: terugdraaien eenmalige verhoging VEK voor VAK-ruiter
Het VEK toegekend bij BA2020 voor de VAK-ruiter wordt terug verminderd.

-

Toelichting bijstelling: VEK-behoefte
Op basis van de betaal/vereffeningsverplichtingen in 2021 is er een bijstelling van
257 keuro nodig.
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DAB’s

Niet van toepassing
3. Overige entiteiten onder gezag
3.1 Entiteit Vlaams Brusselfonds
Ontvangstenartikelen
Totaal: 4.384 keuro -1.038 keuro (t.o.v. BA2020)
ESR 0821: 0 keuro (-442 keuro)
ESR 1611: 126 keuro huurgelden van het Agentschap Integratie & Inburgering, Huis van
het Nederlands Brussel en Centrum Basiseducatie Brusselleer voor lokalen in het Huis
van het Nederlands Brussel (+16 keuro)
ESR 4610: 987 keuro werkingstoelage van SJ0-1SGI5EX-IS (-13 keuro en -526 keuro
negatieve overflow)
ESR 6612: 2.777 keuro investeringstoelage van SJ0-1SGI5EX-IS (-604 keuro)
ESR 6912: 494 keuro geïndexeerde vergoeding van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie als bijdrage in de infrastructurele uitbouw van Muntpunt, in
uitvoering van artikel 12 van de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Communicatiehuis
Brussel van 29 januari 2008 (+5 keuro)
Uitgavenartikelen
Totaal VAK: 3.609 keuro (2.989 keuro machtiging en 620 keuro eigen inkomsten)
-1.894 keuro t.o.v. BA2020 (-1.915 keuro VAK-overdracht van 2019 naar 2020 +21
keuro verhoging eigen ontvangsten)
ESR 1250: 32 keuro (onroerende voorheffing Muntpuntgebouw)
ESR 3300: 365 keuro (110 keuro voor onkostennota's Huis van het Nederlands Brussel
en 255 keuro voor subsidies: 110 keuro voor VK Concerts, 50 keuro voor Brussel
behoort ons toe, 80 keuro voor Imal en 15 keuro voor partners 11 juliviering)
ESR 4110: 200 keuro (eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van
het Nederlands Brussel en Muntpunt)
ESR 4160: 370 keuro (uitbatingskosten Muntpunt)
ESR 5210: 364 keuro (nog te bestemmen investeringssubsidie aan vzw's)
ESR 6112: 2.278 keuro (2.078 keuro voor de erfpachtvergoeding Muntpunt en 200
keuro voor investeringen aan Muntpunt)
Totaal VEK: 4.384 keuro
-1.038 keuro t.o.v. BA2020 (-442 keuro overgedragen saldo, -617 keuro toelagen en
+21 keuro verhoging eigen ontvangsten)
ESR 1250: 32 keuro (VAK 2021: onroerende voorheffing Muntpuntgebouw)
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ESR 3300: 511 keuro (146 keuro encours en VAK 2021: 110 keuro voor onkostennota's
Huis van het Nederlands Brussel en 255 keuro voor subsidies)
ESR 4110: 200 keuro (35 keuro encours en VAK 2021: 165 keuro voor
eigenaarsonderhoud Muntpunt en kleine herstellingen Huis van het Nederlands Brussel
en Muntpunt)
ESR 4160: 370 keuro (VAK 2021: uitbatingskosten Muntpunt)
ESR 5210: 726 keuro (435 keuro encours en VAK 2021: 291 keuro voor nog te
bestemmen investeringssubsidie aan vzw's)
ESR 6112: 2.420 keuro (151 keuro encours en VAK 2021: 2.078 keuro voor de
erfpachtvergoeding Muntpunt en 191 keuro voor investeringen Muntpunt)
4.

Overige entiteiten onder toezicht

4.1 Entiteit Muntpunt
Muntpunt streeft in 2021 naar een begroting in evenwicht. Muntpunt voorziet
minderontvangsten ingevolge corona t.o.v. BA 2020, nl. m.b.t. de inkomsten van de
Muntpunt activiteiten, de inkomsten van de bibliotheek en de inkomsten uit zaalverhuur.
Aan kostenzijde betekent dit dat Muntpunt een daling van de tewerkstelling heeft en strikte
budgetten m.b.t. communicatie en programma.
Ontvangstenartikelen
ESR 1612: +252 keuro
Voor 2021 voorziet Muntpunt opnieuw meer inkomsten met betrekking tot de bibliotheek
en de zaalverhuur met aanverwante diensten zoals catering. De organisatie houdt
weliswaar nog rekening met een corona-coëfficiënt en zit nog niet op het niveau van voor
de coronacrisis (zie hierboven).
ESR 3830: -2 keuro
In 2021 zijn er geen inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen (slaan op
recuperatie van schadegevallen die niet voorzien zijn in de begroting 2021).
ESR 6641: -72 keuro
Dit slaat op een éénmalige investeringsbijdrage in 2020 van het Vlaams Brusselsfonds
voor een duurzame investering in ledverlichting.
Uitgavenartikelen
ESR 11 (ESR 11.11, ESR 11.20, ESR 11.12, ESR 11.40): +74 keuro
De stijging van de loonkosten komt doordat geplande aanwervingen, uitgesteld in 2020,
worden doorgevoerd in 2021, o.a. een nieuwe projectverantwoordelijke voor Brussel
danst.
ESR 1211: +171 keuro
In 2021 zijn er opnieuw meer kosten mbt ruil- en mediadeals, meer kosten mbt het
genereren van eigen inkomsten zoals de catering voor de zaalverhuur en meer
kantoorkosten.
ESR 6410: -72 keuro
Zie hierboven, slaat op een investering uitgevoerd in 2020.
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APPARAATSKREDIETEN
BELEIDSVELD

VII.

LIJST MET AFKORTINGEN

29
EN

BEGROTINGSPROGRAMMA’S

ZONDER

BRIO: Brussels Informatie- Documentatie- en Onderzoekscentrum
BBC: Beleids- en beheerscyclus
BBT: Beleids- en Begrotingstoelichting
DAB: Dienst Afzonderlijk Beheer
DAC: Derde Arbeidscircuit
DKO: Deeltijds Kunstonderwijs
ESR: Europees Systeem van Rekeningen
GACB: Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel
ISE: Inhoudelijk Structuurelement
NGB: Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding
NT2: Nederlands als tweede taal
SD: Strategische doelstelling
SDG: Sustainable Development Goals
VAK: Vastleggingskredieten
VBF: Vlaams Brusselfonds
VBM: Vlaams-Brusselse Media
VEK: Vereffeningskredieten
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VRT: Vlaamse Radio- en Televisie
VUB: Vrije Universiteit Brussel
WWZ: Welzijn, Wonen, Zorg
VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT BELEIDS- EN REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
1. GEPLANDE BELEIDSINITIATIEVEN
SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op
respect en vertrouwen
-

Het regelgevend kader verder uitzetten voor het invoeren van de nieuwe beleids- en
beheerscyclus met als bouwstenen een strategisch meerjarenplan (beleidscyclus) en
een modern begrotings- en rekeningenstelsel (beheerscyclus).

SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van
Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad
-

Een flankerend en selectief investeringsbeleid voeren via het Vlaams Brusselfonds op
basis van een verfijnd richtlijnenkader.
De samenwerking met de structurele partners van het Vlaams Brusselbeleid versterken
aan de hand van sterke meerjarenplannen en convenanten.
Investeren in hoofdstedelijke initiatieven en exemplarische projecten die de banden
tussen Brussel en Vlaanderen versterken aan de hand van een geactualiseerd
subsidiekader.

SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad
-

De versterking van het Huis van het Nederlands Brussel als fysiek onthaal- en
aanspreekpunt voor alles wat Nederlands in Brussel betreft.
Het voeren van een communicatiecampagne om de zichtbaarheid van het Steunpunt
Taalwetwijzer in Brussel te verhogen.
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SD 4: Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de hele
Vlaamse Regering
-

Het onderzoeken in welke mate de Brusseltoets ook kan toegepast worden op besluiten
van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten net als op investeringen,
projectoproepen en ander beleidsvoorbereidend werk die vandaag nog niet onder het
toepassingsgebied van de Brusseltoets vallen.

2. BELEIDSEVALUATIES EN ONDERZOEKSINITIATIEVEN
SD 2: De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en kwalitatief netwerk van
Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad
-

Evaluatie van de subsidielijn “Projecten voor Brussel” aan de hand van het
participatieve traject “Polsslag Brussel” met als doel de maatschappelijke relevantie
van de subsidielijn te onderzoeken en waar mogelijk te verhogen (VUB en
Erasmushogeschool)

SD 3: De versterking van de positie van het Nederlands in de hoofdstad
-

Onderzoek “Taalleerders” dat peilt naar de motivatie en de verwachtingen van
volwassen Brusselaars die Nederlands willen leren doorheen hun leertraject (Huis van
het Nederlands Brussel)

3. NIEUWE EN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VAN VLAAMSE DECRETEN EN
BESLUITEN VLAAMSE REGERING
SD 1: Een gestructureerde en transparante samenwerking met de VGC gestoeld op respect
en vertrouwen
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze
van communicatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse
Regering in het kader van bestuurlijk toezicht en tot vaststelling van de digitale
rapportering over de gegevens van de beleidsrapporten van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften
van de beleidsrapporten en de rekeningenstelsels van de beleids- en
beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Omschrijving:
In uitvoering van het voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3 en 8 van het
decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en van het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in 2021
nog werk gemaakt van een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van de wijze van communicatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de Vlaamse Regering in het kader van bestuurlijk toezicht en tot vaststelling van de
digitale rapportering over de gegevens van de beleidsrapporten van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en van een ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningenstelsels van de
beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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